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RESUMO 

 

BUENO, Paulo Alves. “Discursos sobre o uso religioso do psicoativo Ayahuasca”. Dissertação de 

Mestrado em Ciências da Religião - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião. UMESP: 

Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2012. 

 

O tema “Discursos sobre o uso religioso do psicoativo Ayahuasca”, foi pesquisado de acordo com 

o método da análise do discurso, tendo como metodologia a coleta de dados na pesquisa 

bibliográfica e documental. O objetivo da presente dissertação é apresentar os diferentes discursos 

que são expressões das linguagens diversas que tem sido praticadas nos setores sociais que tratam 

do tema Ayahuasca. Todas as questões da vida tem em seu entorno discursos dos mais variados 

tipos, perfis e vertentes; discursos são como cursos de rios que correm e muitas vezes se interligam. 

Quando observamos os diferentes discursos e diálogos, que envolvem a ayahuasca, podemos 

perceber a imensa variação de ideias e grupos sociais envolvidos na discussão dos problemas 

pertinentes ao tema. Ao analisar o discurso taxonômico, percebemos a complexidade dos elementos 

que compõem os dois vegetais que são utilizados na confecção do chá. Observamos na linguagem 

histórico-antropológica um imenso caldeirão de culturas e conceitos, que se entrelaçam formando 

um mosaico de relações que se conectam. Atentando para o interdiscurso acadêmico científico 

listamos os diferentes grupos que estão estudando a ayahuasca e seus temas. No discurso e 

linguagem midiática encontramos as manchetes, que marcam os anos de existência dos diferentes 

grupos e seus respectivos conflitos, que contêm a linguagem policial, e que versam sobre os temas 

que envolvem a ayahuasca historicamente e contemporaneamente. Nos deparamos também com o 

discurso jurídico e regulador do Estado, que possui a documentação e os dispositivos de legalização 

sobre o uso da ayahuasca. Finalmente a linguagem e discurso das ciências da religião, que procura 

obter respostas sociais ao nascimento de religiosidade nas culturas, temas esses que estão cheios de 

símbolos, rituais e imaginários, que só podem ser explorados  e entendidos dentro de seus próprios 

contextos quando utilizando das ferramentas da antropologia, da sociologia e da psicologia da 

religião. 

 

Palavras-chave: Ayahuasca. Linguagens e Discursos. Religião. Sociedade e Cultura.   

 

 



ABSTRACT  

 

BUENO, Paulo Alves. "Discourses on the religious use of  psychoactive Ayahuasca". Master's 

degree dissertation in Religion Sciences - Graduate Program in Religions Sciences. UMESP: 

Methodist University of São Paulo, São Bernardo do Campo, 2012. 

 

The theme "Discourses on the religious use of psychoactive Ayahuasca" was researched in 

accordance with the method of discourse analysis, with the data collection methodology in the 

research literature and documents. The purpose of the present dissertation is to show the different 

discourses that are expressions of different languages that has been practiced in the social sectors 

that deal with Ayahuasca. All questions of life have on your surroundings discourses of various 

types, shapes and sections; discourses are just like rivers that run courses on and many times are 

interconnected. When we observe the various discourses and dialogues, involving the ayahuasca, 

we can perceive the immense variance of ideas and social groups involved in the discussion of 

issues related to the theme. By analyzing the taxonomic discourse, we realize the complexity the 

elements that compose the two vegetables that are used in the making of tea. Observed in historical 

and anthropological language a huge melting pot of cultures and concepts that intertwine forming a 

mosaic of relationships that are connected. Paying attention into the scientific interdiscourse we 

have listed the different groups that are studying the ayahuasca and their themes. In discourse and 

language mediatic we find headlines, which mark the years of existence of the different groups and 

their respective conflicts which contain the language police officer, and which deal with the issues 

involving the ayahuasca historically and contemporaneously. We also come across with the legal 

discourse and state regulator, which has the documents and devices legalizing about the use of 

ayahuasca. Finally the language and discourse of the sciences of religion which seeks to obtain 

social responses to the birth of religiosity within the cultures, these themes which are full of 

symbols, rituals and imaginaries, they can only be explored and understood within your own 

contexts when utilizing the tools of anthropology, of sociology and the psychology of religion. 

  

Keywords: Ayahuasca. Languages and Discourses. Religion. Society and Culture.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O objetivo da presente dissertação é apresentar os diferentes discursos que são 

expressões das diferentes linguagens que tem sido praticadas nos setores sociais que tratam do 

tema Ayahuasca. Quando conceituamos discurso estamos fazendo a partir do ponto de vista e 

definição da linguística, como um encadeamento ordenado de palavras, que segue uma 

sequência lógica de frases, que se norteiam por regras gramaticais e seguem uma determinada 

ordem, de modo que o que se diz tem um significado e comunica alguma coisa. Também 

como algo do ponto de vista lógico, pois a partir do momento que pretendemos significar algo 

a outrem, para que o discurso seja entendido, espera-se como condição essencial que seja 

dentro de um padrão de coerência, mesmo sendo esse discurso simbólico. Sendo assim, as 

regras de logicidade servem como ferramentas estruturantes, simultaneamente de ideias e 

pensamentos. Nas representações linguísticas os diferentes discursos apresentam diferentes 

funções, e diferentes estilos de linguagens e variadas formas de comunicação. Na presente 

dissertação usamos a apresentação dos discursos referencialmente citando um ou dois 

exemplos básicos de linguagem dentro de cada uma das seis áreas delimitadas: a taxonômica; 

a histórico-antropológica; a da pesquisa pelo viés do adepto e pelo do não adepto; a midiática; 

a jurídico-legal e finalmente a religiosa. 

 Entendemos que existem três linhas principais determinantes de direção para 

compreendermos os discursos e linguagens, são elas: o discurso para a orientação; o discurso 

para a argumentação e ainda o discurso para a persuasão. Não tratamos aqui da estrutura 

analítica (morfológica, sintática ou semântica) destes discursos, mas salientamos inicialmente 

que de certa forma, julgamos que estão contidos dentro das diferentes linguagens que 

apresentamos ao longo dos capítulos da dissertação. O discurso de orientação é o tipo de 

discurso que segue uma lógica formal e que exclui as ambiguidades, é baseado em raciocínios 

analíticos, sabendo que os raciocínios são impessoais e fazem recurso à lógica, são 

impositivos de certa forma e o seu auditório é universal. No discurso para a argumentação são 

utilizados juízos de valor, que na verdade não são isentos de ambiguidades, esses são também 

chamados de raciocínios dialéticos; os raciocínios são elementos pessoais e não possuem a 
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necessidade de uma lógica; não são impositivos, e o auditório é geralmente particular mas 

visando um auditório universal, e está implicado no discurso e na busca do preferível. E 

finalmente o discurso para a persuasão, onde nesse tipo de discurso existe como base a arte da 

sugestão ou a retórica da manipulação visando a persuasão, a persuasão para isso se utiliza de 

diversas técnicas, incluindo as técnicas ditas irracionais; a imagem de credibilidade do 

persuasor é essencial e precisa estar em linha com o público, para gerar essa credibilidade; o 

auditório é muito particular, são chamados segmentos-alvo, nichos de recepção, e tem uma 

atuação passiva. 

 Quando pensamos em linguagem, não pensamos apenas em sua estrutura, mas também 

como meio de apreensão e manifestação de conteúdo, mensagem e significado. Conforme o 

filósofo francês Michel Pêcheux (1983) escreve em seu livro “O discurso: estrutura ou 

acontecimento”, que o discurso de certa forma é a materialização da linguagem que tem o 

objetivo de levar a reflexão a respeito dos mecanismos que operam na produção dos efeitos de 

sentidos”. A linguagem é uma chamada ao entendimento e vem cheia de conhecimento em sua 

transmissão; ela faz o papel de interlocutor entre os sujeitos e os mundos envolvidos no 

diálogo e no discurso. A filosofa Marilena Chaui (1982) escreve que: “o discurso competente 

é o discurso instituído […] confunde-se, pois, com a linguagem institucionalmente permitida 

ou autorizada, isto é, com um discurso qual os interlocutores já foram previamente 

reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir”. Segundo Chaui, o discurso competente é 

restrito aqueles que têm autoridade para dizer algo a alguém, isso por que os interlocutores já 

foram previamente reconhecidos e autorizados segundo os cânones da esfera de sua própria 

competência. Esse discurso competente a que Chaui (1982) se refere é o discurso do 

especialista, que é proferido de um ponto de vista determinado da hierarquia institucional e 

organizacional.  

 Todos os discursos aqui registrados partem de uma teoria organizacional 

institucionalizada, e de pressupostos de pontos de vista, que têm ideias pessoais, mas que por 

trás possuem um saber instituinte organizacional, o discurso da taxonomia e o histórico-

antropológico partem de pressupostos de cientificidade, assim como seu colega o 

interdiscurso acadêmico, nossa divisão aqui é apenas pedagógica, porque no fundo todos os 

discursos, com a ressalva do religioso, por ter um viés popular e de senso comum, talvez não 

o seja; mas todos eles remetem a existência real da dominação no mínimo pelo saber. 
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Marilena Chaui (1982) em “Cultura e democracia: o discurso competente”, escreve: que 

quando observados de perto, verificamos que a competência e a eficácia do discurso 

dependem da afirmação e da aceitação tácita da incompetência dos homens, enquanto sujeitos 

sociais e políticos. Usando essa expressão de Chaui (1982) como ponto de partida, então 

poderíamos dizer que o discurso religioso é resultado do experimentalismo pessoal e coletivo, 

como também de ideias do senso e do saber comum; enquanto, que o discurso midiático se 

utiliza de técnicas de exploração dos fatos, ou seja, assevera os fatos, adicionando ou 

subtraindo elementos como uma negação da verdade, ou colocando adendos a mesma, 

superfaturando a verdade; e esse discurso da mídia também é um discurso competente, que 

parte de uma competência de empoderamento, pelo fato do mesmo possuir nas mãos a 

plataforma midiática, podendo utiliza-lá como uma ferramenta para a criação, a manutenção e 

a sustentação do discurso, utilizando este discurso de forma altamente idealista.  

 Talvez os maiores exemplos, pelo menos com base na institucionalização seriam o 

discurso jurídico-legal e o regulador do Estado; como exemplos de discursos de determinantes 

de competência, pois, esses possuem alta performance de institucionalização. Ainda, segundo 

Chaui (1982) “o discurso de competência não se inspira em ideias e valores, mas na suposta 

realidade dos fatos e na suposta eficácia dos meios de ação”. Já Tereza Lúcia Halliday (1987) 

escreve que a solução para o problema da retórica, e a perda da autoridade no discurso passa 

pela apresentação das credenciais que dão crédito a quem possui o mesmo. Essas credenciais 

legitimam a pessoa diante de outrem; isso pode representar uma pessoa ou mesmo uma 

organização mas ambas precisam desse credenciamento, pois, o mesmo é o que as autoriza 

para exercer seu discurso de forma eficaz e com aceitação. Estas credenciais seriam 

instrumentos, segundo Halliday, para a legitimação do discurso, tornando-o eficaz como 

escreve Chaui (1982).  

 Tereza Lúcia Halliday propõe pelo menos sete credenciais para essa afirmação e 

legitimação do discurso: primeiramente sua identidade, essa identidade está simbolicamente 

ligada à “segurança do conceito”; isso é, a força simbólica do conceito distingue a 

organização como entidade única. Em segundo seu status, isto é, aquilo que dá credibilidade 

como entidade destacada das demais, por causa de suas qualidades excepcionais. A terceira 

credencial são suas realizações, isso representa que as realizações de uma organização 

legitimam-na, da mesma maneira que as coisas que um indivíduo já fez em sua profissão, o 
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legitimam em seu curriculum vitae. Em quarto sua capacidade, a capacidade da organização é 

legitimadora, porque indica que ela pode ser útil aos clientes, e à sociedade de um modo geral. 

A quinta credencial são suas opiniões, pois, as opiniões emitidas por uma organização têm a 

função legitimizante de apresentá-la como alguém que sabe o que está dizendo, logo, a 

organização é digna de confiança por conta da legitimação de seus pareceres. a sexta são seus 

sentimentos, quando uma organização faz uso de verbos e adjetivos, substantivos e 

exclamações referentes às emoções humanas, isso representa uma constante busca de 

legitimação no discurso. Finalmente a última credencial proposta por Halliday (1987) são seus 

objetivos, ou seja, os objetivos verbalizados por uma organização estão intimamente ligados 

ao processo de legitimação, porque eles geralmente são justificativas socialmente aceitáveis 

para a razão de ser da existência social dessa organização.  

 Ainda segundo Tereza Lúcia Halliday (1987), existe uma humanização metafórica nas 

organizações, ou seja, as organizações se auto-descrevem como se fossem uma família, um 

corpo humano, se auto-personalizando para uma adaptação e facilitação de sua aceitação 

pelos interlocutores. Esses sete grandes temas de legitimação do discurso retórico, descritos 

pela autora, favorecem como instrumentos de facilitação esse processo de assimilação das 

“verdades pretendidas” pelo discursante. Halliday (1988) participa como organizadora de 

“Atos retóricos: mensagens e estratégias de políticos e igrejas”; e numa combinação de 

experiências de diferentes autores das áreas de jornalismo, política, literatura, teologia, 

história, sociologia e comunicações; utilizando-se da técnica retórica (Rhetorical Criticism), 

que é de ampla utilização na pesquisa crítica da comunicação persuasiva. Neste livro 

encontramos sete atos retóricos de respostas a determinadas situações, mensagens públicas de 

políticos, governos e igrejas, dirigidas à sociedade e a grupos de interesse. Nas diferentes 

situações catalogadas por Halliday (1988), nos deparamos diante da construção de respostas 

retóricas a dilemas sociais e políticos; sendo esse estudo de grande importância para 

compreender-se as diferentes correntes do discurso, que se apresentam na forma de atos 

retóricos para responder a demandas. Encontramos aqui uma adaptação do discurso aos 

problemas e a necessidades emergentes; esses discursos são adaptativos e moldáveis e têm 

características replicativas.                               

 Embasados nessa compreensão dos fenômenos ligados ao discurso e a linguagem, 

apresentamos as diferentes linguagens e discursos, que estão versando sobre o fenômeno 
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ayahuasca; fenômeno este que tem sido redescoberto desde o início do século XX, quando do 

encontro de Raimundo Irineu Serra com a bebida; fenômeno este que migrou da região 

florestal e ribeirinha para os grandes centros do país e posteriormente do mundo; e também 

fenômeno este que envolve ritos, símbolos e imaginários comunitários; que tem sido objeto de 

estudos das Ciências da religião há algumas décadas, porque tem sido apropriado como 

bebida sacramental por muitos grupos religiosos, no exercício de sua práxis religiosa em seus 

espaços cúlticos; bem como por causa de suas lutas históricas para o processo de legalização 

para uso religioso. Nosso objetivo é apresentar estes diferentes discursos que envolvem o 

fenômeno ayahuasca, e os diferentes perfis dos discursantes envolvidos nestas discussões. 

Nossa problemática esta embasada na dificuldade social de legalização de uma substância 

alucinógena para utilização em cultos religiosos, num país onde se trava uma luta histórica 

contra as drogas e seus problemas. Nossa apresentação dissertativa se encontra nos caminhos 

dos diferentes discursos sociais, que se apresentam para composição deste cenário de 

identificação, que envolve a o uso religioso de tal substância, essa pesquisa tem sua 

contribuição acadêmica dentro das ciências da religião, na área de concentração: Religião, 

sociedade e cultura, sob a linha de pesquisa: Religião e dinâmicas sócio-culturais.  

 No primeiro capítulo analisamos a linguagem dos especialistas de taxonomia botânica 

sobre a Ayahuasca, trazendo uma descrição botânica e estética das duas plantas que compõem 

a mesma, os princípios ativos e principais componentes envolvidos na mistura do chá. O cipó 

Banisteriopsis caapi e sua função de IMAO no organismo humano; e a folha do arbusto 

Psychotria viridis que contém o DMT com sua ação psicoativa alucinógena. Neste primeiro 

capítulo listamos outros alucinógenos que têm sua origem em vegetais; terminamos o 

primeiro capítulo descrevendo os efeitos mais conhecidos do chá ayahuasca no organismo 

humano e o que o seu uso acarreta no usuário.  

 No segundo capítulo analisamos a ayahuasca dentro da linguagem histórico-

antropológica, a antropologia da ayahuasca dentro da linha cronológica da história,  desde seu 

surgimento no meio indígena, passando pelo caboclo ribeirinho (que é o interiorano 

amazônico), e posteriormente se fixando nas religiões de matrizes ayahuasqueiras; 

verificamos suas várias ramificações e sua expansão; buscamos os processos dos cultos no 

Brasil, com sua difusão para os grandes centros do país e a exportação do culto ayahuasqueiro 

para além fronteiras, principalmente rumo a Europa. Anotamos neste capítulo a luta pela 
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liberdade de culto das religiões ayahuasqueiras na Europa, o conflito com as leis nacionais em 

alguns países europeus, onde o culto tenta ainda se estabelecer de forma regulamenta pelo 

Estado.  

 No terceiro capítulo expomos sobre o interdiscurso acadêmico que se têm observado 

na pesquisa do fenômeno ayahuasca dentro das diferentes áreas do saber científico. Dentro 

disso procuramos dissertar pelos ângulos das diferentes áreas científicas, que hoje tem 

discursado sobre a ayahuasca; tanto das ciências humanas e sociais, tais como a antropologia, 

a sociologia e a psicologia, dentre outras. Bem como das ciências naturais e da saúde, tais 

como a medicina, a biologia e a farmácia e afins; além do envolvimento de ciências que 

discutem meio ambiente, sustentabilidade, geografia, etc. Procuramos tratar das distintas 

visões existentes nestes discursos e linguagens pelo viés dos próprios pesquisadores 

envolvidos, que estão trabalhando o tema ayahuasca no meio acadêmico, ou seja o discurso e 

as linguagens da ayahuasca no interdiscurso acadêmico.  

 Dissertamos no quarto capítulo a presença do tema ayahuasca no discurso midiático. 

Procurando averiguar desde o sensacionalismo provocado na sociedade, devido a tendências 

desse tipo de discurso; bem como, as verdades e inverdades que podem conter esse discurso 

tipo de discurso. Também os preconceitos que o mesmo pode provocar pelo seu poder e 

abrangência. Dentro do discurso midiático analisamos também o discurso policial na mídia; 

nessa forma de discurso apresentamos o caso mais polêmico conhecido até então, e de alta 

repercussão, que foi o assassinato do cartunista Glauco Vilas Boas (um sacerdote daimista), e 

de seu filho Raoni Ornellas Vilas Boas (um membro do grupo religioso daimista do pai), esse 

crime esse foi cometido pelo réu confesso Carlos Eduardo Sundfeld, o vulgo “Cadu”, um 

frequentador do grupo daimista de Glauco. Enfatizamos sua repercussão e problemas que 

trouxe a imagem da ayahuasca no Brasil; finalizamos escrevendo sobre casos variados 

envolvendo questões de incidentes relacionados a ayahuasca em ocorrências policiais, fatos 

que a mídia veiculou e usou como forma de divulgação negativa das religiões ayahuasqueiras.  

 No quinto capítulo dissertamos numa análise sobre a ayahuasca no discurso jurídico e 

regulador do Estado; discurso este que envolve questões documentais que foram sendo 

geradas através das resoluções do antigo CONFEN (atual CONAD), Ministério da Justiça, 

Câmara Ayahuasqueira e Sociedade Civil. Estes grupos e setores que sempre estiveram 

envolvidos nas discussões relativas ao tema da liberação do consumo da bebida ayahuasca 
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para uso religioso. Neste capítulo expomos o discurso regulador do Estado em suas diferentes 

representações, primeiramente o discurso jurídico pelo viés dos juristas, a partir de juristas e 

de pessoas ligadas a processos jurídicos sobre a questão ayahuasca. Apresentamos alguns 

documentos e deliberações que foram sendo construídos ao longo do processo judicial, 

também os debates sobre a liberação do uso do psicoativo em ambientes e espaços religiosos. 

Apresentamos esta forma de discurso pelo viés de duas entradas principais, primeiramente o 

discurso jurídico-legal que trata das questões de leis e processos; e depois o discurso 

regulador do Estado que regula e administra aquilo que foi legalizado anteriormente.  

 Finalmente no último capítulo apresentamos o discurso dos membros das religiões 

ayahuasqueiras sobre a sua própria religiosidade; subdividimos esse discurso em três temas 

primeiramente tratando da importância do ritual e da ayahuasca como objeto sagrado em seus 

espaços religiosos; depois da importância dos símbolos na religiosidade e no imaginário 

coletivo nas religiões ayahuasqueiras, bem como, esses símbolos se reproduzem dentro das 

formas da religiosidade; e finalmente dos variados discursos que têm seu nascimento dentro 

das religiões e formam o seu próprio universo, com seus significados típicos no centro da 

religiosidade de origem ayahuasqueira. Numa visão do discurso que têm sua linguagem 

baseada em processos de símbolos, rituais e significados físicos dos ritos e mitos envolvendo 

a ayahuasca. Neste tipo de discurso encontramos a significação simbólica e ritualística dos 

processos da religiosidade em questão, bem como o mundo imaginário coletivo, que se 

executa dentro dessa religiosidade, e como estes são interpretados por seus membros, que são 

os agentes e interpretes dessa forma de religião.  

 No encerramento da dissertação tecemos considerações finais sobre todos estas formas 

de discursos e os respectivos resultados que envolvem diretamente o fenômeno religioso 

ayahuasca. Com suas mais variadas formas de apresentação e desenvolvimento, percebemos 

que estes discursos trazem novos significados a situações e são interpretados de formas 

distintas e com chaves hermenêuticas próprias. Concluímos a importância das Ciências da 

religião como uma base alternativa segura para o encaminhamento de estudos dentro da 

fenomenologia da ayahuasca, que possui uma complexidade ainda vasta a ser estudada pelas 

ciências em geral, por isso os estudos necessitam serem feitos sem uma paixão cega, mas com 

seriedade acadêmica e profissionalismo cuidadoso.    
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CAPÍTULO 1 

A AYAHUASCA NO DISCURSO TAXONÔMICO DA BOTÂNICA
1
 

 

 

 Na análise dos “Discursos sobre o uso religioso do psicoativo ayahuasca” neste 

primeiro capítulo apresentamos quatro áreas de uma visão panorâmica e generalista que falam 

da forma, da composição e dos efeitos da ayahuasca nos usuários. Partimos desde sua 

descrição botânica, e sua discriminação de ordem química, a partir das ciências naturais; 

passando depois por seus princípios ativos, listamos também outros psicoativos de origem 

vegetal mais conhecidos; e finalmente enunciando os principais efeitos conhecidos no 

organismo humano provocados pelo consumo do chá alucinógeno ayahuasca. 

 

1.1. Descrição botânica e estética 

 

 O chá da ayahuasca é obtido a partir da infusão de dois elementos botânicos: a casca e 

tronco do Banisteriopsis caapi e as folhas do arbusto Psychotria viridis. Esses dois vegetais 

são os mais comumente usados na fabricação dessa bebida sacramental milenar, embora 

existam relatos da rara utilização de outras espécies de vegetais, conforme escreve Richard 

Evans Schultes (SCHULTES, 1972 apud MCKENNA et al, 1998): “Há, ainda, relatos do uso 

de outras plantas no preparo do chá, em adição aos componentes padrão – B. caapi e P. viridis 

– tais como Nicotina sp., Brugmania sp., e Brunfelsia sp., todas contendo substâncias ativas 

sobre o sistema nervoso central (SNC)”. (SCHULTES, 1972 apud MCKENNA et al, 1998). 

 No artigo intitulado “Estudo taxonômico da família Malpighiaceae Juss. das restingas 

de Algodoal/Maiandeua, Maracanã, Pará, Brasil”, os pesquisadores Vitor Hugo Dias 

Alexandrino, Júlio dos Santos de Sousa, e Maria de Nazaré do Carmo Bastos da Coordenação 

de Botânica do Museu Paraense Emílio Goeldi - MCTI, instituição ligada a Universidade 

Federal do Pará (UFPA), os referidos pesquisadores descrevem taxonomicamente os vegetais 

                                                 
1 Taxonomia (palavra originária do grego antigo τάξις – táxis, arranjo e nomia νομία – método, lei, é a 

disciplina acadêmica que define os grupos de organismos biológicos, com base em características comuns e 

dá nomes a esses grupos.  
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que são utilizados na confecção da ayahuasca. Aqui temos uma descrição científica de 

instrumento botânico da família da Malpighiaceae juss. O Banisteriopsis caapi é descrito de 

forma muito profunda e detalhada. Sendo uma poderosa planta em forma de cipó, conhecida 

pela representação simbólica de sua virilidade, pois têm conotação de ser masculino. E essa 

representação de masculinidade na religiosidade tem uma densidade profunda, pois, possui 

uma ligação com ícone Raimundo Irineu Serra em contrapartida com o ícone da Senhora da 

Floresta, a chacrona que representa a feminilidade na composição do chá. A união religiosa 

desses dois polos são expressão da magnitude e completude da relação entre os dois gêneros. 

O Banisteriopsis caapi, também chamado de cipó mariri, jagube, caapi, daime. É 

uma liana de ramos lenticelados, estípulas intrapeciolares com um a dois milímetros 

de comprimento, densamente tomentosas, persistentes. Com folhas três virgula seis a 

treze centímetros, por um virgula sete a oito centímetros, opostas dísticas, discolores, 

cartáceas, ovaladas a elípticas; com ápice agudo a acuminado, eglandular e de base 

arredondada. Possui nervuras secundárias egladulares. Nervuras secundárias 

eglandulares. Inflorescências em umbelas. Pedúnculo cilíndrico, tomentoso a 

velutino. Brácteas localizadas na base do pedúnculo; bractéolas localizadas na parte 

intermediária do pedicelo. Sépalas cinco, com dois a três milímetros de 

comprimento, seríceas, biglandulares somente em quatro sépalas ou todas 

eglandulares. Pétalas cinco, róseas, unguiculadas, margem fimbriada; pétalas 

eglandulares; pétala estandarte eglandular. Estames dez, com um, dois a quatro, 

cinco milímetros de comprimento; conectivo não ultrapassando, igualando-se ou 

raramente ultrapassando as tecas da antera. Anteras com zero virgula cinco a um e 

meio milímetros de comprimento; tecas glabras; filete glabro na base. Ovário com 

um a um e meio milímetros de comprimento, elíptico a ovalado, tomentoso a 

velutino, trilocular. Estilete com um virgula seis a três milímetros de comprimento, 

cônico, exserto, inferior ou igualado aos estames, estigma truncado. Fruto 

esquizocarpo, cada mericarpo é um samarídeo; formação da asa dorsal em cada um 

dos carpelos, glabras; núcleo seminífero rugoso, verde quando imaturo e marrom 

quando maduro, lenhoso, seríceo, apresentando um acúleo oriundo do estilete. 

Distribuição: Argentina, Bolívia, Brasil (Amazonas, Acre, Rondônia, Pará), 

Colômbia, Costa Rica, Equador, Panamá, Peru, Venezuela). (ALEXANDRINO,   

2011 apud MOBOT, 2010). 

 

 

FIGURA 1: O Banisteriopsis caapi.  

Fonte: http://vanessaandrade.zip.net/arch2008-03-01_2008-03-31.html  
 

 

 Na anatomia foliar da Psychotria viridis, planta pertencente a família da Rubiaceae, os 

pesquisadores: Mariana Martins da Costa Quinteiro, Daniel Cabral Teixeira, Moemy Gomes 

de Moraes e Janie Garcia da Silva apresentaram o sistema botânico desse vegetal, analisando 

como resultado de seus estudos, a anatomia das folhas da Psycotria viridis em artigo científico 

apresentado ao Departamento de Biologia Geral, Instituto de Biologia da Universidade 

Federal Fluminense; utilizando para base e análise de seus estudos as plantas cultivadas na 

http://vanessaandrade.zip.net/arch2008-03-01_2008-03-31.html
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zona de amortecimento do Parque Estadual dos Três Picos, no município de Nova Friburgo, 

no Estado do Rio de Janeiro. Os pesquisadores relatando seus estudos taxonômicos, sobre a 

anatomia foliar da Psycotria viridis escrevem o seguinte em seu artigo:   

Psychotria viridis [...]. é uma Rubiaceae nativa da região Amazônica que vem sendo 

cultivada em outras regiões por ser constituinte da Ayahuasca, uma bebida 

ritualística e com propriedades medicinais. Foram observadas as seguintes 

características: pecíolo circular, passando a plano-convexo na porção distal, 

apresenta colênquima angular, parênquima com idioblastos contendo ráfides e feixe 

vascular colateral em arco com extremidades fletidas para o interior. […] Tricomas 

tectores foram encontrados na face abaxial. Foram  observadas domácias na 

superfície abaxial da nervura central. Substâncias fenólicas, lipídeos e alcalóides 

foram detectados nas células parenquimáticas do mesofilo, nas células ao redor da 

domácia e na epiderme dos coléteres. As estruturas morfológica e anatômica da [...] 

P. viridis correspondem a de plantas mesófitas, estão em concordância com as 

características gerais [...] da família Rubiaceae. (QUINTEIRO, 2007). 

 

 

FIGURA 2: A Psychotria viridis 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Psychotria_viridis.gif  

 

1.2. Os princípios ativos 

  

 Faz-se necessário e importante entender os princípios ativos que compõem o chá 

ayahuasca, porque são esses princípios ativos que causam mudanças chamadas de “estados de 

alteração de consciência (EAC)” no indivíduo usuário, além das alterações fisiológicas que 

são apresentadas pelos consumidores dessa substância. Sob os efeitos químicos do chá o 

usuário entra em transe, sentindo-se inserido no mundo espiritual, começa então uma espécie 

de viagem transcendental que causa mudanças em sua percepção do mundo físico. Os 

sentidos então se tornam aguçados e começam a ocorrer as chamadas mirações, que são 

visões espirituais psicodélicas obtidas através dos estados de alteração de consciência; neste 

processo relatam-se a perda e a mudança na noção de tempo e espaço, e sensações de 

profundas transformações psíquicas, com alterações de conforto ou desconforto, que vão 

variando de usuário para usuário.  

 Os princípios ativos que compõem a ayahuasca são elementos combustíveis nesta 

alterações de estados mentais e propulsores da religiosidade como moléculas que constroem a 

espiritualidade. A ayahuasca é um poderoso alucinógeno, embora seus usuários prefiram 

chamá-la de enteógeno, que é uma palavra derivada do prefixo grego (en-), que significa 

dentro/interno, da partícula (-theo), com significado deus/divindade, e finalmente a presença 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Psychotria_viridis.gif
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do sufixo (-genos), que se traduz como gerador, ou seja, o enteógeno é um “gerador da 

divindade interna”. A ayahuasca produz uma ampliação da percepção tão vasta que faz com 

que se tenha acesso mais nitidamente a níveis de imaginação, e a níveis psíquicos 

subconscientes mais profundos, levando a estados supra-mentais de alucinações, hiper-

alucinações e êxtases. 

 

1.2.1. O cipó Banisteriopsis caapi que serve de IMAO 

 

 O Banisteriopsis caapi tem uma importante função na atividade de ação farmacológica 

da bebida, pois quando essa substância entra em contato com o estômago, ela inicia um 

processo de neutralização do MAO deixando livre a ação do DMT, a partir de então esse é 

impedido de ser degenerado pelas enzimas estomacais. O cipó Banisteriopsis caapi é da 

família Malpighiaceae, nativa da Amazônia e dos Andes. Possui em sua composição 

alcalóides b-carbolinas inibidoras da MAO, sendo que os de maior concentração são: 

harmina, harmalina, tetra-hidro-harmalina. A concentração desses alcalóides varia de 0,05% a 

1,95% (MCKENNA et al., 1998). O chá ayahuasca é elaborado a partir das folhas da 

Psycotria viridis (folha Rainha) e as lianas do Banisteriopsis caapi (cipó mariri, jagube). A 

Psycotria viridis contém um elemento químico com substância psicoativa, a N, N, 

Dimetiltriptamina (DMT) e também vestígios de mono-metil-triptamina e 2-metil 1,2,3,4 

tetrahidro-B-carbolina (RIVIER e LINDGREN, 1972). Quando essa substância é 

administrada por via oral, a DMT é normalmente degradada e inativada pela 

monoaminoxidase (MAO
2
) dos tecidos periféricos do estômago.  

 O Banisteriopsis caapi contém alcalóides B-carbolinos: Harmina, Harmalina e 

Tetrahidroharmina, que atuam inibindo a MAO, evitando que esta enzima inative a DMT ao 

ser administrada por via oral. (SILVA, 2010). Os inibidores da MAO, ou IMAO, interferem 

com o funcionamento da enzima MAO e anulam a destruição de compostos químicos tais 

como o DMT, tornando-o ativo quando ingerido. A ayahuasca é talvez a mais conhecida 

mistura de uma planta que contenha DMT e um IMAO, sendo sua capacidade de ação sobre a 

                                                 
2  As substâncias químicas inibidores da MAO inibem a enzima monoamina oxidas e (MAO), responsável por 

metabolizar monoaminas como anoradrenalina, dopamina e serotonina, aumentando assim a concentração 

sináptica destas e condicionando maior excitação dos neurônios que possuem receptores para estes 

mediadores, provocando reações das mais diversas na saúde do indivíduo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serotonina
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psiquê humana um poderoso alucinógeno. Essa ação sobre a mente humana é o agente de 

indução mais forte da religiosidade ayahuasqueira, pois a mesma é o que produz os estados 

alterados de consciência (EAC), produzindo no usuário as sensações de encontro/confronto 

com o mundo espiritual e consigo mesmo. Os resultados físico-químicos desse encontro 

religião-química podem variar entre dores de cabeça, náuseas, perda da consciência, ou morte. 

Na tradição xamã, os IMAO são usados apenas depois de pelo menos um dia de jejum. É 

aconselhável respeitar esta tradição, pois os danos poderão ser irreversíveis”. (AZARIUS, 

2012).  

 

1.2.2. A Folha do arbusto Psychotria viridis e a ação do DMT 

 

 O segundo componente contido na beberagem religiosa sacramental ayahuasca é um 

poderoso alcalóide, uma potente substância psicoativa chamada DMT, que resulta nas 

alterações de estado de consciência e produz sensações psicodélicas, que levam o usuário a 

experienciar mudanças físico-mentais muito rápidas e fortes durante os estados de 

entorpecimento. Estudos médicos, farmacêuticos, psicológicos, etc, dos mais diversos tipos 

estão sendo feitos há décadas e aquilo que narramos aqui a título de informação são pequenas 

inserções destas tão vastas áreas de pesquisa. A Psychotria viridis, contém um alcalóide 

principal que é a N, N-dimetriltriptamina (DMT), enquanto a N-metil triptamina e a Metil-

tetrahidroharmina têm sido descritos como traços constituintes (MCKENNA et al., 1984; 

RIVIER & LINDGREN, 1972). Provavelmente a principal contribuição das beta-carbolinas 

para os efeitos agudos da bebida religiosa sacramental ayahuasca, resulte de sua 

potencialização para atividade oral da DMT, através de sua atuação ativa como inibidora da 

MAO.  

 Neste momento torna-se importante ressaltar que as beta-carbolinas são inibidores 

altamente seletivos para a MAO. E segundo estudos: “esta seletividade das beta-carbolinas 

para MAO-A sobre a MAO-B, de certa forma corresponde com sua relativa baixa afinidade 

para a MAO no fígado comparada com a MAO no cérebro; isto pode explicar o porquê de 

relatos de crise hipertensiva após ingestão da ayahuasca serem raros, quando não 

inexistentes”. Havendo também outros relatos, que segundo estudos: “Existe, entretanto, um 

risco potencial de efeito adverso hipertensivo, particularmente para indivíduos cuja dieta 
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inclui alimentos contendo tiramina, e estes parâmetros serão alvo de futuras investigações. A 

inibição da oxidação periférica da tiramina pode também contribuir para estimulação 

autonômica associada à ingestão da ayahuasca”. (MCKENNA, 1992). Percebemos que 

segundo Mckenna (1992) a dieta é altamente importante para a diminuição ou inexistência de 

alterações no organismo que venham a produzir efeitos adversos, tais como a crise 

hipertensiva, nas religiões que utilizam a ayahuasca há todo um preparo dos membros adeptos 

antes das reuniões onde será feita a ingestão do psicoativo. 

 

1.3. Outros alucinógenos de origem vegetal 

 

 O uso religioso de substâncias alucinógenas é algo muito antigo e um grande número 

de drogas alucinógenas têm sua origem em plantas, animais e até mesmo em fungos, que 

foram descobertos por gerações ancestrais, que ao provar de seus efeitos na mente passaram a 

divinizar essas plantas e seus elementos de matéria-prima em usos ritualísticos e sociais; pois 

criam que as mesmas os levavam a receber mensagens dos deuses e das forças superiores. 

Assim, encontramos desde os primórdios até os dias atuais várias culturas indígenas, ou de 

grupos aborígenes de várias regiões do planeta, que fazem uso desses elementos da natureza 

em seus rituais religiosos. Com o avanço científico e o progresso da ciência várias substâncias 

alucinógenas foram pesquisadas e sintetizadas em laboratório, como exemplo podemos citar a 

dietilamida do ácido lisérgico ou LSD, que foi descoberto em 1943 quando o médico suíço 

Dr. Albert Hoffman pesquisava derivados do Claviceps purpurea, também conhecido como 

ergot, um fungo parasita que ataca o centeio; então antes de ser droga de abuso o LSD era 

utilizado como droga psiquiátrica.  

 No caso dos componentes da ayahuasca, que são de origem vegetal, existem pesquisas 

sendo feitas para seu uso como uma possível droga farmacêutica, talvez fazendo o caminho 

inverso do LSD. Distinguimos dentro da botânica três grupos de plantas: as que são inibidoras 

da enzima MAO; as que são transportadoras de DMT e por fim as que são aditivas ao chá. 

Sem as plantas inibidoras da MAO, as propriedades alucinógenas do DMT não estarão 

presentes, pois serão destruídas no corpo antes de atingirem as partes do cérebro sensíveis ao 

DMT. Em outras palavras uma poção será inativa se tiver apenas uma planta transportadora de 

DMT. As plantas aditivas mais conhecidas são o tabaco, o cacto são pedro, e a planta da 
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coca
3
. Existe uma outra planta chamada comumente de Chaliponga (Diplopterys cabrerana), 

que também é chamada de chagropanga, inicialmente denominada Banisteria rusbyana, 

posteriormente de Banisteriopsis rusbyana e também Banisteriopsis cabrerana; e como a nossa 

conhecida Banisteriopsis caapi faz parte da família botânica das Malpighiaceae. Ela é uma 

trepadeira muito comum na bacia amazônica (encontrada no Equador, Peru, Brasil e 

Colômbia), uma planta que cresce de forma selvagem nas áreas de florestas, mas também 

podemos encontrá-la mais frequentemente em cultivo.  

 

FIGURA 3: A Chaliponga 

Fonte: http://www.ayahuasca-info.com/pt/botany/  

 

 Temos outras plantas que também são inibidoras da MAO, a mais comum delas é o 

Banisteriopsis caapi; além dela temos a Arruda siria (Peganum harmala) que é da família 

botânica das Nitrariaceae, sendo de origem oriental suas sementes são altamente potentes, 

pois contêm substâncias inibidoras da MAO. Existem algumas outras plantas inibidoras da 

MAO, dentre essas podemos citar a Passiflora e o Cacaueiro. O DMT é um poderoso 

neurotransmissor químico que está presente naturalmente no corpo humano, bem como em 

muitas plantas. Ele em si não causa dependência física ou psicológica, mas há muitas contra-

indicações, os efeitos de fumado o N,N-DMT são drasticamente aumentados se usados por 

indivíduos que utilizaram MAOIs. As MAOIs são substâncias ativas comumente encontradas 

como exemplo nos anti-depressivos Citalopram que contém Nardil (phenelzine),  Parnate 

(tranylcypromine), Marplan (isocarboxazid), e Eldepryl (l-deprenyl), também no 

antidepressivo Moclobemida antigo Aurorex ou Manerix que contém (moclobemide).  

 Indivíduos que apresentam quadros de esquizofrenia em seu histórico familiar com 

tendências à psicose depressiva, ou ainda em estado emocional fragilizado podem ter 

problemas graves e devem tomar cuidado com psicodélicos, pois eles podem ser um gatilho 

que dispara a manifestação desses desequilíbrios gerando consequências gravíssimas. Pode 

haver sensação de medo e perda do controle levando até mesmo a grandes reações de pânico. 

O consumo do chá pode desencadear vários quadros psicóticos permanentes em pessoas com 

predisposição a essas doenças, ou desencadear novas crises em indivíduos portadores de 

doenças psiquiátricas, tais como transtorno bipolar, esquizofrenia e depressão. 

                                                 
3 Disponivel em: http://www.ayahuasca-info.com/pt/botany/  

http://www.ayahuasca-info.com/pt/botany/
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FIGURA 4: A Arruda siria 

Fonte: http://www.ayahuasca-info.com/pt/botany/  

 

 Existe uma relação de plantas que contém o DMT, e essa lista tem aumentado cada vez 

mais por conta do avanço das pesquisas nessa área. Aqui mencionamos a chacrona, a jurema-

preta (Mimosa hostilis), a flor de ilinóis (Desmanthus illinoensis), da família das Fabaceae. 

Lembramos que também fazem esse papel do DMT as folhas de algumas espécies de acácia, 

como exemplo a Acácia maidenii, também algumas árvores da virola do grupo botânico das 

Myristicaceae que produzem DMT em suas raízes, embora nesse tipo de planta o uso seja 

pelo cheirar, e não pelo consumir oralmente como uma planta inibidora do MAO. Também 

listamos aqui o capim amarelo (Phalaris arundinaceae) pertencente a família das Poaceae. 

Existem algumas plantas aditivas a ayahuasca, tais como: as folhas da coca (Erythroxylum 

coca) pertencente a família da Erythroxylaceae, o tabaco (Nicotiana tabacum) da família das 

Solanaceae, também os cactos de mescalina peiote (Lophophora williamsii), o são pedro 

(Trichocereus pachanoi, Echinopsis pachanoi, Trichocereus peruvianus e Echinopsis 

peruviana), além de vários tipos de jurubebas (que são da família das Solanaceae), como por 

exemplo a Brugmansia; todos esses componentes aditivos são usualmente adicionados ao chá 

para fins psicoativos e/ou em ritos religiosos com finalidades espirituais.  

 Como exemplo desse uso temos os índios peruanos da amazônia que praticam uma 

forma de xamanismo muito baseado no ritual do uso do trombeteiro (Brugmansia 

suaveolens), que é um arbusto que contém a hiosciamina, atropina e escolamina. Outro 

exemplo que podemos nos referir é aos índios Kofan da região nordeste do Equador e também 

do sul da Colômbia, que fazem uso regular do Macaná-grande (Brunfelsia grandiflora) da 

família das Solanaceae, que é rico em escopoletina. E finalmente outros aditivos conhecidos 

são a Ilex guayusa, (grupo botânico das Aquifoliaceae), a Paullinia yoco (pertencente ao 

grupo das Sapindaceae), uma espécie de guaraná, o que se deve provavelmente ao seu alto 

teor de cafeína. 

 

FIGURA 5: A  Trombeteira 

Fonte: http://www.ayahuasca-info.com/pt/botany/  

1.4. Os efeitos do chá de ayahuasca no organismo 

http://www.ayahuasca-info.com/pt/botany/
http://www.ayahuasca-info.com/pt/botany/
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 No Brasil os principais grupos religiosos e associações que fazem uso da ayahuasca 

em seus rituais são o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal (UDV). Mas existem 

pelo mundo todo o uso de forma “recreativa ou aleatória”, que é feito por indivíduos ou 

grupos não formais e naturalmente não no uso religioso em si. Por isso torna-se importante 

observar as consequências de seu uso e as relações de danos com o surgimento de problemas 

médicos e psicossociais associados a droga. Existe uma controvérsia muito grande na 

literatura sobre a questão de danos ou benefícios no uso da ayahuasca; alguns estudos indicam 

que seu uso pode levar ao desenvolvimento de estados de abuso, enquanto outros estudos 

sugerem que a ayahuasca teria um possível potencial terapêutico no tratamento de usuários de 

álcool e de outras substancias de abuso químico, atestando então, que muito ainda precisa ser 

desenvolvido em termos de pesquisas nesse campo de abuso-danos e utilidade terapêutica. 

 A pesquisadora médica Elizabeth Nogueira Andrade (2004), em pesquisa realizada 

juntamente com outros pesquisadores relata ao final do estudo feito a partir de usuários 

regulares da ayahuasca, em que foram avaliados dois grupos de usuários regulares (que 

fizeram o uso por no mínimo 15 anos, duas vezes ao mês), o primeiro grupo de usuários 

provenientes de uma comunidade religiosa rural, localizada no município de Pauini (AM), 

denominada Céu de Mapiá, e o segundo grupo de usuários urbanos frequentadores da 

Religião denominada Barquinha na cidade de Rio Branco (AC). O estudo também incluiu 

respectivos grupos controles de não-usuários, provenientes da mesma região dos usuários de 

ayahuasca e com idades, gênero e nível educacionais semelhantes (em Céu do Mapiá; e em 

Rio Branco). Os resultados revelaram que os grupos de usuários de ayahuasca apresentaram 

pontuações significativamente menores que seus respectivos grupos-controle em relação ao 

uso de álcool na vida e no último mês.  

 No trabalho acadêmico, “Ayahuasca: Uma abordagem toxicológica do uso 

ritualístico
4
”, as pesquisadoras Maria Carolina Meres Costa, Mariana Cecchetto Figueiredo e 

Sílvia de O. Santos Cazenave. escrevem acerca do aumento do uso do chá no sentido 

ritualístico fora das populações indígenas brasileiras. Segundo essas pesquisadoras a ação do 

chá por causa da presença de alcalóides trás efeitos como alucinações (chamadas de mirações 

na religiosidade ayahuasqueira), hipertensão, taquicardia, náuseas, vômitos e diarreia. Ainda 

                                                 
4 Disponível em: http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol32/n6/310.html 

http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol32/n6/310.html
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estão em pesquisa alguns estudos sobre alterações físico-químicas causadas no organismo 

humano pelos princípios ativos contidos na ayahuasca, então não se sabe completamente os 

danos causados aos usuários, e por isso “o uso religioso” merece uma atenção maior dos 

profissionais da área da saúde e das ciências sociais. Abrindo uma porta de diálogo sobre a 

utilização religiosa e cotidiana desse chá e sobre seus possíveis efeitos tóxicos, que podem 

causar danos neurológicos ou gerais ao organismo. Nesse trabalho as pesquisadoras utilizam o 

texto do psiquiatra Augusto Luiz Nobre de Mello (1981), quando em seu livro “Psiquiatria” o 

autor escreve sobre os níveis e apresentações dos “(EAC) Estados Alterados de Consciência” 

em termos de classificação e conjunto, ou seja, em como esses estados se apresentam em 

termos de sinto-patologia clinica.    

Os chamados estados alterados de consciência podem ser classificados em três 

conjuntos: embotamento ou entorpecimento, que se caracteriza pela diminuição ou 

perda da amplitude ou claridade da vivência, comum em quadros confusionais 

relacionados a processos tóxicos orgânicos, como a uremia; o estreitamento 

compreende, particularmente, a redução da amplitude fenomênica do campo da 

consciência, e que se apresenta em situações como sonambulismo, possessão, transes 

mediúnicos e estados de êxtase religioso; e o terceiro grupo, a obnubilação ou 

turvação, em que estão presentes entorpecimento importante, alteração do juízo de 

realidade e ideações anormais, com variações importantes dependendo da 

etiopatogenia do quadro, tais como delirium tremens, estados crepusculares 

epiléticos e amência. (NOBRE DE MELO, 1981).  

 

 O psiquiatra Charles Grob (2004), pesquisador da Universidade da Califórnia na área 

de psicofarmacologia e alucinógenos escreve sobre essas transformações físico-químicas 

causadas no corpo humano e que causam alterações físico-mentais, tais como: problemas 

estomacais, desarranjos, elevação de pressão arterial, vômitos, tremores, palpitações e 

taquicardia; essas são logicamente questões a serem ainda muito investigadas se o uso do chá 

é aconselhável a pessoas com saúde frágil, crianças, idosos ou pessoas consideradas especiais. 

No início da década de 90 houve uma grande força tarefa formada por pesquisas e estudos em 

torno do fenômeno ayahuasca; dezenas de pesquisadores de várias partes do mundo (EUA, 

Finlândia, Brasil) reuniram-se em Manaus para estudar cientificamente a ayahuasca em seus 

mais diversos aspectos. Desse estudo denominado “Hoasca Project” surgiram alguns artigos 

científicos afirmando a inofensividade para a saúde o uso da bebida; em alguns aspectos dessa 

pesquisa percebemos uma tentativa de sociabilizar a bebida com a cultura amazônica, e 

posteriormente esta cultura com o mundo ocidental. Desse encontro de pesquisa obtivemos 

alguns resultados muito precisos em algumas áreas, e outros resultados que dão mais abertura 
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a novas pesquisas e trabalhos de desenvolvimento em áreas definidas de estudos sobre a 

bebida vegetal. Aqui listamos algumas dessas conclusões desse “Projeto Ayahuasca” que estão 

ligados principalmente a área mental e psicológica.  

 O biólogo Rafael Guimarães Dos Santos (2004) escreve sobre os diagnósticos 

psiquiátricos que foram extraídos nessas pesquisas; nesses diagnósticos foram verificados a 

inexistência de distúrbios psiquiátricos, inclusive os que caracterizam “vício” (abstinência, 

tolerância, comportamento de abuso e perda social). Dentro do quesito avaliação neurológica 

vou diagnosticado maior poder de concentração e melhor resposta de memória auditiva 

imediata que os indivíduos do grupo controle (que nunca ingeriram a ayahuasca). Na questão 

de análise da personalidade verificou-se que os indivíduos experimentais tendiam a ser 

pessoas mais seguras, calmas, dispostas, alegres, emocionalmente mais maduras, ordeiras, 

persistentes e confiantes em si mesmas em relação aos indivíduos do grupo controle. Na 

análise da Ayahuasca versus serotonina foi encontrado um aumento dos receptores 

plaquetários de serotonina nos  indivíduos da UDV em relação aos controles, o que neste 

caso, não pode ser mal interpretado como sendo uma indicação de patologia neurológica e/ou 

psiquiátrica e sim ao contrário, devido ao melhor nível de humor encontrado entre os 

membros da UDV que participaram do estudo, o que aponta para um possível efeito 

antidepressivo no chá.  

 Além disso, quando foram analisados os fatores farmacodinâmica/farmacocinética 

foram realizados ensaios quantitativos dos alcaloides (DMT, THH, harmalina e harmina) em 

plasma de seres humanos, e nesse estudo um indivíduo de 59 kg que ingeriu 120 mL de 

ayahuasca (o que corresponde neste caso a um total de 204.0 mg de harmina, 24.0 mg de 

harmalina, 128.4 mg de THH e 28.8 mg de DMT) passadas seis horas os níveis de DMT não 

eram mais detectáveis, e após oito horas os demais alcalóides também apresentaram tal 

comportamento. Vale a pena dizer que a harmalina foi detectada em apenas seis indivíduos 

dos 15 experimentais, talvez devido tanto aos baixos níveis desta substância no chá, como das 

diferenças individuais na absorção e metabolismo. O biólogo Rafael Guimarães Dos Santos 

(2004) relata também que na questão de efeitos fisiológicos não foram evidenciadas 

diferenças estatisticamente significantes na contagem de células vermelhas (eritrograma) e 

células brancas (leucograma), e também nos níveis séricos de creatinina, fosfatase alcalina, 

colesterol total e fração HDL, transaminase glutâmico oxalacéticos (TGO), transaminase 
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glutâmico-pirúvica (TGP), bilirrubina total e frações, sódio, potássio e cálcio. Dentro da área 

de efeitos neuroendócrinos todas as medidas avaliadas tiveram aumentos, quando comparados 

aos níveis basais dos voluntários (hormônio do crescimento, prolactina e cortisol). O 

hormônio do crescimento e a prolactina tiveram aumentos entre 90 e 120 minutos 

respectivamente e voltaram aos níveis basais após seis horas.  

 Quando analisados os efeitos autonômicos houve diâmetro da pupila, frequência 

respiratória e temperatura oral foram medidos e em todos os casos sofreram um aumento. A 

frequência respiratória e a temperatura oral sofreram um leve aumento, levando-se em conta 

que o ambiente onde foram realizados os testes também sofreu um aumento de temperatura. 

Em outro estudo é sugerida uma estimulação adrenérgica ou simpática na primeira hora e 

meia após a ingestão do chá, após este período é observada uma resposta tipo parassimpática 

ou repouso, com decréscimo da frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica e 

frequência respiratória. Em outro estudo realizado na Universidade em Barcelona na Espanha 

foram também observados dados obtidos por uma equipe de pesquisadores que trabalhavam 

os efeitos da ayahuasca na saúde; em uma pesquisa intitulada “Ayahuasca em voluntários 

saudáveis” (YRITIA et al., 2002; RIBA et al., 2004) foram então evidenciados os seguintes 

resultados utilizando-se referências tais como, Efeitos subjetivos: Ayahuasca versus 

catecolaminas; Eletroencefalografia; Determinação dos alcalóides e metabólitos no plasma de 

voluntários saudáveis; Efeitos cardiovasculares e excreção de metabólitos de monoaminas; 

Efeitos na atividade elétrica regional no cérebro - Tomografia Eletromagnética.  

 Estes foram alguns temas a que foram submetidos os indivíduos sadios que passaram 

pelo processo de estudo Ayahuasca efeitos subjetivos: a ayahuasca produziu efeitos dose-

dependentes em cinco das seis escalas da HRS (Hallucinogen Rating Scale); os primeiros 

efeitos foram notados entre os 30 e 60 minutos, tiveram um pico entre os 60 e 120 minutos e 

desapareceram aos 240 minutos; o chá foi bem tolerado de um ponto de vista cardiovascular; 

a experiência foi prazerosa e satisfatória para cinco dos seis voluntários; um voluntário 

retirou-se do experimento, pois ficou ansioso com a dose média administrada; o chá provocou 

mudanças somáticas na percepção, na afetividade e na cognição numa combinação de efeitos 

psicoativos estimulantes e visuais. Ayahuasca versus catecolaminas: possivelmente a ação dos 

I-MAO´s (inibidores da monoamina oxidase, MAO) presentes na ayahuasca aumentaram a 

transmissão de catecolaminas (norepinefrina e dopamina). Ayahuasca e eletroencefalografia: 
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os efeitos produzidos pela ayahuasca foram semelhantes àqueles produzidos por outros 

enteógenos com ação na serotonina; foram evidenciadas ações pro-serotoninérgicas e 

prodopaminérgicas; o estudo evidenciou o papel dos receptores 5-HT2 (serotonina) e D2 

(dopamina) na produção de efeitos da ayahuasca. Ayahuasca e determinação dos alcalóides e 

metabólitos no plasma de voluntários saudáveis: foram quantificados os seguintes alcalóides  

(DMT, harmina, harmalina e THH), e os seguintes metabólitos (harmol e harmalol) 

possivelmente formados pela O-demetilação da harmina e harmalina, respectivamente.  

 Ayahuasca e efeitos cardiovasculares e excreção de metabólitos de monoaminas: os 

efeitos subjetivos tiveram um pico entre uma hora e meia e duas horas, a pressão diastólica 

sofreu um aumento significativo (9 mmHg aos 75 minutos), enquanto a pressão sistólica e a 

frequência cardíaca foram moderadamente ou não significativamente aumentadas 

respectivamente; a maior concentração de dimetiltriptamina (DMT) coincidiu com o pico dos 

efeitos subjetivos; a administração da ayahuasca aumentou a excreção da normetanepinefrina 

urinária, mas ao contrário dos efeitos típicos de I-MAO´s, não diminuiu os níveis de 

metabólitos de monoaminas desaminadas; o estudo sugere uma ação predominantemente 

periférica (gastrointestinal e do fígado) para a harmina. Ayahuasca e efeitos na atividade 

elétrica regional no cérebro - Tomografia Eletromagnética: foi notado que nas doses  usadas 

no experimento, a ayahuasca não induziu sintomas psicóticos plenos, e nenhum dos 

participantes perdeu a consciência de que os efeitos psicológicos experimentados eram 

induzidos pela ayahuasca; o decréscimo em algumas ondas cerebrais de baixa atividade (delta 

e theta) apresentados é semelhante aos produzidos por psico-estimulantes não puros 3 como o 

LSD; o presente estudo sugere o envolvimento de estruturas para-límbicas (emoção e 

memória), límbicas e do córtex. E finalmente os apontamentos que indicam os efeitos na 

percepção e cognição foram considerados positivos e prazerosos pelos voluntários, em 

contraste com o aspecto esquizofrenizante (pensamentos paranoicos, medo de perder o 

controle, etc) reportado em estudos com outenterógenos como a psilocibina, quando esta foi 

dada a sujeitos que nunca tiveram contato com este tipo de substâncias (VOLLENWEIDER et 

al. 1998 apud RIBA et al., 2004).  

 Também existem pesquisas de potencialidades terapêuticas na ayahuasca que são 

relatadas por diferentes autores. Relatos de pesquisas demonstram potencialidades 

terapêuticas das mais diversas, para uso em diferentes patologias, doenças psicossomáticas 
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(DOBKIN DE RIOS, 1996); significante ação anti-tripanosomal contra o Trypanosoma 

lewisii (HOPP et al., 1976 apud MCKENNA et al., 1998), que segundo os autores poderia 

explicar o uso que é feito da etno-medicina praticada pelos mestizoz, ou seja, como um agente 

profilático contra a malária e parasitas internos (RODRIGUEZ et al., 1982 apud MCKENNA 

et al., 1998);  efeitos anti  Trypanosoma cruzii (Doença de Chagas) também foram notificados 

(RODRIGUEZ et al., 1982 apud POMILIO et al., 1999); combate à malária (LUNA 1986); 

propriedades eméticas, antimicrobianas e anti-helmínticas, o que tornaria a ayahuasca efetiva 

no combate a vermes ascarídeos, protozoários e amebas (LABATE, 2004); aumento nos 

transportadores de serotonina nas plaquetas observado após longo uso da ayahuasca. Porém 

existem estudos de que também possa reverter quadros de (a) alcoolismo ligado à violência e 

(b) comportamento suicida (CALLAWAY et al., 1994 apud MCKENNA, 2004); terapia para 

adicção (abuso de álcool, tabaco, anfetaminas, etc) (LABIGALINI, 1998; CEMIM  et al., 

2000; GROB  et al., 2004; LABATE, 2004; MABIT, 2004; MCKENNA, 2004). 

 Também foram observados a recuperação de quadros de depressão e ansiedade fóbica 

(GROB  et al., 2004); maior rigidez estoica, regimentação, reflexão, confiança, espírito 

gregário, otimismo desinibido em relação à excitabilidade exploratória à desordem, à 

impulsividade, ao medo da incerteza, à timidez com estranhos e à preocupação antecipatória 

(GROB et al., 2004); maior capacidade de lembrar as palavras na quinta tentativa, maior 

número de palavras lembradas, melhor recordação tardia, melhor recordação de palavras após 

interferência (GROB et al., 2004); aumento da habilidade do indivíduo se adaptar 

psicologicamente ao processo maior da vida (GROB et al. 2004); melhoria de vida, 

desenvolvimento psicológico e espiritual em adolescentes (SANTRY, 1996; SILVEIRA, 

2003); câncer (TOPPING, 1998; MCKENNA, 2004); chegando até mesmo a poder serem 

utilizadas as substâncias para tratamento do câncer e patologias mais críticas. 

 Também na área de acuidade mental foi observado inexistência no histórico pessoal de 

doenças sérias, aumento do vigor físico e longevidade em membros da UDV que usam a 

ayahuasca desde a adolescência e hoje têm mais ou menos 80 anos (CALLAWAY et al., 1999 

apud MCKENNA, 2004); aumento da criatividade (SHANON, 2002); ocorrência de  insights 

autobiográficos e religiosos (BARBOSA & DALGALARRONDO, 2003); alívios e 

satisfações decorrentes da ruptura com a monotonia cotidiana (BARBOSA & 

DALGALARRONDO, 2003); tratamento de desordens psiquiátricas baseado em algumas 
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substâncias presentes na ayahuasca capazes de modular a expressão dos genes dos 

transportadores de serotonina, como exempos: alcoolismo, depressão, autismo, esquizofrenia, 

desordem de déficit de atenção por hiperatividade, demência senil (MCKENNA, 2004);  

efeitos imunomodulatórios, como exemplos: remissões de cânceres e outras doenças sérias, 

longevidade e vigor físico (MCKENNA, 2004); facilitar o desenvolvimento espiritual 

(ECHENHOFER et al., 2004); aumento da consciência referente aos processos 

subconscientes (HOFFMANN et al., 2001); capacidade de se atingir estados alterados de 

consciência comparáveis e mais profundos que os estados meditativos (HOFFMAN et al., 

2001). 

 Todos esses aspectos listados no consumo religioso da ayahuasca obviamente tem 

pesquisas e relatórios científicos que os respaldam através de experimentos em diversas 

universidades e centros de pesquisas ao redor do mundo. Aqui listamos como elementos 

subsidiários e de fundamentação a presente pesquisa. Dentro das pesquisas neurocientíficas 

existem uma gama de estudos na área dos efeitos da ayahuasca e suas possíveis alterações 

sobre o comportamento do usuário, que estão em andamento em diferentes locais do mundo. 

Embora como seja de se esperar sobre o efeito de qualquer substância ingerida existem 

variações de resultados e de manifestações de alterações de usuário para usuário. A 

importância deste primeiro capítulo esta em nos situar na percepção da Ayahuasca como 

molécula do poder, por causa de processos químicos existentes no empoderamento religioso 

de seus usuários adeptos as religiões, que se utilizam desses instrumentos para provocar 

alterações de estado de consciência, que os leva a uma experiência religiosa mais profunda no 

sentido de encontro e confronto com o imaginário religioso que lhes é próprio, então estamos 

diante de um fenômeno religioso-químico e isso é de extrema relevância para estudo e análise 

e não podemos desprezar o estudo do mesmo de forma multi e interdisciplinar.  
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CAPÍTULO 2 

A AYAHUASCA NO DISCURSO HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICO 

 

 

 Seguindo na apresentação dos discursos sobre o uso religioso do psicoativo ayahuasca 

passamos agora a expor a ayahuasca dentro do discurso histórico-antropológico; para isso 

subdividimos este capítulo em quatro partes: primeiro apresentamos o surgimento da 

ayahuasca, ou melhor o ressurgimento dela no culto contemporâneo de algumas religiões, 

pois a mesma é de utilização milenar em muitas culturas e religiões antigas, depois expomos 

as principais religiões ayahuasqueiras que surgiram a partir de Raimundo Irineu Serra, 

posteriormente passamos a identificar o culto das religiões ayahuasqueiras no Brasil, e 

finalmente expomos esse culto genuinamente brasileiro, que hoje é exportado para os 

principais centros do mundo.     

 

2.1. O Surgimento 

 

 As origens do uso da ayahuasca na bacia Amazônica remontam a períodos 

antiquíssimos na história, não sendo possível se afirmar com exatidão precisa a origem desta 

prática; porém existem evidências arqueológicas descobertas através do estudo em potes 

cerâmicos encontrados na bacia amazônica e também a observação de gravuras (BARRETO, 

1992), o que nos leva a crer que o uso de plantas alucinógenas tenha começado na região 

cerca de 2.000 a.C. Também bases históricas mais recentes nos mostram que no século XVI 

os conquistadores espanhóis e portugueses, que se tornaram posseiros de gigantescas áreas de 

florestas do Novo Mundo observando a utilização de bebidas nas culturas indígenas chegaram 

a recriminar tal prática. O antropólogo Francisco Guerra (1971) em um de seus textos escreve 

sobre esse conflito dos invasores brancos contra os índios por causa da bebida alucinógena: 

“Quando bêbados, perdem o sentido, porque a bebida é muito poderosa, por meio dela 

comunicam-se com o demônio, porque eles ficam sem julgamento, e apresentam várias 

alucinações que eles atribuem a um deus que vive dentro destas plantas”. Percebemos então 

que esse é um conflito que tem precedentes históricos muito antigos. Os dominadores de 
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origem católica tratavam a cultura do uso de alucinógenos de forma repressiva e com sentido 

de demonização.  

 

 

 FIGURA 6: Índios  Tucanas realizam cerimônias de consumo da ayahuasca para que os participantes entrem em 

contato com os espíritos dos mortos. Nesta cerimônia, os índios cantam e praticam a dança yuruparí.   

Fonte: http://qnint.sbq.org.br/qni/visualizarTema.php?idTema=49    

 

 A ayahuasca é fortemente celebrada no meio xamânico, sendo por ele utilizada de 

forma simbólica em seus ritos, como uma bebida sagrada que é parte integrante deste 

imaginário. Ela também é via de condução ao mundo transcendental e espiritual no 

imaginário xamânico. O Santo Daime (que é uma religião surgida na Amazônia e que se 

utiliza da ayahuasca como principal sacramento, religião essa que descrevemos seu 

surgimento a partir da página 45 do presente texto), e também seus correlatos exercem forte 

influência sobre a religiosidade xamânica amazônica. Segundo a historiadora Arneide 

Bandeira Cemin (2001) o Santo Daime é uma versão nacional do xamanismo amazônico; uma 

expressão de religiosidade autenticamente brasileira, com raízes nacionais, sendo também um 

agente de certa forma transcultural devido a sua abrangência ser além fronteiras, por causa da 

exportação de seu culto aos grandes centros urbanos do mundo desde o início dos anos 80. 

Arneide Bandeira Cemin (2001) escreve que: “A religião do Santo Daime é portanto mais 

uma versão do xamanismo, que por sua vez é a base da religião dos povos nativos sul-

americanos. Do ponto de vista interno ao xamanismo, inclusive o amazônico, uma grande 

variedade de substâncias psicoativas são legitimas”. No entender de Cemin, a ayahuasca já 

assumiu a forma de expansão transcultural, pois ultrapassou a fronteira regional amazônica. 

(CEMIN, 2001, p. 68).   

 A Igreja Católica Romana através da Santa Inquisição, no ano de 1616 chegou a 

condenar a prática do uso de plantas pelos indígenas nesses ritos, porém essas cerimonias 

persistiram de forma oculta aos olhos dos dominadores europeus. Encontramos muitos 

escritos nos diários jesuítas sobre a cultura do uso das chamadas “poções diabólicas” pelos 

nativos do Peru no século XVII.  Segundo Francisco Guerra (1971) a história moderna relata 

o uso da substância ayahuasca no século XIX, em meados do ano de 1851, através da 

pesquisa do botânico inglês Richard Spruce, um dos primeiros taxionomistas conhecidos, 

quando o mesmo escreve que os índios da nação Tukunoan, habitantes da região das Guianas, 

http://qnint.sbq.org.br/qni/visualizarTema.php?idTema=49
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o convidam a participar de um ritual. Spruce relata que a cerimonia incluía a infusão de 

plantas, que eles chamavam de “caapi”. O pesquisador após ingerir uma pequena quantidade 

daquela bebida chamada por ele de “nauseous beverage”, percebe que sua equipe sofrera 

profundos efeitos por conta do uso maior daquela substância. Os nativos mostram a Spruce a 

planta da qual a caapi era extraída; o pesquisador coleta então várias espécies da planta e de 

suas flores, batizando-a de Banisteria caapi. E depois de apresentar a descoberta a 

comunidade científica mundial, Spruce realiza mais estudos em suas próximas viagens. Uma 

de suas descobertas era que a caapi, a yagé e a ayahuasca eram nomes que as diferentes 

nações indígenas davam para a mesma poção feita daquela planta (GUERRA, 1971).  

 Em estudos mais recentes já no século XX, mais precisamente no ano de 1930, o 

botânico norte americano Conrad Vernon Morton, reclassifica a Banisteria caapi de Spruce 

como a Banisteriopsis caapi de Morton (1930), nome que perdura no meio científico até a 

atualidade. Nas últimas décadas do século XIX outros etnógrafos e exploradores continuaram 

a relatar seus encontros com uma beberagem alucinógena, possivelmente a ayahuasca que era 

usada por inúmeras tribos indígenas da bacia Amazônia, e que era preparada a partir das 

“raízes” (CRÉVAUX, 1883), e também de “diversos arbustos” (KOCH-GRÜNBERG, 1909), 

ou de “cipós” de origem botânica incerta (RIVET, 1905). Ao contrário de Spruce que teve a 

brilhante ideia de coletar provas dos espécimes botânicos e dos materiais designados para 

eventuais análises químicas, os investigadores que o seguiram não colheram os espécimes das 

plantas observadas por eles, e seus relatos são considerados de pouca importância histórica. A 

publicação do também inglês botânico August Simson (1886), sobre a utilização da ayahuasca 

entre os índios equatorianos constitui uma notável exceção.  

 

FIGURA 7: Richard Spruce o botânico inglês, que catalogou a Banisteria caapi pela primeira vez.                                                                            

Fonte:http://angelamazoniapresenteyfuturo.blogspot.com.br/2009/04/richard-spruce-e-o-rio-

negro.html 

 

 Richard Spruce no ano de 1858 se encontrava na região da margem superior do rio 

Orinoco, compreendida entre a Colômbia e a Venezuela, quando em uma de suas incursões 

expedicionárias ao Novo Mundo encontra a mesma planta sendo utilizada em poções pela 

nação Guahibo. Nesse mesmo tempo na região dos Andes peruanos, entre a nação dos 

Záparos, Spruce encontra nativos usando a mesma poção chamando-a de ayahuasca e em 

http://angelamazoniapresenteyfuturo.blogspot.com.br/2009/04/richard-spruce-e-o-rio-negro.html
http://angelamazoniapresenteyfuturo.blogspot.com.br/2009/04/richard-spruce-e-o-rio-negro.html
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1886 August Simson observou a mistura das plantas na confecção da ayahuasca. Apesar da 

coleta e catalogação oficial (identificação da ayahuasca) por Spruce ter sido feita somente em 

1851, as substâncias alcalóides contidas no vegetal já eram conhecidas desde a primeira 

metade do século XIX, devido a até facilidade da extração das mesmas dos vegetais, bem 

como ao uso clínico das mesmas. Tendo sido historicamente a harmalina isolada da peganum 

harmala em 1840, e posteriormente em 1847 a harmina foi identificada. E finalmente somente 

muitos anos mais tarde em 1905 foi identificada a telepatina harmina na yagé, tendo esse 

processo de identificação de substâncias passado de um século para outro. 

 A doutrina do Santo Daime começou na floresta amazônica no início do século XX. 

Foi fundada em 1930 por Raimundo Irineu Serra, nos arredores de Rio Branco, capital do 

Estado do Acre. Serra era descendente de escravos e trabalhou como demarcador de terras 

brasileiras na região. Ele era um maranhense negro de 1,98 m de altura, calçava 48, filho de 

Sanches Serra e Joana Assunção Serra, nascido em l5 de dezembro de l892 em São Luís do 

Ferré no Estado do Maranhão, e falecido em 06 de julho de l971 na cidade de Rio Branco,  

capital do Estado do Acre. Ficou conhecido na religião daimista como o Mestre Irineu. 

Raimundo Serra recebeu a revelação da doutrina que tem uma mescla de cristianismo, 

espiritismo, culto afro-brasileiro e pajelança amazônica; sendo o Santo Daime uma religião de 

caráter fortemente sincrético. Serra afirmava ter recebido a “iluminação” numa aparição de 

Nossa Senhora da Conceição em plena floresta. A aparição foi na região de Brasiléia (nessa 

época conhecida como Brazylia) município no antigo Território do Acre, hoje Estado do Acre.  

 
FIGURA 8: Foto de Mestre Raimundo Irineu Serra, com grupo do Santo Daime  

FONTE: http://atangerina3.wordpress.com/tag/ayahuasca/ 
 

 Segundo relatos registrados no portal Céu Sagrado (2012) Raimundo Irineu Serra aos 

15 anos deixou o Maranhão, e passou por vários lugares, chegou então ao Estado do Acre 

atraído pelo ciclo da borracha
5
; era um período de intenso fluxo migratório de nordestinos aos 

seringais amazônicos. Serra também foi soldado da guarda territorial e depois trabalhou na 

delimitação da fronteira do Acre com a Bolívia e com o Peru. Nesse período residindo na 

cidade de Cobija na Bolívia conheceu dois de seus conterrâneos, os irmãos Antônio e André 

                                                 
5  O ciclo da borracha foi um momento importante da história econômica e social do Brasil, relacionado 

com a extração e comercialização da borracha.  

http://atangerina3.wordpress.com/tag/ayahuasca/
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Costa, sendo através deles que soube da bebida ritualística e milenar chamada de ayahuasca, 

que era utilizada pelas sociedades indígenas da região em seus rituais xamânicos bolivianos. 

Serra foi então convidado a consagrar a “huasca” pela primeira vez no Peru, onde disseram a 

ele que a bebida era “arte de Satanás” e que muitos a tomavam e faziam seus pedidos de 

riqueza e fortuna (CÉU SAGRADO, 2012).  

 A princípio Serra não aceitou usar a bebida, mas depois pensou e disse: “Eu vou! Se 

for uma coisa boa vou levar pro meu Brasil, pois de coisa ruim o meu Brasil já está cheio”. A 

primeira e segunda vez que tomou a bebida nada sentiu, só na terceira é que chegaram as 

“mirações” (i.e. visões espirituais do usuário da bebida em transe). Ao consagrar
6
 a bebida, 

ele que era conhecido como um homem muito corajoso, começou a chamar Satanás e todos os 

demônios para vir ajudá-lo a ganhar muito dinheiro, para que ele pudesse retornar para sua 

terra, entretanto ele só via cruzes por todos os lados, e de diversos tamanhos; então ele 

começou a desconfiar e disse: “Isso não é coisa do Diabo, o Diabo tem medo de cruz, e 

quanto mais eu chamo o Diabo, mais cruz aparece!". Raimundo Serra estava sentado em uma 

roda de 12 pessoas quando Don Pizango
7
 se aproximou, e “entrou” na cuia grande onde era 

servida a ayahuasca, sendo percebido apenas por ele a presença de Pizango (CÉU 

SAGRADO, 2012).  

 O caboclo pediu que Raimundo Serra convidasse o grupo a olhar dentro da cuia, e que 

dissessem o que estavam vendo; responderam que viam apenas a bebida; aí foi que veio a 

revelação de Pizango para Raimundo Serra; Crescêncio Pizango era o nome dele, mas a 

entidade era Don Pizango, então a entidade disse: “Olha, só uste vai aprender o tanto que eu 

aprendi”. Essa foi a palavra de Don Pizango para ele; essa entidade que é um guardião 

responsável pelo uso da bebida. Então o caboclo Pizango explicou a Raimundo Serra que só 

ele tinha condições de trabalhar com aquela bebida e que ninguém mais conseguia ver o que 

ele via com a ayahuasca (CÉU SAGRADO, 2012). 

 A história do surgimento da doutrina está relacionada igualmente a uma senhora de 

nome Clara, cujo significado do nome é Luz, que lhe aparecia em visões e que é identificada 

como Nossa Senhora da Conceição, a Rainha da Floresta, que lhe deu instruções para que se 

preparasse, pois ela tinha uma missão espiritual para entregar a ele. Após provar da bebida 

                                                 
6 Consagrar a bebida: usá-la de forma ritualística. 

7 Caboclo Don Pizango: uma entidade que aparece para usuários no imaginário ayahuasqueiro. 
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surgiu a curiosidade em saber como ela era preparada, então seu amigo Antônio Costa disse a 

ele que sabia quais eram os ingredientes utilizados e o modo de preparo. Após a colheita do 

cipó Jagube e da folha Rainha, Raimundo Serra conseguiu preparar a “huasca”, mas achou 

melhor aguardar pela volta de Antônio Costa que estava viajando, para tomarem juntos a 

bebida. Na volta de Antônio Costa ambos consagraram a bebida, Antônio Costa se acomodou 

no quarto e ele na sala, e foi então que surgiu o seguinte diálogo durante a miração. 

Antônio Costa: Irineu, aqui tem uma senhora que veio contigo lá do Maranhão. 

Serra: Senhora? Mas rapaz, no barco que eu vim não tinha nenhuma mulher; de onde 

que veio essa senhora? Antônio Costa: Ela disse que é para você vir aqui tomar 

huasca no sábado que ela tem uma laranja na cabeça para te entregar. Serra: Laranja? 

Pergunte o nome dela. Antônio Costa: Ela disse que se chama Clara. Serra: Clara? 

Não veio nenhuma Clara comigo. Antônio Costa: Ela disse que é para você vir tomar 

huasca no sábado. (CÉU SAGRADO, 2012).  

 

 No sábado Serra tomou huasca e começou a mirar, tomou mais um pouco e a miração 

“encheu”, quando “encheu” era uma quarta feira, uma linda noite de luar, Serra deitou em sua 

rede e começou a apreciar a lua, e conforme as mirações se intensificavam, a lua foi se 

aproximando dele até chegar bem pertinho, e foi então que Ela chegou e começou um diálogo 

entre ambos.  

Clara: Quem tu achas que sou? Serra: Pra mim tu és uma Deusa. Clara: Tu tens 

coragem de me chamar de Satanás? Serra: Ave Maria, minha Senhora, de jeito 

nenhum. Clara: Você está pensando que sou uma princesa, mas não, eu sou a Rainha 

Universal. Tu achas que o que tu estás vendo agora alguém já viu? Serra: Acho que 

sim minha senhora (Serra julgava que outros tantos que já haviam bebido a 

ayahuasca também já podiam ter tido aquela visão). Clara: Tu estás enganado. O que 

vês agora, ninguém jamais viu, só tu. Eu vou te entregar este mundo para tu 

governar, mas isso não é agora, primeiro tens que te preparar. Agora que tu já é 

homem, tu vais trabalhar e vais ficar com teu cabresto assim bem curtinho. Vais ter 

uma preparação para ver se tu tens que merecer verdadeiramente. Tu vais passar oito 

dias comendo só macaxeira (mandioca) cozida e insossa (sem sal), com água e mais 

nada, nem ver e nem ouvir mulher alguma. Olha, tu disseste que eu não vim contigo 

desde lá do Maranhão te acompanhando; mas eu vim. Você tem razão de pensar 

assim, porque você vinha materialmente e eu vinha espiritualmente. A laranja que eu 

tenho para te dar é a chave da huasca. Essa chave era para o Antônio Costa, mas ele 

não tem competência, quem tem é você. Você dá conta? Serra: Dou, disse ele e que 

se fosse para engrandecer o País dele, ele queria. (CÉU SAGRADO, 2012). 

 

  Segundo o relato, esse foi o primeiro contato da Senhora da floresta com Raimundo 

Serra. Este encontro se deu em Brasiléia
8
, local onde Serra foi fazer a dieta, e foi o marco para 

a fundação do Santo Daime, pois a partir desse encontro ele teve a revelação para a fundação 

da religião. Devido a importância desse encontro entre o homem e a divindade para a 

                                                 
8 Município do Estado do Acre, fronteiriço à Bolívia. 
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religiosidade daimista e ayahuasqueira, temos o registro desse diálogo. Segundo nos é 

relatado no Céu Sagrado (2012), Clara perguntou a ele: “Você quer ser o maior curador do 

mundo? O que você quiser você têm, mas para alcançar isso, você tem que fazer a dieta. Não 

pode conversar com ninguém nem ver mulher nem falar de mulher, e tem que arrumar um 

companheiro de barraca para orar com você”.  

 O Céu Sagrado (2012) também relata que Raimundo Serra então convidou um amigo 

chamado Chico, que era companheiro de barraca dele, seringueiro também e muito pontual. 

Aí ele ficou oito dias na mata comendo macaxeira insossa com chá. Tomou huasca no início 

do trabalho e no fim, porque com três dias ele já estava tendo visão. Tudo andava e se mexia 

no mato, tudo ele sabia e adivinhava. Então o companheiro dele um dia disse: “Acho que o 

Irineu está ficando doido, como é que o cara come essa macaxeira insossa todo dia, eu vou 

botar ao menos um pouquinho de sal na macaxeira dele”. E então um dia ele foi, pegou um 

punhado no saleiro, esteve na beira da panela para colocar, e então Serra lá da mata ouviu 

uma voz dizendo: “Oh! o Chico queria botar sal na sua macaxeira, ele chegou foi pertinho da 

panela, mas voltou e colocou no lugar de novo”. Quando ele chegou Raimundo Serra disse: 

“Chico, tu queria botar sal na minha macaxeira?”. Ao que Chico respondeu: “Rapaz, já vi que 

você está adivinhando, eu peguei o sal fui à beirinha da panela e voltei. Me lembrei do teu 

pedido e voltei. Agora até que eu me animei, vou te tratar bem, sei que você está aprendendo 

alguma coisa”.   

  A esta altura até os paus falavam, as coisas se mexiam, aqueles caboclos velhos 

antigos chegavam perto dele, mas ele não tinha medo. Quando aparecia coisa demais, ele 

andava armado com um rifle na bandoleira, ele dava um tiro, aí alertava, e até hoje nos 

trabalhos feitos na doutrina do Santo Daime, é usado o soltar foguetes durante a sessão 

espiritual, para que seja lembrada aquela passagem da vida de Raimundo Serra. Quando foi 

com oito dias ele terminou; tinha aprendido muita coisa com a “madrinha dele”, a qual ele era 

devoto todo o tempo. A relação de Raimundo Irineu Serra com a Senhora da Floresta sempre 

foi de profunda devoção e respeito durante todos os dias de sua vida.  

 O incidente ocorrido em Brasiléia jamais seria esquecido por Raimundo Serra e por 

seus seguidores. O teor daquele encontro trouxe marcas profundas que levaram a construção 

de um eixo central na religiosidade ayahuasqueira, com respeito ao mito da Rainha da 

Floresta que sempre está presente no imaginário religioso coletivo ayahuasqueiro. A 
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representação simbólica aqui contida é profunda na construção das figuras de gênero, do 

masculino e do feminino dentro da religião, Serra representa o próprio Cipo Banisteriopsis 

caapi, o Imperador Juramidam, ou seja o Senhor da Floresta, enquanto que a Senhora da 

Floresta, é a própria folha Psycotria viridis. Essa ressignificação embora não adotada 

doutrinariamente pela religiosidade parece definir a religião durante todo o tempo.    

 

FIGURA 9: Mestre Irineu e sua experiencia com a Rainha da Floresta. 

Fonte: http://ceuegito.blogspot.com.br/p/quem-somos.html  

 

  Raimundo Serra começou a entrar para o plano espiritual, e aqui e acolá ele via umas 

folhas se mexendo dentro do mato, era o espiritual que estava se manifestando. Até que numa 

dessas oportunidades ele sentou-se na sacupema de um pau (espaço delimitado pelas raízes de 

árvores frondosas como a samaúma) e ali ele foi mirar, entrou em trabalho. Ele foi mirar e 

nessa miração ele viu a lua se aproximando dele, com uma águia pousada no centro. Era ela a 

Senhora da Floresta que vinha entregar a doutrina e revelar os mistérios para ele. Alguns 

desses mistérios foram revelados por ele a doutrina da religiosidade ayahuasqueira, ou até 

mesmo através dos hinários, mas existem segundo a doutrina do daime os segredos maiores, 

esses não são para qualquer pessoa saber, são segredos profundos de Raimundo Serra com a 

Rainha da Floresta que não foram revelados.  

 Essa passagem da Senhora que vem comunicar-se com Raimundo Serra através da lua, 

está relacionada com o hino “Lua Branca” (vide anexo 7) que é o primeiro hino recebido por 

ele, e que veio constituir o hinário mais importante conhecido do Santo Daime, que é 

chamado de “O Cruzeiro”, ou o “tronco da missão” do qual floresceram uma série de outros 

hinários. Raimundo Serra também foi advertido pela Senhora que teria muito trabalho com 

aquela missão, e que nada poderia tirar em proveito próprio, e não poderia ficar rico. Durante 

alguns anos ele percorreu caminhos espirituais entre a dúvida e a certeza, entre a verdade e a 

mentira, numa estrada fina que separa estes dois polos e princípios. A senhora da floresta 

continuou a aparecer a ele muitas outras vezes, segundo o próprio Raimundo Serra ela vinha 

para lhe dar força, conforto e fé. E numa dessas aparições lhe foi revelado o nome da bebida 

conhecido em nosso português, ou seja o verbo “dar”, que originou a palavra “Daime”. Em 

alguns hinos da religião daimista se encontram expressões tais como: “dai-me amor”, “dai-me 

fé”, “dai-me cura”, pois na visão daimista aquele que toma o daime deve estar pronto a 

http://ceuegito.blogspot.com.br/p/quem-somos.html
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receber as dádivas vindas de Deus, contidas na bebida.  

 Raimundo Serra recebeu da Senhora da floresta o título de “Chefe Império”, e os 

fundamentos do Santo Daime como religião. A senhora o instruiu a cantar hinos que iria 

receber diretamente do céu, que seriam como testamento de sua missão e estariam reunidos no 

hinário que seria chamado de “O Cruzeiro”. O Céu Sagrado (2012) relata também que 

Raimundo Serra era um homem rustico, também muito simples e humilde e não se achava 

capaz de cantar. Até o dia em que a Rainha da Floresta lhe disse num de seus diálogos com 

ele: “Olha, vou te dar uns hinos e tu vais deixar de assobiar pra aprender a cantar”. Ao que ele 

lhe respondeu: “Ah! Faça isso não minha Senhora, que eu não canto nada”. A Senhora insistiu 

com ele: “Mas eu ensino! Afirmou ela”. E como Raimundo Serra gostava sempre de 

contemplar a lua a senhora lhe falou: “Agora você vai cantar”. Raimundo Serra lhe indagou: 

“Mas como?”. Então a Senhora finalmente lhe disse: “Abra a boca, não estou mandando?”. 

Então, a partir daí Raimundo Serra deslanchou a cantar “Lua Branca” que foi seu primeiro 

hino, onde também recordaria a já citada miração.  

 

FIGURA 10: Raimundo Irineu Serra quando militar da guarda nacional 

Fonte: http://historiadaayahuasca.net/s/o-livro/parte-2/capitulo-4 

 

 Na década de 20 Raimundo Serra e os irmãos Costa fundaram um centro chamado 

Círculo de Regeneração e Fé (CRF), na cidade de Brasiléia no Acre. Reuniram-se naquele 

lugar algumas pessoas que apesar de poucas chegaram a fundar uma associação. Mas para 

desgosto de Raimundo Serra, alguns desentendimentos de ordem pessoal com Antônio Costa 

e outros integrantes o fizeram tomar a decisão de ir embora deixando aquele centro. Mudou-se 

então para Sena Madureira e depois para Rio Branco onde ingressou na Guarda Territorial 

(sendo nessa época que conheceu Germano Guilherme, amigo que o acompanhou por muitos 

anos). Manteve-se nesta corporação até o começo dos anos 30 onde chegou a cabo, quando 

pediu baixa. Mais tarde como tinha feito muitos conhecidos, doaram-lhe uma colônia na Vila 

Ivonete, um bairro rural próximo a Rio Branco. Foi quando deu início aos trabalhos públicos 

com o Daime, fazendo no dia 26 de maio de 1930 seu primeiro trabalho. Eram só três pessoas: 

Raimundo Serra, Zé das Neves em um outro que não se sabe o nome. Zé das Neves conta em 

um dos seus testemunhos que trabalhou com Raimundo Irineu Serra por 41 anos e 41 dias.  

  Raimundo Serra a partir de sua casa, que também serviria de sede dos trabalhos 

http://historiadaayahuasca.net/s/o-livro/parte-2/capitulo-4
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espirituais logo reuniu um pequeno grupo. Nele estavam Germano Guilherme, Maria 

Marques, João Pereira, Daniel Pereira e Zé das Neves. Pouco mais tarde também se juntou a 

esse grupo Antônio Gomes e sua família, todos estes foram expoentes da doutrina daimista. 

Neste tempo Raimundo Serra foi perseguido, chegando mesmo a ser chamado na delegacia, 

porém nunca sendo preso. Nessa época resolveu então adentrar um pouco mais na floresta, 

sendo o mesmo período que recebeu uma doação de terra por parte do ex-governador 

Guiomar Santos. Neste lugar ele fundou o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal 

(CICLU), que seria a igreja sede onde levantou também um cruzeiro de cinco metros de 

altura, todo feito em cimento armado. Nesse local chamado Alto Santo abrigou mais de 

quarenta famílias, que trabalhavam num sistema comunitário de mutirão colonial, algo muito 

comum no Acre nessa época. Essas pessoas viviam do que plantavam, conseguindo assim 

sustentar sua comunidade. Raimundo Serra era um homem de grande carisma, agia com 

calma e paciência e por isso atraia sempre inúmeras pessoas a sua volta, que o procuravam 

por suas curas e conselhos muito popularizados em Rio Branco, ele mesmo se auto-

denominava “árvore-sombra”. 

 Na parte final de sua vida, isso em meados da década de 60, Raimundo Serra também 

teve filiação com o Circulo Esotérico da Comunhão do Pensamento. No site Céu Sagrado 

(2012) encontramos o registro de que a despeito de algumas versões, que contam como fato 

os grupos do Alto Santo terem sido formados em grande medida, a partir da influência da 

filosofia do Circulo Esotérico da Comunhão do Pensamento, desta aproximação nada foi 

retirado para o conteúdo ou a formação de Raimundo Serra. Essa relação com o Circulo 

Esotérico da Comunhão do Pensamento era em partes necessária e justificada, pelo fato do 

Circulo ser uma entidade juridicamente legalizada, assim ele esperava obter o respaldo legal 

para o consumo da ayahuasca. Para ser mais preciso durante o período de filiação, que se deu 

desde o dia 25 de junho de 1961 até o ano de 1968, Raimundo Serra adotou dois textos do 

circulo que são “consagração do aposento” e “Chave de harmonia”, textos esses que eram 

lidos em voz alta nas reuniões que passou a realizar no dia 27 de cada mês, data adotada pelo 

circulo para seu encontro mensal. Raimundo Serra após se afastar do Circulo da Comunhão 

do Pensamento por motivo de restrições impostas ao daime a partir da liderança de São Paulo, 

não mais utilizou tais textos como referência de reflexão para a irmandade, nem continuou 

mais a realizar reuniões nos dias 27 de cada mês, mantendo as reuniões e concentrações nos 
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dias 15 e 30 de cada mês. Aos poucos foram surgindo dentro da doutrina pessoas de grande 

importância, as quais são lembradas até os dias de hoje, pessoas que fizeram a composição da 

genealogia do daime.  

 No Brasil diferentemente de outros locais, o daime assumiu uma forma sincrética com 

o cristianismo. Toda a doutrina e a maioria absoluta de seus hinos fazem referências a ícones 

cristãos como Jesus, Nossa Senhora e São José, paralelamente evocam entidades indígenas 

como Tuperci, Ripi Iaiá, Currupiraguá, Equior, Tucum, Barum, Marum Papai Paxá, Rei 

Titango, Rei Agarrube, Rei Tintuma, Princesa Soloína, Princesa Janaína e Marachimbé. 

Sempre antes e depois do ritual é rezado o Pai Nosso, a Ave Maria e o Salve Rainha, dentre 

outras orações. Estes trabalhos mantêm vínculos profundos com a floresta e remetem a uma 

causa ecológica de conservação. O Santo Daime é uma religiosidade de certa forma 

naturalista e preservadora do eco sistema, sendo isso uma questão de fundamento espiritual, o 

cuidado com a criação. Para o desenvolvimento desse viés pela causa da preservação foi 

criado na Amazônia o Instituto de Desenvolvimento Ambiental Raimundo Irineu Serra, 

entidade que se empenha em desenvolver parcerias para projetos de preservação e 

desenvolvimento auto-sustentável, numa região de quase 200 mil hectares de florestas, 

pertencentes à Floresta Nacional de Purus, onde estão assentados há muitos anos. Quanto a 

festividades religiosas e dias santos, os daimistas quase na totalidade seguem as festividades 

dos dias santos do catolicismo, juntando mais uma festa extra na data do nascimento do 

fundador Raimundo Irineu Serra, no dia quinze de dezembro; o ano religioso tem seu início 

no dia seis de janeiro, em homenagem aos “Três Reis do oriente”, seguindo-se as datas de 

vinte de janeiro por São Sebastião, vinte e quatro de junho por São João Batista, dois de 

novembro pelo dia de finados e finalmente oito de dezembro por Nossa Senhora da Conceição 

que é a padroeira dos trabalhos do daime e nome sagrado para os daimistas.  

 

2.2. As religiões ayahuasqueiras 

 

 Embora na América do Sul haja o consumo da ayahuasca por parte de diversas tribos 

indígenas, foi somente no Brasil, em especial no Estado do Acre, que se desenvolveu o uso 

religioso por comunidades não indígenas, e a partir destas religiões o uso ritualístico da 

bebida vem entrando em contato com diversas culturas e se expandindo no Brasil e no mundo. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/2001-religiao-cristianismo.shtml
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No Brasil a ayahuasca ficou denominada religiosamente como Santo Daime ou Vegetal, 

dando origem a três vertentes de segmentos religiosos, conhecidos como: O Império 

Juramidam que é o próprio Santo Daime, a Barquinha e a União Do Vegetal denominada pela 

sigla (UDV). Sabe-se que o precursor da religião do Santo Daime foi Raimundo Irineu Serra, 

maranhense de São Vicente de Ferrer, que chegou ao Acre, em 1912, integrado ao movimento 

migratório de nordestinos que buscavam ganhar a vida na extração do látex, no chamado 

período do “ciclo da borracha”. Trabalhando na floresta amazônica Serra fez contato com 

grupos indígenas brasileiros e peruanos; onde conheceu a bebida sacramental ayahuasca num 

seringal próximo ao Peru, quando estava com Antônio Costa, que era seu conterrâneo, esse 

lhe falou de uns caboclos que bebiam a ayahuasca, então Serra juntou-se ao grupo decidido a 

provar da bebida. 

 Conforme escreve a comunicóloga Isabela Oliveira (2007), que aponta para 

depoimentos históricos que indicam sobre a iniciação de Serra nos mistérios da ayahuasca, 

que essa iniciação deu-se sob orientação da Nossa Senhora da Conceição, agraciando-o com 

os fundamentos da doutrina, entregando-lhe o ritual dos trabalhos espirituais do Santo Daime 

e os hinos, que em seu conjunto formaram o hinário do Cruzeiro, concedendo-lhe assim o 

título de Chefe do Império Juramidam. Esse período de desenvolvimento de Serra durou de 

1935 a 1940. Simbolicamente Juramidam significaria Jura que é o Pai, e Midam que é o 

Filho, nome que as entidades divinas deram ao iniciador da doutrina. O Povo de Juramidam é 

a irmandade daimista renovada na mensagem do Cristo para os tempos atuais. Mestre Irineu 

Raimundo Serra faleceu em seis de julho do ano de 1971.  

 Após o falecimento do fundador em 1971, o núcleo original da religião dividiu e 

ramificou-se, sendo estabelecidas novas lideranças, que deram prosseguimento aos trabalhos 

espirituais da religião, fundando novas sedes inicialmente na cidade de Rio Branco, 

posteriormente em outros locais. Dentre as lideranças que se estabeleceram após o 

falecimento de Raimundo Irineu Serra, destacam-se a de Sebastião Mota de Melo, fundador 

do CEFLURIS – Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra. A frente 

dos trabalhos espirituais na sede fundada por Irineu Serra ficou o Leôncio Gomes, e após o 

falecimento de Leôncio Gomes, a senhora Peregrina Gomes Serra, última esposa de 

Raimundo Irineu Serra, que assumiu a direção do CICLU – Centro de Iluminação Cristão 

Universal – Alto Santo, nome dado a sede estabelecida por Raimundo Irineu Serra. Ela 
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continua até hoje na direção do centro. 

 Sebastião Mota de Melo, nascido no Seringal Monte Lígia em Eirunepé, município do 

Estado do Amazonas no ano de 1920, desde cedo demonstrou propensão para fazer viagens 

astrais e ter visões dos seres encantados da floresta. Começou sua carreira de curador e 

rezador nos ermos do Vale do Juruá. Desenvolveu-se mediunicamente na doutrina espírita 

através de seu compadre Oswaldo, que era kardecista. Mudou-se para Rio Branco com a 

família em 1957, onde levava uma vida de colono e atendia doentes do seu círculo de 

parentes, compadres e afilhados. Foi um homem simples, de sólida convicção espírita e era 

um trabalhador incansável. Sebastião Mota de Melo foi discípulo de Serra, e segundo fiéis 

recebeu deste o dom para expandir o culto do Santo Daime por todo o país, e além de suas 

fronteiras. Em 1974 Sebastião de Melo registrou sua entidade religiosa e filantrópica, 

denominada CEFLURIS - Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra, 

entidade essa que é uma sociedade sem fins lucrativos, que é responsável pelo trabalho 

espiritual desenvolvido com a bebida sacramental.  

 Em 1980 Sebastião de Melo transferiu a comunidade que era nos arredores da cidade 

de Rio Branco, para uma área de floresta virgem no interior do Estado, denominada Seringal 

Rio do Ouro. Passado algum tempo outros segmentos da ayahuasca surgiram por meio da 

vertente do Santo Daime, a exemplo do Centro Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra 

– CEFLURIS, fundado em 1974 por Sebastião Mota de Melo, Mestre Sebastião, também 

chamado “Padrinho Sebastião”, como ficou conhecido, encontrou-se com o Daime por meio 

do Mestre Irineu em 1965; e através da bebida recebeu a cura de uma doença que o assolava. 

Desde então passou a seguir os passos do Mestre Irineu. Sebastião Mota foi autorizado por 

Raimundo Irineu Serra a fazer o feitio do Santo Daime e realizar trabalhos espirituais em sua 

residência na chamada Colônia cinco mil. Depois do falecimento de Raimundo Serra, 

Sebastião de Melo afastou-se totalmente do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal - 

CICLU, fundado por Raimundo Irineu Serra. Nessa época ele funda seu próprio centro, o 

CEFLURIS, que se torna o responsável pela difusão do Daime no Brasil e no mundo.  

  Em 1982 Mestre Sebastião fundou o assentamento que hoje é chamado Vila Céu do 

Mapiá, que se tornaria referência mundial na propagação da doutrina daimista; e onde foi um 

líder incansável e carismático, tanto na parte da condução espiritual dos trabalhos, como na 

aquisição e na construção material, ele foi o construtor e sonhador da expansão do Daime. 
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Sebastião de Melo gostava de trabalhar na construção de canoas e fazer grandes caminhadas 

pela floresta, lugar que tanto amava e conhecia, tinha um sentido muito aguçado e uma visão 

de carinho e expansão para os trabalhos do Santo Daime e da ayahuasca, que o levou a tornar-

se um ícone talvez tão forte e expressivo quanto Raimundo Irineu Serra dentro da doutrina 

daimista, respeitado pelos devotos e membros do daime. Era filho de Manuel Mota e Vicença, 

casou-se com Rita Gregório e teve três filhos: Valdete, João Batista que morreu ainda criança 

e Alfredo. Nos seus últimos anos recebeu carinhosamente os afilhados que chegavam de todas 

as partes do mundo, e ainda fez algumas viagens ao sul do país para conhecer as igrejas que 

tinham se formado em torno dos seus ensinamentos. Conforme escreve a jornalista Aldemira 

Margarido (2009) só nesse momento foi que conheceu o mar, o que muito o emocionou. 

Faleceu em vinte de janeiro de 1990 no Rio de janeiro, onde se encontrava para se tratar de 

uma grave doença cardíaca que o acometera há alguns anos. Deixando varias filiais do 

CEFLURIS espalhada por diversos estados brasileiros e também no estrangeiro.  

FIGURA 11: Mestre Sebastião Mota de Melo 

Fonte: http://umbandaime.com.br/daime.html  

 

 Conforme escreve o líder religioso Francisco Hipólito de Araújo Neto (1995) em seu 

livro: “Com quantos paus se faz uma nau”, publicado pela Universidade Federal do Acre, 

nele o autor diz que Daniel Pereira de Mattos nasceu no dia treze de julho de 1888, apenas 

dois meses após a abolição da escravatura pela lei áurea, na pequena Vila de São Sebastião da 

Vargem Grande, no Maranhão, sendo conterrâneo de Raimundo Irineu Serra o fundador do 

Santo Daime. Com apenas sete anos de idade Daniel Pereira de Mattos entrou como grumete 

(aprendiz de marinheiro) na Marinha Brasileira. Ele chegou em Rio Branco embarcado numa 

fragata no tempo da revolução acreana, no posto de segundo sargento da Marinha.  

 Quando terminou o período da revolução acreana
9
 Daniel Pereira de Mattos pediu sua 

baixa e ficou trabalhando como barbeiro no bairro chamado Seis de agosto, local onde 

também residiu. Logo depois passou a residir num bairro próximo ao centro de Rio Branco, 

                                                 
9 A “Guerra del Acre” (termo em espanhol) ou Revolução Acreana, foi a disputa do povo que ocupava o Acre 

contra a Bolívia. No mês de julho de 1899 o embate foi iniciado com a proclamação da República do Acre 

por Luis de Arias, seu fim deu-se em 1903, quando os brasileiros que habitavam o Acre , sob o comando de 

José Plácido de Castro, venceram a disputa armada. Com a assinatura do Tratado de Petrópolis (1903) ficou 

designado que a Bolívia cederia a área ao Brasil e em troca receberia uma boa quantia em dinheiro e a 

construção da estrada Madeira-Mamoré. Fonte: http://www.historiabrasileira.com/brasil-republica/revolucao-

acreana/.  Acessado em: 24/01/2013. 
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local conhecido até hoje como bairro do Papôco, um espaço situado a beira do rio Acre, que 

na época era bastante frequentado por navegantes e marinheiros que por ali passavam, sendo 

famoso por ser uma zona de prostituição. Sabe-se que Daniel Pereira de Mattos foi um grande 

boêmio da cidade de Rio Branco. Bebia, fumava, fazia composições musicais que falavam de 

paixão, de amor e busca pela mulher desejada. Muitas vezes, em virtude do estado de 

embriaguez, dormia ao relento. Daniel Pereira de Mattos era um homem muito habilidoso, 

construía e tocava violão, tendo domínio sobre sete instrumentos, além de suas habilidades de 

desempenhar funções de construtor naval, cozinheiro, músico, barbeiro, alfaiate, carpinteiro, 

marceneiro, artesão, poeta, pedreiro, sapateiro e padeiro. Quando de suas saídas pelos bares 

noturnos de Rio Branco, ele tocava músicas que fluíam pelos dedos e boca, versando sobre a 

paixão pela noite e boêmia, pelas serenatas que embriagavam os homens de canções e 

cachaça. Em uma ocasião Daniel Pereira de Mattos ficou seriamente doente, com problemas 

no fígado, ocasionado pelo abuso do álcool.  

 Quando soube da gravidade da enfermidade, seu conterrâneo e amigo Raimundo 

Irineu Serra o convidou para fazer um tratamento espiritual através do Daime. O tratamento 

teve seu início em 1936, sendo interrompido por Daniel Pereira de Mattos, que quando se 

encontrava melhor de saúde voltou a beber. Caindo doente novamente foi chamado por 

Raimundo Serra para fazer um novo tratamento. Nesse período Daniel Pereira de Mattos 

participou de diversos trabalhos na igreja de Raimundo Serra, onde ajudou a musicar os 

primeiros hinos do daime. Durante os trabalhos de concentração realizados no centro, Daniel 

Pereira de Mattos tocava seu violão, onde suas composições preenchiam o trabalho com 

lindas canções.  

 Nesse tempo Daniel Pereira de Mattos em certa ocasião tomou a ayahuasca sozinho, e 

teve uma visão em que as portas de céu se abriam e dois anjos desciam com um livro todo 

azul nas mãos, contendo sua missão espiritual de fundar uma doutrina cristã fundamentada na 

caridade. Esta revelação já havia aparecido em duas outras oportunidades, uma delas idêntica, 

quando então cansado e sob o efeito de álcool adormeceu a margem de um igarapé, onde teve 

um sonho que desciam do céu os dois anjos, que lhe entregaram um livro de cor azul e 

falavam no cumprimento de uma missão. A visão do livro azul relatada por Daniel Pereira de 

Mattos, pode ser encarada como o primeiro ensinamento da doutrina desta religião chamada 

posteriormente Barquinha. Cada página deste livro foi e continua sendo um grupo de 
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instruções recebidas, e essas mensagens ligam-se à cor do livro, o azul representando o céu, 

de onde provêm revelações de entidades santificadas.  

 Daniel Pereira de Mattos após a visão  dirigiu-se a Raimundo Serra e relatou o 

ocorrido, sendo por ele aconselhado (autorizado) a cumprir o que lhe tinha sido ordenado. 

Daniel Pereira de Mattos instalou-se numa casinha muito simples de madeira de paxiúba e 

pau roliço, coberta de palha, numa área de 2.500 m² no seringal Santa Cecília - atual bairro 

Vila Ivonete, que lhe foi doada por Manoel Antão da Silva, onde começou sozinho sua Missão 

de luz recebendo salmos do astral. Estas canções, recebidas mediunicamente, transmitiam os 

preceitos e ensinamentos da doutrina cristã. Neste espaço deu início aos trabalhos de 

atendimentos que designou de “Obras de Caridade”. Inicialmente ficou conhecido como 

“Capelinha de São Francisco”, por ser São Francisco um dos principais mentores da Casa. O 

número de frequentadores aos trabalhos espirituais do centro no princípio era bastante 

reduzido. Pessoas humildes com problemas de saúde, alcoolismo e/ou familiares recorriam a 

Daniel Pereira de Mattos com o intuito de resolvê-los. Estes atendimentos eram realizados em 

crianças e adultos, principalmente os caçadores da região e seus familiares. Posteriormente, 

moradores da zona urbana de Rio Branco passaram a procurá-lo. Em 1957 o agora conhecido 

Mestre Daniel começou a preparar a irmandade para uma viagem, que deveria fazer 

brevemente já que se encontrava a algum tempo enfermo com um problema na garganta. 

Então oficialmente a Barquinha fundada em 1945 por Daniel Pereira de Mattos sendo a mais 

eclética das três vertentes, pois sua maior influência vem da umbanda, com forte marca do 

catolicismo, mesclada com a cultura nordestina e amazônica.  

 Seu contato com a ayahuasca foi por meio do Mestre Irineu, com quem passou 

frequentando os trabalhos espirituais por cerca de um ano. Porém em uma de suas 

experiências com a ayahuasca recebeu instruções para criar sua própria doutrina. Trabalhou 

doze anos na espiritualidade, deixando sua missão fundamentada dentro dos mistérios do céu, 

terra e mar. Mestre Daniel como é conhecido faleceu em oito de setembro de 1958. O trabalho 

espiritual de Daniel Pereira de Mattos pode ser resumido na ajuda às pessoas enfermas e 

necessitadas, que o procuravam em busca de saúde e de uma palavra de fé, carinho, amor e 

compreensão. Pelos seus serviços prestados na Casa Franciscana, em nome da caridade e do 

amor ao próximo, Daniel Pereira de Mattos recebeu o título de Frei Daniel. Logo após a sua 

morte, Antônio Geraldo da Silva assumiu a direção dos trabalhos em vinte de janeiro de 1959, 
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nessa época já possuíam muitos adeptos e se chamava Centro Espírita e Culto de Oração 

Casa de Jesus Fonte de Luz. Em 1979 Manuel Hipólito de Araújo passou a dirigir o Centro e 

Antônio Geraldo da Silva fundou outra Igreja, com o nome de Centro Espírita Daniel Pereira 

de Mattos. Era só o começo da ramificação da Igreja fundada por Daniel Pereira de Mattos, 

que já conta com alguns centros espalhados em Rio Branco e em outras cidades do país. E 

após o seu falecimento foi oficializada a instituição fundado por ele como “Centro Espírita e 

Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz”.  

 Com o passar do tempo foram sendo abertos outros centros que seguem a doutrina 

espírita em vários locais, como exemplo: Niterói/RJ, Brasília/DF e Salvador/BA. O 

historiador Wladimyr Sena Araújo (1997) escreve sobre a doutrina criada por Daniel Pereira 

de Mattos como que tendo para os seus integrantes dois significados: o primeiro é o de que a 

mesma (a barca) representa a própria missão deixada por Daniel Pereira de Mattos, e a 

segunda expressa a viagem de cada um dos homens nessa vida. Esta barca é a viagem de suas 

vidas, em resumo, uma viagem dentro da grande viagem. Essa religião têm como 

característica principal a realização de uma grande travessia. A barca tenta sobretudo 

atravessar uma grande tempestade. Os homens que nela viajam estão na barca de Deus. Ele é 

portanto o seu proprietário de direito, e para que a barca não afunde é necessário “trabalhar”, 

procurando evitar que a Barquinha desapareça e naufrague dentro do mar. Esses trabalhadores 

vivem em função de seu proprietário, e o trabalho é uma dívida que os praticantes tem com 

ele (Deus). 

 

FIGURA 12: Daniel Pereira de Matos fundador da Barquinha 

Fonte: http://estreladaagua.blogspot.com.br/2009_02_01_archive.html  

   

 A União do Vegetal, conhecida como UDV foi fundada por José Gabriel da Costa, um 

baiano nascido em Coração de Maria em dez de fevereiro de 1922, e falecido em vinte e 

quatro de setembro de 1971 em Brasília; migrou para o norte brasileiro em 1943 para 

trabalhar nos seringais da região amazônica no estado de Rondônia. Ouviu falar da ayahuasca 

pela primeira vez em 1959 quando se mudou para a região da Vila Plácido de Castro, próximo 

ao município de Rio Branco, mas foi no Seringal Guarapari na região da fronteira boliviana 

com o Acre que José Gabriel da Costa bebeu pela primeira vez a ayahuasca, através de amigos 

seringueiros; denominou a bebida de Vegetal, e em 1961 fundou o Centro Espírita 

http://estreladaagua.blogspot.com.br/2009_02_01_archive.html
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Beneficente União do Vegetal, em 1965 consolida seu Centro na cidade de Porto Velho. Em 

trinta e um de outubro de 1982 a Sede da UDV é transferida para Brasília/DF, com filiais em 

vários estados brasileiros. A União do Vegetal se define a si mesma como uma religião cristã, 

com doutrina reencarnacionista, tendo como missão principal a promoção da evolução 

espiritual através do autoconhecimento. A bebida hoasca na UDV é tomada de forma livre 

pelos membros e a utilização da mesma é referida como de facilitação de acesso ao mundo 

espiritual. Essa evolução vêm através da doutrina da UDV e do desenvolvimento da 

espiritualidade através da frequência as sessões. O grupo tem hoje entre dez a doze mil sócios 

no Brasil. Conforme escreve o filósofo e teólogo Sérgio Góes Teles Brissac (1999) no dia 

trinta e um de dezembro de 1964 José Gabriel da Costa passou a ser chamado de Mestre 

Gabriel começando a residir em Porto Velho, onde principia a desenvolver suas atividades 

religiosas com a sociedade que havia criado. Nessa época José Gabriel da Costa se encontrava 

acompanhado de alguns discípulos, muitos dos quais formados por ele mesmo, estes 

discípulos tornaram-se os primeiros mestres que seriam responsáveis pela expansão da 

doutrina da UDV por todo o país. No início a UDV não tinha registro oficial e a autoridade 

policial chegou a prender José Gabriel da Costa, o que o levou a busca do registro da 

Associação Beneficente União do Vegetal e a publicação no Jornal Alto Madeira a divulgação 

de sua doutrina, sempre foi a convicção de José Gabriel da Costa uma defesa pública dos 

princípios e objetivos da UDV.  

 A data de vinte e nove de julho de 1967 é importante para a UDV, porque nela Mestre 

Gabriel autorizou a um dos seus discípulos chamado Florêncio Siqueira de Carvalho a iniciar 

as atividades da União do Vegetal na cidade de Manaus no Estado do Amazonas. Sendo este o 

primeiro passo para a expansão da UDV no país. De Manaus logo a União do Vegetal chegou 

a outras capitais brasileiras e ao exterior. Após a morte de José Gabriel da Costa em 1971, 

ocorrida na cidade de Brasília/DF, onde ele encontrava-se hospitalizado, o Centro Espírita 

Beneficente União do Vegetal já estava constituído como uma instituição religiosa 

oficialmente registrada, e os primeiros mestres já haviam sido formados. Em 1982 houve a 

transferência de Porto Velho para Brasília da Sede Geral do Centro, isso se deu pela 

necessidade de atender às demandas de crescimento da instituição, que se espalhava 

rapidamente por muitos centros do país e também em alguns no exterior. 
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FIGURA 13: José Gabriel da Costa, fundador da UDV. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_Gabriel 

 

 

2.3. O culto das religiões ayahuasqueiras no Brasil 

 

 Hoje em dia existe uma grande penetração no mundo urbano dessa religiosidade 

ecológica e alternativa, que teve seu início nas densas selvas da imensa região amazônica 

continental. Sobre isso Cemin (2001) escreve que, o crescimento do Santo Daime na mídia e 

sua posterior migração para os grandes centros urbanos foi devido à adesão de jovens ao 

movimento, principalmente acadêmicos vindos das regiões sul e sudeste do país. A divulgação 

cresceu a medida que jovens urbanos oriundos do Sul e do Sudeste do país aderiram a uma 

das vertentes do Santo Daime, à chamada “linha do padrinho” Sebastião Mota. A partir desse 

contato o culto no âmbito da vertente referida, atraiu acadêmicos, jornalistas, artistas, 

estudantes e diferentes categorias de profissionais liberais, geralmente empenhados em tornar 

a religião o seu objeto de estudo, ou mesmo para experiência religiosa mistica pessoal, ou 

então como modo de vida alternativo. Algumas expressões decorreram dessa aliança da 

adoção da “linha” expansionista de Sebastião Motta, o que incentivou muitos dos costumes e 

crenças para jovens urbanos praticantes do daime. Desse modo, essa vertente além de sua 

base daimista foi acrescida por elementos da cultura alternativa nessa busca moderna dos 

jovens acadêmicos por uma experiência religiosa diferente.  

 A questão ecológica também tem levado muitas pessoas a uma busca pelo sagrado 

alternativo florestal, uma busca pela consciência das coisas místicas naturais, coisas essas que 

a floresta reserva como segredos ao homem urbano, e isso tem atraído milhares de pessoas a 

essas formas de religiosidades em grandes cidades do país e no exterior. Essa consciência 

ecológica esta embricada dentro da religiosidade ayahuasqueira, e sobre isso a antropóloga 

Beatriz Caiuby Labate (2004) escreve com muita propriedade que um aspecto importante da 

expansão destas religiões tem a ver com o apelo a natureza e ao naturismo, apelo esse que 

essas religiões trazem em seu pano de fundo. Existe nessas religiões uma busca por uma 

sensibilidade ecológica num momento em que no discurso e na linguagem universal a 

natureza passa a ser tratada como objeto; emerge então um discurso da natureza como sujeito, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_Gabriel
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como alteridade que deve ser respeitada em si mesma, e dentro desse tema de ecologia e 

espiritualidade holística os grupos ayahuasqueiros se auto representam como ecológicos, 

amazônicos, alternativos, comprometidos com a sustentabilidade e responsabilidade 

ambiental, dentro da visão holística do mundo globalizado; e isso obviamente atrai muitos 

turistas que buscam também na religião e na espiritualidade uma forma de escapar deste 

mundo dito contaminado pelo materialismo.  

 Benny Shanon (2005), que é professor do departamento de psicologia da Universidade 

Hebraica de Jerusalém escrevendo sobre a ayahuasca expressa que a mesma está num 

processo de transição de uma cultura para outra, de uma clientela para outra e essa nova 

reflexão do uso da bebida sacramental tem sido uma transição expansiva. E essa transição de 

certa forma se adapta a tempos culturais que estão em constantes processos de mudanças, 

como por exemplo o surgimento de uma época mergulhada em uma forte consciência 

ecológica. Shanon (2005) escreve que em resumo a ayahuasca está em transição e que essa 

transição envolve mudanças quanto a localização, aos cenários, aos tipos de rituais, 

características das figuras de liderança, demografias dos participantes e clientelas, usos e 

objetivos de figuras e ícones. Isso demanda reflexão séria e ponderada do interior e do 

exterior. Shanon (2005) escreve que: “Todos que participam dessa dinâmica assim como os 

que a observam, certamente se interessarão pelo livro de Labate e com ele terão o que 

aprender, pois, Labate (2004) reponde a questões delicadas desta redescoberta da 

religiosidade que envolve a ayahuasca” (SHANON, 2005).  

 O novo homem urbano na busca pela ressignificação da vida e existência, vive numa 

constante luta para encontrar um lugar que lhe proporcione paz e prazer. Nessa busca o 

homem transita em diferentes direções, e uma dessas válvulas de escape da crise atual do 

mundo de urbanização em que estamos tem sido a busca pelo ideal ecológico, florestal e 

sustentável. O homem é o protagonista dessa busca de sua própria ressignificação na 

espiritualidade, isso envolve o imaginário urbano, mas também o xamânico e florestal antigo, 

aquela expressão de uma forma religiosa ainda não contaminada pela dita “cultura urbana”, 

cultura essa contaminada com suas doenças, crises, depressões, preconceitos, e mazelas. Essa 

busca pelo ainda não urbanizado, pelo não alcançado pela civilização, e “não contaminado” 

pelo ocidentalismo, tem levado essas milhares de pessoas a vivenciarem experiências das 

mais diversas no campo da espiritualidade, desde os caminhos xamânicos, bem como os 
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correlatos da grande teia amazônica de religiões e crenças. Religiões essas que são ditas 

verdadeiramente tupiniquins, e talvez livres de uma missão vinda do exterior, dos ditos 

civilizados urbanos, com suas crenças e teorias civilizatórias.  

 A ayahuasca embora extremamente bricolada no uso religioso desde os povos pré-

colombianos parte de pressupostos do insumo e consumo de símbolos ainda incivilizados e 

não urbanizados; por isso encontrou terreno fértil para crescimento num Brasil de rápidas 

transformações no mundo urbano, também numa sociedade acadêmica e pensante que busca 

novas experiências com o antigo; de certa forma é um rompimento com o modelo trazido 

pelos “civilizadores” e adotado por essa sociedade hodierna. Sobre esse fato a antropóloga 

Paula Montero (1994) escreve sobre o processo de amadurecimento das vertentes religiosas 

brasileiras, aqui não nos referimos ao institucionalizado, mas ao latente na religiosidade 

nacional mesmo, ou seja, aquilo que pulsa dentro do povo; essas vertentes religiosas de 

diferentes tradições estão em permanente processo de reinvenção e rearticulação; e isso 

muitas vezes torna o processo de visão dos limites e fronteiras obscurecidos. O limite se 

tornou menos nítido no processo e encontramos hoje uma religiosidade menos pura em sua 

essência e existência do que há décadas atrás. Lógico que fatores como sincretismo, 

bricolagem e a busca de uma ressignificação dessa imagem do ser humano moderno tem 

levado a esse quadro de uma forma mais contundente.  

 O aumento do fenômeno do trânsito religioso em face do crescimento do processo de 

mercantilização dos bens de salvação, acabou por deixar na sombra os mecanismos 

particulares de ressignificação das crenças religiosas. Talvez nessa abertura ou brecha na 

lacuna religiosa brasileira é que houve a entrada da religiosidade alternativa, e junto com ela a 

religiosidade ayahuasqueira veio como um rolo compressor suprindo a necessidade da lacuna 

com uma cobertura que se deu em vários ângulos. Sugere-se que as diferentes tradições 

religiosas estão em permanente processo de reinvenção e rearticulação, sendo esse fator 

muitas vezes o responsável pelo obscurecimento da nitidez das fronteiras. Desse ponto de 

vista a circulação entre os diferentes códigos seria estimulado pela existência de um substrato 

cognitivo e/ou cultural comum às religiões populares brasileiras; religiosidades essas 

fundadas em uma ideia abstrata de um deus que incorpora todas as variantes, seja em uma 

representação ambígua e não dicotômica da ideia de mal, bem como na construção de 

imaginários alternativos e concorrentes ao convencional da religiosidade corrente. Nessa 
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lacuna a ayahuasca penetra na dimensão da religiosidade institucionalizada brasileira, tendo 

seu lugar ao sol, e também se tornando em instituição, sendo domesticada pelos processos 

normais dessa institucionalização.  

 Outra questão importante é o foco das terapias alternativas, e a ayahuasca também é 

vista de certa forma como terapia de cura, harmonização e libertação mesmo no uso cúltico, 

pessoas começam a utilizar a bebida em busca de uma cura ou equilíbrio para suas vidas, ou 

então como terapia para alívio de alguma enfermidade, problema ou moléstia que esteja 

enfrentando. A reinvenção do uso da ayahuasca nos centros urbanos, bem como o surgimento 

dos neo ayahuasqueiros é uma busca na bebida de uma nova forma de vida alternativa. Esse 

homem urbano que é cheio de complexidades existenciais, busca na forma religiosa cultural 

antiga, e de certa forma exótica um escape de sua própria existência. Ele anela por uma 

relação de simbiose espiritual que vai além das culturas e das relações, que ultrapassa as 

fronteiras e barreiras que existem entre a civilização urbana e o mundo xamânico e mistico 

florestal. Essa integração da bebida sacramental agora usada pelos indivíduos citadinos e 

apressados do mundo urbano vem sendo marcada como uma amostra dessa expansão da 

ayahuasca rumo a chamada civilização tecnológica, é uma volta dessa civilização ao âmago 

de si mesma, ao indomável do ser humano, aquilo que está oculto dentro do homem 

civilizado, adormecido pela tecnologia, pela pressa, pela urbanização, pelo trânsito, pelo 

academicismo e pela acirrada competição e concorrência do mundo moderno.  

 O Daime com suas características de culto, tais como: musicalidade, inserção 

individual no mundo espiritual apesar da consciência de grupo, expressão corpórea notada na 

liberdade de manifestação nos momentos de alterações de estado de consciência dentre outros 

fatores; essa características conquistam pessoas que querem experienciar novos horizontes, 

que estão além de si mesmos e fazem composição da moderna espiritualidade que é mistica e 

mágica. Toda essa proposta não vem de forma proselitista ou impositiva mas de um fazer 

despertar no homem moderno a fagulha que está em seu íntimo; como um colocar de centelha 

de fogo num mar de gasolina assim é o despertar dessa espiritualidade mágica no homem 

moderno. Sobre isso a antropóloga Beatriz Labate (2004) escreve que seria importante cada 

indivíduo ter a sua própria participação e sua própria experiência com o daime, sendo essa 

experiência, uma “abordagem objetiva e distanciada”. Em Labate (2004) a autora opta por 

uma “abordagem objetiva e distanciada” (p. 33) porque essa  abordagem visa tornar o 
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processo de objetivação um ato de controle. Trata-se de uma postura ética em relação ao fazer 

antropológico evidenciando-se a posição singular e delicada do antropólogo.  

 O crescimento do uso da ayahuasca nas grandes cidades brasileiras, está ligado ao 

meio acadêmico e ao meio social de produção do conhecimento, da cultura e das artes, e 

recebeu um grande impulso a partir da adesão de pensadores e pessoas mais cultas. Nas 

décadas mais recentes a ayahuasca ganhou também o interesse do mundo dos pesquisadores 

acadêmicos, principalmente no campo da psicoterapia se demonstraram aumentos de interesse 

bem consideráveis. Existem os psiconautas
10

, ou seja, pessoas que praticam o uso responsável 

e consciente de substâncias alteradoras do estado mental, estes usam a ayahuasca para se 

confrontarem com a produção de suas próprias mentes, a luz da infinitude do universo e os 

seus medos mais profundos, de modo a experimentarem o êxtase resultante da confrontação e 

ultrapassagem desses medos. Muitos psiconautas são cientistas e fazem o uso de tal forma de 

pesquisa para produção e amostragem de seus próprios conhecimentos.  

 

2.4. Um culto exportado 

 

 O uso da ayahuasca hoje ultrapassa fronteiras continentais, pois constata-se a presença 

de usuários, grupos e igrejas em várias cidades do mundo, logicamente utilizando o 

sacramento dentro de seus próprios contextos. Segundo o site oficial do Santo Daime no 

Brasil,
11

 o crescimento da doutrina daimista pelo mundo começou na década de 90 através do 

IDA/CEFLURIS (Instituto de Desenvolvimento Ambiental e Centro Eclético da Fluente Luz 

Universal Raimundo Irineu Serra), tudo isso sob a direção do Padrinho Sebastião Mota de 

Melo. Até aquele momento havia visitas de pequenos grupos à sede localizada no Céu de 

Mapiá/AM. Nestas visitas os turistas e peregrinos religiosos levavam pequenas quantidades 

de daime (o sacramento religioso), para compartilhar com seus familiares e amigos em seus 

                                                 
10 Um psiconauta (do Grego ψυχοναύτης, significa literalmente um navegador da mente/alma) é uma pessoa 

que usa os estados alterados de consciência, intencionalmente induzidos, para investigar a própria mente e 

possivelmente encontrar respostas para questões espirituais através de experiências diretas. Psiconautas são 

pluralistas e buscam explorar tradições místicas de religiões variadas, meditação, sonho lúcido, tecnologias 

como brainwave entrainment e privação sensorial, e frequentemente drogas psicodélicas e enteógenas. 

(Fonte: Psiconauta. Disponivel em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Psiconauta>. Acesso em 11 de dezembro de 

2012).  

11 http://www.santodaime.org/institucional/historicoexpansao.htm 

http://www.santodaime.org/institucional/historicoexpansao.htm
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locais de origem. A partir de então foi sendo divulgada a religiosidade ayahuasqueira e foram 

criados grupos e núcleos nos principais centros europeus principalmente, primeiramente 

familiares de pessoas adeptas do daime, que posteriormente se transformaram em igrejas e 

grupos alternativos. Os grupos chamados de “irmandades” foram crescendo e se organizando 

em locais os mais diversos em seus países de origem, começando então a serem criadas 

comitivas de visitas, que eram lideradas ou indicadas pelo Padrinho Alfredo Gregório de 

Melo, filho e herdeiro do Padrinho Sebastião de Melo. 

 

FIGURA 14: Padrinho Alfredo Gregório de Melo 

Fonte: http://www.santodaime.org/institucional/historicoexpansao.htm  

 Dessa forma o trabalho foi crescendo e tomando vulto principalmente na Europa; 

então no final da década de 90 já haviam fluxos inversos, ou seja grupos do Brasil visitando o 

exterior e grupos do exterior visitando o Brasil, dando-se início a versão brasileira do 

fenômeno chamado “droug tourism”
12

, sobre esse tema o antropólogo norte americano 

Michael Winkelman (2005), professor titular da disciplina sociocultural da Universidade do 

Arizona escreve em artigo intitulado: Drug Tourism or Spiritual Healing? Ayahuasca Seekers 

in Amazonia, no Jornal Psychoative Drugs, vol. 37, Edição 2, 2005, na edição especial: 

Ayahausca Use In Cross-Cultural Perspective. As notícias das propriedades curativas e 

terapêuticas da ayahuasca trouxeram um número crescente de turistas dos Estados Unidos e 

Europa, alguns dos quais pagam milhares de dólares para ficar em hotéis e pousadas na selva, 

onde estão localizados nas proximidades de centros onde existem rituais praticamente todas as 

noites de cura com ayahuasca; quando de retorno a seus locais de origem esses mesmos 

turistas são divulgadores destes pacotes turísticos que estão em moda nos grandes centros.  

 Grupos de estrangeiros vinham passar festivais nas comunidades daimistas brasileiras, 

e o povo brasileiro e da floresta iam visitar seus parceiros da irmandade nos grandes centros 

mundiais da Europa. Nessa troca haviam ensinamentos de hinos e a implantação de novas 

comunidades, que por sua vez estudavam e trocavam experiências culturais e espirituais 

juntos. Esse intercâmbio de saberes sobre a floresta, sobre a religiosidade e sobre a ayahuasca 

fez-se ao longo de comunicações e estudos os mais variados, com os europeus e norte 

americanos que vinham ao Brasil e vice versa. Hoje estes muitos grupos espalhados 

                                                 
12 O controverso turismo das drogas refere-se a situação em que muitos estrangeiros viajam com pacotes 

turísticos feitos para a região amazônica, e geralmente estas pessoas estão na busca de experiências com 

drogas psicodélicas que não existem em seus países de origem. 

http://www.santodaime.org/institucional/historicoexpansao.htm
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reproduzem a cultura amazônica em centros por todo o mundo, isso é uma forma de 

linguagem e discurso da ecologia amazônica, que ressoa como um eco por todas as partes e 

isso se dá através de religiões oriundas da própria floresta amazônica brasileira.  

 Esse discurso da ayahuasca no mundo tem apelo a um retorno do ser humano hodierno 

ao primitivismo puro e essencial, ao começo de tudo, é uma ressignificação cultural e social 

do cuidado que a humanidade deve ter com os significados simbólicos que a mãe natureza e 

as reservas florestais sobreviventes possuem. Também dessa forma muitos “protetores” da 

floresta tem surgido em meio a pessoas com poder econômico, pessoas essas que transitam 

livremente em áreas que as vezes são proibidas até mesmo para nativos brasileiros. A 

ayahuasca é uma espécie de práxis ecológica e um retorno aos sentidos de sustentabilidade e 

de experiências responsáveis, levando a uma simbiose em suas relações culturais e 

impregnando marcas ao ser humano homem pós-moderno, que se encontra carente e adoecido 

por causa da falta de significados que foram perdidos em sua existência. 

  
  FIGURA 15: Padrinho Gregório em Asissi, Itália, numa manifestação pró daime 

Fonte: http://www.santodaime.org/institucional/historicoexpansao.htm  

 

 Apresentamos primeiramente o discurso taxonômico botânico com suas características 

acadêmicas de frieza estética sobre os componentes químicos e morfológicos da ayahuasca, e 

finalizamos agora a apresentação do discurso histórico-antropológico, enfocando o 

ressurgimento histórico da ayahuasca, as novas formas de religiosidades ayahuasqueiras, os 

cultos dessas novas religiões no Brasil, e finalmente a exportação desses cultos. Ainda dentro 

do tema Discursos sobre o uso ritual do psicoativo ayahuasca iremos a seguir apresentar a 

ayahuasca no discurso de pesquisadores com e sem experiência pessoal com o uso da bebida. 

Analisando dentro da academia qual a forma de discurso de cada um desses grupos, bem 

como tem sido tratado o tema ayahuasca, tanto pelos pesquisadores que tiveram experiência 

pessoal com a bebida, como também pelos que não tiveram uma experiência pessoal com o 

uso da bebida.          
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CAPÍTULO 3 

A AYAHUASCA NO INTERDISCURSO
13

 ACADÊMICO 

 

 

 A seguir apresentamos os diferentes discursos que se permeiam e intercruzam, e de 

uma forma responsiva estão sendo construídos dentro da academia. Tal prática tem pois 

enriquecido e formado uma rede de conhecimentos sobre o fenômeno, ligando diferentes 

áreas do saber e formando um grande quadro de ciências, que se necessitam umas as outras 

para a compreensão e aprofundamento da largueza do fenômeno. Pela existência desses polos 

e sentidos de compreensão muitas vezes antagônicos e diversos, construído por tipos  distintos 

de pesquisadores tão absortos em seus pontos de vista, que precisam da pesquisa alheia para 

compreensão mais profícua de seus próprios estudos. E obviamente entendemos que o 

envolvimento pessoal de cada um com o seu próprio ângulo de vista do objeto de estudo há 

que produzir resultados substanciais nessas pesquisas, o que representa também uma variação 

em seus discursos.      

 O discurso científico que envolve o uso da ayahuasca é muito amplo, e abrange áreas 

distintas tanto das ciências naturais como a medicina, a biologia, a farmácia, etc, bem como 

das ciências humanas como o direito, a história, a sociologia, a antropologia, as ciências da 

religião, a psicologia, etc. Além de envolver questões do meio ambiente como a geografia, a 

sustentabilidade e a ecologia, cada uma dessas áreas tem em si um guarda chuva de opções e 

subdivisões de pesquisas. Existe uma gama de pesquisadores envolvidos nas discussões e 

discursos acadêmicos sobre o tema em questão dentro de cada uma dessas áreas. Então, nesse 

guarda chuva de opções de pesquisa iremos encontrar pesquisadores que tiveram uma 

experiência pessoal com a bebida e também pesquisadores  que não tiveram uma experiência 

pessoal com a ayahuasca. Obviamente o fato do envolvimento ou não, desses pesquisadores 

com o uso da bebida (que é seu objeto de pesquisa), uso esse que é uma experiência pessoal, 

irá então de alguma forma compor influência em seus discursos. Pois parte-se de vários 

                                                 
13  Segundo Eduardo Guimarães “O interdiscurso é a relação de um discurso com outros discursos. No 

sentido  de que esta relação não se dá a partir de discursos empiricamente particularizado a priori. São elas próprias 

 as relações entre discursos, que dão a particularidade que constituem todo o discurso. E neste sentido “O 

 interdiscurso é o  conjunto do dizível, histórica e linguisticamente definido”. (Ferreira, Ana Cláudia, Conceito de 

 Interdiscurso na semântica da enunciação).  
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pontos para a pesquisa, e também é possível haver uma ideologia apologética por trás da 

pesquisa, algo que produza na linguagem da mesma um estado de defesa, ou que pelo menos 

conote uma mensagem de defesa, ou ao contrário se pesquisar por ter-se uma postura com 

forte senso critico estigmatizador, ou mesmo estabelecendo juízos preconceituosos ou de 

intolerância sobre esse tipos de religiosidades.  

 Certamente a qualidade da pesquisa sofrerá influência desta postura do pesquisador, 

Pedro Demo (1995) escreve que “o homem é animal político intrinsecamente, todas as suas 

ações guardam contexto político maior ou menor”. Demo explica que podemos fabricar uma 

pesquisa medíocre se negligenciarmos bases relevantes, pois podemos esquecer de 

instrumentos metodológicos que nos fariam construir uma pesquisa de orientação 

verdadeiramente científica, e não com o perigo de cairmos numa pesquisa casuística ou 

tendenciosa. Sobre isso Demo explica que a consciência de uma metodologia certa é a chave 

para a construção de uma pesquisa de qualidade e de relevância útil para a academia.  

Metodologia adquire o nível de típica discussão teórica, inquirindo criticamente 

sobre as maneiras de se fazer ciência. Sendo algo instrumental, dos meios, não tem 

propriamente utilidade direta, mas é fundamental para a „utilidade‟ da produção 

científica. A falta de preocupação metodológica leva à mediocridade fatal. […] Nas 

teorias, por exemplo, podemos perceber que alguns enunciados possuem a tessitura 

de uma tese, significando posturas mais ou menos aceitas. Outros são apenas 

hipóteses, ou suposições aceitáveis, no sentido de poderem ser argumentadas 

(DEMO, 1995, p. 12). 

 

 

 De modo geral a pesquisa tem em seu escopo um caráter criativo e sistemático, e 

sempre deveria ser realizada com o fim de associar e anexar ao já existente acervo do 

conhecimento científico, para sempre se fazer a utilização desse acervo na concepção de 

novos conhecimentos. Nesse sentido a responsabilidade do pesquisador é com a produção do 

conhecimento, e não primariamente com seu o objeto de estudo. E para isso o pesquisador 

deve ter uma clara visão dos diferentes tipos de conhecimento, e também uma fundamentação 

epistemológica muito profunda e sólida. Karl Raimond Popper (1975) escreve algo muito 

importante sobre o conhecimento, dizendo Popper que esse conhecimento é como algo que 

nos norteia nesse emaranhado de teias, e esse enredo inextricável que é produzido pelo 

acumulo do próprio conhecimento, “O fenômeno do conhecimento humano é sem dúvida o 

maior milagre de nosso universo”. Se não tivermos enquanto pesquisadores um norte 

consciente, então não chegaremos a lugar algum. Na linha de raciocínio de Popper (1975) 
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podemos entender que a construção do conhecimento é obra de uma solidificação da trilogia 

dialética, que se apresenta com suas três pernas: tese, antítese e síntese. Elas constroem e 

ilustram bem esses corredores de comunicações, que a linguagem produz através de suas 

diversas formas de se apresentar. 

  Existem na atualidade muitos pesquisadores que estão estudando a ayahuasca em 

diferentes segmentos acadêmicos, e em muitas dessas pesquisas notamos a existência de 

paixão e fascinação pelo tema, normalmente esses pesquisadores “apaixonados” e 

“fascinados” são pessoas que já tiveram uma experiência pessoal com a bebida sacramental 

ayahuasca, e de alguma forma estão comprometidos ou não com a defesa e legitimação dessa 

experiência pessoal. Algumas revistas publicaram matérias polêmicas sobre o uso da 

ayahuasca nos últimos tempos. A revista Veja publicou em 03/02/2010 uma matéria intitulada 

"Liberado", matéria não assinada; também a revista Isto É publicou em 05/02/2010 a  matéria 

intitulada "As encruzilhadas do Daime", que foi assinada pelo jornalista Hélio Gomes. Essas 

duas matérias provocaram uma imensa reação por parte de alguns pesquisadores especialistas 

no fenômeno, esses pesquisadores veicularam resposta na mídia logo em seguida ao fato, com 

teor de defesa da ayahuasca e repúdio pela matéria feita pelas revistas. O exemplo de reação 

mais forte veio do NEIP.
14

 essa reação foi publicada no site Observatório da Imprensa em 

23/02/2010, quando postada a edição número 578 tendo o seguinte conteúdo:  

Nós, pesquisadores do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos 

(NEIP), [...] manifestamos nosso repúdio ao recente processo de desqualificação 

das religiões ayahuasqueiras brasileiras em suas múltiplas tradições e vertentes, que 

tem se dado através da veiculação de matérias obscurantistas e indutoras de juízos 

equivocados e preconceituosos. Referimo-nos à nota "Liberado" da revista Veja (ed. 

2150, 3/02/2010, não assinada) e à matéria "As encruzilhadas do Daime" da revista 

Isto É (ed. 2100, 5/02/2010, de Hélio Gomes). Reafirmamos: O direito à liberdade 

religiosa e ao pluralismo religioso estão previstos na Constituição Federal do Brasil. 

Estas religiões – o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal […] que 

nasceram no norte do país a partir da década de 30 do século passado, e depois se 

expandiram e se diversificaram em variadas manifestações nos centros urbanos, 

constituem legítima expressão cultural e religiosa. [...] A Resolução N. 1 do CONAD 

(Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas), de 25 de janeiro de 2010, reflete este 

processo. O modelo que o Brasil encontrou de lidar com este assunto polêmico é de 

certa forma pioneiro, tendo influenciado a legislação de vários países no mundo. 

Não há evidências científicas nem empíricas de que o uso de ayahuasca por 

gestantes e crianças seja perigoso. Os direitos de ambos de participarem dos rituais 

estão garantidos desde a Resolução N. 5 do CONAD, de 4 de novembro de 2004, e 

                                                 
14 O NEIP é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos. Um grupo independente e sério de 

pesquisadores especialistas em psicoativo; grupo que reúne pesquisadores que debatem sobre temas de 

drogas e têm postura antiproibicionista. 

http://www.neip.info/
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devem ser salvaguardados. Não há evidências científicas nem empíricas de que a 

ayahuasca cause dependência, muito menos de que seu consumo leve à morte. O 

consumo de substâncias psicoativas faz parte da história humana. Devemos 

abandonar o modelo de debate público que se reduz a demonizá-lo; O debate sobre o 

importante tema das religiões ayahuasqueiras deve ser ético, respeitar os princípios 

constitucionais, considerar o conhecimento já acumulado e não substituir a 

tolerância dialógica por preconceitos, acusações, estigmas e sensacionalismo. 

(OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA, Ayahuasca: Pesquisadores contestam Veja e 

Isto É na edição 578).  

 

 Esta nota de repúdio foi assinada pelos membros do NEIP que apoiam a causa da 

ayahuasca, sendo que os assinantes do manifesto são pesquisadores sérios e envolvidos com o 

tema, profissionais da área de ciências humanas, sociais e mesclados com alguns da área de 

ciências naturais e da saúde. Uma pesquisadora com experiência pessoal com a ayahuasca é 

Maria Clara Rebel Araújo, que defendeu a tese intitulada: Dimensões psicossociais na 

doutrina do Santo Daime, junto ao programa de Psicologia Social na Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro, escrevendo sobre os aspectos psicossociais da miração no Santo Daime, 

seu trabalho de campo e pesquisas foi realizado dentro do Estado do Rio de Janeiro nas 

chamadas "igrejas do sul". Araújo (2010) trabalha dentro da teoria das representações sociais, 

usando a abordagem processual criada por Jodelet
15

. Araújo (2010) em se tratando do discurso 

de uma pesquisadora com uma experiência pessoal com a ayahuasca, talvez por sua formação 

ser na área de psicologia, e essa ser abrangente em termos de dimensões de logicidade 

conceitual trabalha os temas com profunda maturidade e com postura científica sem o uso de 

uma conotação de paixão deselegante.  

 Maria Clara R. Araújo usa bases metodológicas e canais referenciais periféricos e não 

generalistas ao tema, isso faz com que ultrapasse o peculiar ao tema, aquele apenas cotidiano 

e normalmente comum aos limites do falar antropológico usual dos pesquisadores mais 

conhecidos e envolvidos nos debates referentes a ayahuasca. Isso torna seu discurso mais 

autêntico e sua pesquisa bem mais cabível em termos de conclusões, pois ela conduz o tema 

com lucidez e coerência. Ela trabalha a questão do discurso dos membros da doutrina 

daimista, também a questão das relações messiânicas no daimismo, e isso é algo 

extremamente novo, tornando-se material futuro para o uso e aprofundamento nas ciências da 

religião. Araújo (2010) argumenta que existem entre os daimistas rurais tanto quanto nos 

                                                 
15 JODELET, Denise. Écletisme et représentations sociales. Nouvelle Revue de Psychologie Sociale, v. 3, n. 1/2, 

p. 145-150, 2004. 
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urbanos, constantes referências a um "fim dos tempos", ou seja usando uma expressão nativa 

chamada de um "forte balanço" pelo qual o planeta Terra está prestes a passar. 

 Podemos considerar que os daimistas possuem fortes traços de messianismo em suas 

doutrinas e concepções religiosas. Existem constantes menções a ideia de que Cristo teria 

voltado novamente a Terra, mas desta vez sob forma vegetal, presente no chá, a fim de trazer 

diretamente aos adeptos suas mensagens. Pode-se entender o messianismo aqui segundo a 

definição do historiador britânico Norman Cohn (1980), Cohn escreve que os cristãos 

esperam uma segunda vinda de Cristo acompanhada de um “fim dos tempos”, com um 

subsequente milenarismo, onde alguns seriam salvos e outros tantos condenados, no caso do 

messianismo cristão, os que seguem os ideais de pureza, humildade e retidão, em muitos 

casos também de pobreza. Cohn aponta as seguintes características para o milenarismo: a 

salvação seria coletiva, extensiva aos fiéis daquela seita ou movimento; seria terrena, pois 

realizar-se-à na Terra e não num mundo além; seria iminente, pois a ideia aqui é que não falta 

muito para o fim dos tempos; seria também total, pois transformaria completamente a vida na 

Terra onde uma organização perfeita será instaurada; porém miraculosa na medida em que 

deverá ser realizada ou ajudada por seres sobrenaturais. Embora o estudo de Cohn (1980) trate 

de seitas e movimentos surgidos entre os pobres da Europa medieval dos séculos XI a XVI a 

noção ampla de milenarismo não se mantém circunscrita à Europa Medieval.  

 A inserção aqui da relevância do estudo de Maria Clara Rebel Araújo (2010) é que 

encontramos nos pesquisadores de fala portuguesa, pouco ou quase nada sobre um discurso 

messiânico-milenarista no Santo Daime ou na ayahuasca, por isso a importância do trabalho 

de Araújo (2010). Geralmente esses discursos são provenientes de teóricos e pesquisadores 

nativos de outras línguas, principalmente do espanhol, isso torna o discurso de Araújo (2010) 

novo e com conexão da espiritualidade ayahuasqueira com a messianismo popular. A 

necessidade do pesquisador se eximir da paixão desenfreada aqui do discurso tem muito mais 

a ver com a essência de suas conclusões do que propriamente com sua paixão em si. A 

posição de estudo responsável sobre um determinado fenômeno põe o pesquisador em cheque 

também como interprete do fenômeno, pelo uso da mecânica de sua metodologia aplicada é 

mister que se faça isso de forma imparcial, pois o contrário corrobora para a parcialidade da 

pesquisa; e  aqui o fenômeno passa pelo crivo das lentes do pesquisador, que se põe como o 

leitor primário de sua própria pesquisa e primeiro a interpretar o fenômeno, e não apenas 
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relator dos atos descritivos do mesmo; e ainda mesmo em fase pré-dissertativa a inferência do 

indivíduo pesquisador tem sua relevância em ser bem revista, para que haja uma posterior 

conclusão assertiva e verdadeira, não enodoada por seu relacionamento com o objeto. 

 Em entrevista realizada pelo jornalista Antônio Rogério Toscano (2000), com a 

antropóloga Beatriz Labate considerada uma referência mundial na pesquisa da ayahuasca, o 

CEI - Centro de Estudos do Imaginário da Universidade Federal de Rondônia, Labate fala 

sobre sua experiência com a bebida sacramental, dizendo ter conhecido e se fascinado com a 

ayahuasca no final de 1996 quando fez uma viagem para o Acre, onde ficou por quarenta dias, 

período em que recebeu a inspiração para organizar um congresso internacional que abordasse 

os aspectos legais, psiquiátricos, antropológicos, históricos e médicos sobre o uso das plantas 

que compõem a ayahuasca. Propondo a ideia ao Departamento de Antropologia da Unicamp 

obteve apoio da Faculdade de medicina, e através do Departamento de Saúde Mental  

organizou no final do ano de 1997 o I CURA (Primeiro Congresso Sobre o Uso Ritual da 

Ayahuasca), que foi pioneiro e um marco nos estudos acadêmicos sobre o tema ayahuasca, 

num momento em que havia uma tensão muito forte envolvendo o assunto. Muitas pessoas 

que são pesquisadores também são ou foram usuários da bebida, seja de forma ritual, isto é 

com envolvimento cotidiano ou esporádico em cultos, ou simplesmente em tomadas pessoais 

da bebida ayahuasca em busca de experiências meta-cósmicas. O aumento da informação 

pública sobre a religiosidade ayahuasqueira tem aumentado consideravelmente por causa da 

adesão ou experiência de pessoas com formação social acadêmica elevada, pessoas essas 

envolvidas com a produção de conhecimento em vários campos do saber. Geralmente aqueles 

que circulam nesses corredores das pesquisas e tiveram de certa forma um encontro com essa 

dimensão do confronto consigo mesmos, algo que a molécula do poder (DMT) proporciona 

durante os processos de estados de alteração de consciência, porque afinal essa é uma 

religiosidade fortemente baseada em experiências de contato com o mundo espiritual.  

 

FIGURA 17: Daime no Peru, um dos países onde a ayahuasca está presente (Foto: Jaime Razuri/AFP/Arquivo) 

Fonte: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2012/08/cha-do-santo-daime-ativa-areas-da-visao-e-da-

memoria-aponta-estudo.html       

 

 O historiador Henrique Carneiro (2001) escreve que no final da década de 1960, 

devido às informações provenientes da mídia e a expansão do uso de alucinógenos dos 

centros de pesquisa das faculdades para as ruas, a pesquisa envolvendo seres humanos e estas 
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substâncias foram proibidas, dificultando o aprofundamento dos potenciais neuroquímicos e 

psicoterapêuticos destas substâncias peculiares. No entanto o uso religioso de certos vegetais 

como o peiote nos EUA e México, a iboga na África e a ayahuasca no Brasil e na Amazônia 

Ocidental, e continuou sendo praticado com uma certa liberdade e autonomia. Nestes 

contextos de mistura e mescla de cultura, ciência e religião, as plantas são carregadas de um 

simbolismo altamente complexo no qual fazem parte de seu consumo os aspectos biológicos, 

isto é a planta em si, suas substâncias e o organismo do indivíduo; psicológicos, isto é o 

indivíduo, suas expectativas, motivações e preparações para o consumo do psicoativo; 

socioculturais, isto é o indivíduo, sua comunidade e suas regras sociais; e ambientais, isto é 

local do uso da substância, música, danças, plantas aromáticas, decoração, etc. (CARNEIRO 

apud GROB et al, 1995).  

 Tanto a mescalina (substância encontrada no peiote), quanto a ibogaína (substância 

encontrada na iboga) vem sendo estudadas como possíveis alternativas para a dependência, e 

o uso problemático de psicoativos, conforme o psiquiatra tcheco Stanislav Grof (2000) e a 

antropóloga Beatriz Labate (2003). Desde muito tempo o homem vem utilizando de 

substâncias psicodélicas para cura, adivinhação e comunicação tanto com os domínios 

espirituais celestes, quanto com as trevas, também com os naturais terrestres. Há muito tempo 

são utilizadas substâncias vegetais e em casos mais raros substâncias animais, que contém 

alcalóides poderosos para alteração dos estados mentais com objetivos rituais e mágicos, que 

levarão o indivíduo usuário a experimentar estados alterados de consciência. Isto se observa 

tanto nas culturas aborígines mais antigas da humanidade, quanto nas culturas bastante 

desenvolvidas em outras partes do mundo, levando-nos a crer que não lidamos com fato novo, 

mas ao contrário antiquíssimo, sobre isso Grof escreve: 

Os antropólogos que estudaram o uso ritual dos psicodélicos em diversas culturas 

aborígines descreveram um amplo espectro de proposições extraordinárias 

associadas a essas substâncias. Entre estas se encontram o diagnóstico de doenças e a 

cura emocional ou psicossomática; a comunicação com o mundo dos espíritos, 

ancestrais, divindades e demônios; magia negra e feitiçaria; retorno às próprias 

origens; abertura de canais de percepção extra-sensoriais (telepatia, clarividência, 

psicometria, projeção astral); transcendência da morte com perda subsequente do 

medo de morrer; profunda transformação pessoal e rejuvenescimento; comunhão 

com forças naturais, vida animal e vegetal; fortalecimento da coesão social na 

comunidade e outros. (GROF, 1997, p.258). 

 

 Diversas civilizações, povos, tribos e culturas de todas as partes do mundo utilizaram 

ou ainda utilizam substâncias psicodélicas desde tempos antigos até os dias atuais. Conforme 
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afirma Grof (1997) na história da medicina chinesa existem relatos a respeito de substâncias 

psicodélicas, que podiam ser encontradas já há 3.500 anos. A legendária planta poção divina 

“haoma” na antiga Zend Avesta Persa, e o “Soma” na antiga literatura indiana tem interesse 

histórico especial de muitos pesquisadores. Elas foram introduzidas na Índia por invasores 

arianos nômades, e tiveram uma profunda influência no desenvolvimento da religião e 

pensamento filosófico hindus. A relação entre os resultados relatados de experiências com uso 

da ayahuasca e a cartografia de Grof (vide anexo 8) se mostra tão próxima, que além de se 

poder afirmar que há semelhança entre as duas, se pode inclusive encontrar dentro da 

cartografia de Grof níveis e experiências correspondentes a quase todos os temas presentes 

nos resultados relatados.  

 Cada conteúdo encontrado e analisado despertou consigo um sentimento de alegria, 

devido a maior compreensão da consciência que forneceram, pois além da relação a qual o 

trabalho se propôs, percebe-se também que tais conteúdos possuem significados e 

simbolizações muito profundas e intensas. A pesquisa de Grof no campo da mente é referência 

e balizadora, para se entender a intensa problemática que envolve o uso de substâncias 

psicoativas nas mudanças comportamentais de seus usuários. Grof buscou essas experiências 

por ele mesmo e isso trouxe um material de pesquisa muito rico, além de ferramentas 

múltiplas para vários outros campos de pesquisa científica envolvendo ayahuasca. 

 A questão que envolve problemas por uso de drogas alucinógenas abusivas em ritos é 

algo já de longa data. Vários pesquisadores têm estado a trabalhar sobre danos à psique 

advindas dessas substâncias. O problema que caracteriza o uso problemático ou abusivo de 

certas substâncias, não é necessariamente a quantidade e a frequência de uso destes 

psicoativos, embora estes fatores possam fazer parte do comportamento descrito. Mais do que 

quantidade de substâncias e frequência de uso destas, que poderiam atuar num nível primário, 

isto é na esfera (físico-biológico) do usuário, existem as desarmonias na vida sociocultural, 

familiar e psicossocial deste usuário, como exemplos disso podemos citar o problema da 

estigmatização na vida profissional e na vida social como um todo, bem como o efeito de 

isolamento social trazido pela comunidade a este indivíduo.  

 Podemos também citar a existência da questão de maus tratos por parte da polícia e da 

autoridade do Estado com relação a esse indivíduo, isto é em um nível secundário onde 

também estariam as características deste uso problemático de psicoativos, e isso obviamente 
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se manifesta também dentro de grupos religiosos, pois os agentes religiosos são seres sociais. 

O psiquiatra norte americano Duncan D. Blewett (1959)
16

 escreve que "Existem inúmeros 

relatos dentro da literatura acerca dos possíveis efeitos benéficos do uso ritual e/ou 

supervisionado de substâncias alucinógenas (enteógenas), como uma das terapias alternativas 

contemporâneas para o auxílio na dependência ou no uso problemático de certos psicoativos, 

sobretudo o álcool". Em seguida depois da descoberta dos efeitos do LSD-25 pelo químico 

suíço Albert Hofmann em 1943, várias substâncias desta classe foram aplicadas e testadas no 

contexto médico psicoterapêutico e em práticas chamadas "psico espirituais", práticas que em 

condições favoráveis de supervisão e preparação buscam a reestruturação do indivíduo, por 

meio de um estado de consciência cósmica, semelhante aos êxtases religiosos espontâneos 

conhecidos e denominados como unio mystica, samadhi ou satori
17

, que são experienciados 

como uma iluminação por uma realidade transcendente em que a Criação e o Ego são “um”, 

experiências essas que parecem semelhantes aos EAC - "estados de alteração de consciência", 

experienciados de forma cotidiana dentro do uso da ayahuasca. 

 A presença de elementos da corporalidade na cultura da ayahuasca é algo que 

consideramos importante, e que merece atenção especial, pois a existência de expressões 

fortes da corporalidade nos ritos da ayahuasca está a demonstrar a proximidade da religião 

com o corpo; através de uma gama de fenômenos que dizem respeito tanto aos efeitos do chá 

na forma psicoativa, como também às influências culturais de grande abundância que estão 

intrínsecas na cultura ayahuasqueira, e isso tudo incide sobre a experiência de estados de 

alteração de consciência que são causadas pela ação físico-química da bebida. Então essas 

questões que envolvem a experiência do corpo dos sujeitos religiosos das seitas 

ayahuasqueiras, se torna por isso uma discussão que envolve o psiquismo religioso 

comportamental, que é afetado pela cultura e pelas substancias fármacos do chá. O termo 

“força” é muito recorrente dentro das seitas daimistas sendo o mesmo encontrado em uso nos 

rituais dos índios Yawanawa e Kaxinawa, como uma forma de preparo para o enfrentamento 

de situações adversas e conflitantes, uma espécie de combustível para a virilidade em 

situações de risco. 

                                                 
16   Este texto está parcialmente desatualizado, mas ainda é um boa referência (em inglês).  

17 Unio mystica, é uma experiência religiosa neoplatonista do cabalismo judaico; Satori e Samadhi, assim como 

o Nirvana são experiências religiosas do budismo. 
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  Encontramos termos como “burracheira” na UDV e igualmente em outro grupo 

chamado Universo Místico, também o termo “pressão” entre grupos indígenas. Ainda o termo 

“mareação” ou “embriaguez” entre os vegetalistas. Esses termos referentes ao corpo e seu 

estado de entorpecimento, loucura ou mesmo embriaguez remetem também a uma ideia como 

de um paciente, que se encontra nas mãos de um “médico” que lhe fará restaurações 

cirúrgicas na alma, no caso da ayahuasca existe a ideia de que ela é um ser, uma entidade com 

vontade própria, podemos observar na etimologia da palavra no idioma Quéchua, em que 

“aya” quer dizer espírito, alma e “huasca” corda, liana, cipó ou vinho. Isto já traduz essa 

característica peculiar da “força” contida na beberagem e podemos ver essa relação em um 

trecho do hino “O Daime é o Daime”
18

 (hino que é cantado nos rituais de cura - vide anexo 9), 

que afirma o daime no ritmo da Mazurka
19

 como agente curador e da saúde, em ritmo 

corpóreo fortemente delimitado pelos maracás. Os psiquiatras Francisco Lotufo Neto e 

Alexander Moreira de Almeida (2006) escrevem sobre o termo “força”, que parece servir para 

designar não somente a presença de um estado de alteração de consciência no usuário, ou na 

presença de idiofanias
20

, mas a percepção direta de uma espécie de força estranha agindo 

sobre o corpo. É comum que os efeitos da bebida comecem a se expressar por movimentos no 

trato digestivo, principalmente no estomago e intestino, o que pode facilmente evoluir, 

normalmente com uma forte alteração nos estados de consciência, para uma situação de ânsia, 

vômito, diarreia ou flatulência.  

 Existem inúmeros relatos de daimistas que confirmam esse processo, dizendo ser o 

daime agindo dentro de você, curando o que precisa ser curado; ou seja, não é apenas o efeito 

físico da Ayahuasca que está em questão na percepção da “força”, também a crença nos 

poderes sobrenaturais da beberagem. Analisando isso encontramos que de maneira geral a 

Ayahuasca é tida como uma entidade pelos ayahuasqueiros; é um ser sobrenatural que se 

revela de tantas maneiras, quanto forem as influências culturais daqueles grupos que a 

                                                 
18 O Daime é o Daime. Disponível em: <http://www.nossairmandade.com/hymn.php?hid=536>. Acesso em 19 

de dezembro de 2012.   

19 Um dos bailados utilizados no Daime. O bailado no Daime apresenta três tipos: valsa, marcha, e mazurca.  

20 Devido a uma vinculação que se faz entre alucinação e psicopatologia, substituímos este termo pelo termo 

idiofania proposto por Stevenson (1983). Este autor propõe o termo “idiofania”, cuja origem remonta ao 

grego ídios (i.e. privado, particular) e phainomai (i.e. aparição), para denominar todas as experiências 

perceptórias não compartilhadas. Sendo assim, a alucinação, do latim alucinatio (i.e. engano) teria sua 

aplicação correta, conforme sua etimologia original, ao designar as idiofanias em portadores de transtornos 

mentais (MOREIRA-ALMEIDA, et al, 2006). 
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consagram, tanto na poderosa Jibóia Branca dos mitos de criação dos Kaxinawa, como no 

próprio Cristo Redentor e na Virgem da Conceição, a padroeira da floresta, que são ícones do 

cristianismo. Assim muitos se referem à ayahuasca como uma substância enteógena, ou seja 

aquela que desperta Deus no interior.  

 Nesse sentido, o termo “força” não se resume a uma descrição popular do efeito de 

uma droga psicoativa, como um “barato”, uma “doideira”, uma “onda” ou “uma curtição”. 

Esse termo “força” estranhamente exerce um fascínio mítico e mistico no mundo dos 

ayahuasqueiros. É um fenômeno singular que envolve fé e religiosidade, técnicas corporais, 

purgação física, estados alterados de consciência (EAC), e um sistema ritualístico complexo 

construído a partir de um arcabouço cultural vasto que encontra suas raízes em tradições 

indígenas amazônicas, no cristianismo europeu, e nas religiões e cultos afro-brasileiros. Não 

sendo algo simples de se interpretar, porque pode-se numa banalização cometer uma leitura 

interpretativa meramente superficial dos fenômenos que envolvem a corporeidade e os 

estados alterados de consciência. Conforme Leandro Okamoto da Silva (2004) escreve: “os 

efeitos físicos da bebida compreendem uma ampla variedade de manifestações, que abarcam 

um fenômeno presente nos rituais ayahuasqueiros”, e o que engloba muito dessas 

manifestações é a peia, ela é comumente entendida como uma "surra" aplicada pelo próprio 

daime, que na concepção nativa como visto acima, é considerado um "ser divino" com 

vontade própria, um “ser divino com intelecto, emoções,e vontade”, isto é com vontade e 

poderes próprios (SILVA, 2004).   

 A manifestação da peia pode também ser qualquer dificuldade ou sofrimento 

vivenciado pelo indivíduo em sua vida cotidiana, não se restringindo às vivências ritualísticas 

do momento. No ritual a peia se expressa por vômitos, diarreias, sudoreses, tonturas, ab-

reações, visões aterradoras de criaturas e estruturas míticas, entre outros. Ela é contudo vista 

como benéfica na medida em que tem como função corretiva auxiliar no processo da 

“limpeza” física, moral e espiritual do indivíduo, e agir na conscientização sobre os motivos 

das dificuldades vivenciadas por ele. Apesar da ayahuasca apresentar a capacidade de ampliar 

e modificar o estado de consciência despertando em níveis altíssimos conteúdos psíquicos 

profundos, e tendo sua legalização para fiz religiosos no Brasil, apesar de toda controvérsia 

envolvida na questão. Ainda existe muito o que se pesquisar, analisar e interpretar em termos 

de conteúdos ligados a transtornos psicossociais. A maioria entre dos estudos e pesquisas 
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envolvendo tal consumo religioso de beberagem limita-se à análise transversal dos conteúdos, 

apontando apenas àquilo que é mais comum entre os relatos, ainda limitando-se muitas vezes 

aos próprios usuários que também se encontram pesquisando nas academias, não nos 

olvidando que muitos desses pesquisadores são adeptos e praticantes; isso possui lógica de 

aproveitamento, mas limita a pesquisa a uma visão de envolvimento e pelos canais históricos 

percebemos uma tendência à pesquisa como pretexto apologético.  

 Ainda faltam estudos mais formais e menos movidos por paixão relacionados ao 

fenômeno. Formas de uma visão do fenômeno mais acadêmicas e menos de “apologética 

religiosa”. Um desses discursos que consideramos é o do sociólogo Maurício Fiore (2002) em 

sua dissertação de mestrado sob o título: Algumas reflexões a respeito dos discursos médicos 

sobre uso de “drogas”, onde o pesquisador analisa alguns discursos médicos sobre o uso de 

drogas, e assim ressalta uma grande variedade de discursos e falas científicas, que 

encontramos dentro da linguagem acadêmica da medicina sobre o tema ayahuasca, isso foi 

algo novo e inovador na questão de discussões do tema. Fiore citando o também sociólogo 

Eduardo Viana Vargas (1998) destaca o problema encontrado por esses pesquisadores dentro 

da percepção das ciências naturais: 

Problema de repressão e de incitação, a "droga", tal como é hoje o sexo, não existiu 

desde sempre, sendo invenção social recente e muito bem datada. De fato, mais do 

que apropriar-se da experiência do uso de drogas, o que as sociedades modernas 

parecem ter feito foi criar literalmente o próprio fenômeno das drogas; e o criaram 

por duas vias principais: a da medicalização e da criminalização da experiência do 

consumo de substâncias que produzem efeitos sobres os corpos e que,até sua 

prescrição e penalização, não eram considerada como  drogas. (VARGAS, 1998).   

 

 Os psiquiatras Francisco Lotufo Neto e Alexander Moreira de Almeida (2006) em seu 

trabalho: Ponderações sobre o uso religioso da ayahuasca discutem a questão da importância 

e estrutura da religiosidade na vida do brasileiro, também enfatizam o surgimento de uma 

nova onda por parte das ciências da saúde sobre a importância da religiosidade/espiritualidade 

e sua influência na saúde, tanto física quanto mental das pessoas. Eles escrevem indicando 

que nas últimas décadas têm havido um crescente reconhecimento pelos clínicos e 

pesquisadores da área de saúde, sobre a importância da religiosidade/espiritualidade para 

aspectos ligados à saúde física e mental. A grande maioria dos estudos na área apontam para 

uma associação entre maiores níveis de envolvimento religioso e melhores níveis de saúde. O 

discurso aqui liga a religião à saúde em primeira instância, mas fazendo menção do caso do 
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assassinato do cartunista Glauco e seu filho, o qual tratamos também na presente dissertação 

sob outra ótica de discurso. Os pesquisadores se referem a dificuldades e malefícios que o 

consumo sem controle e indiscriminado do psicoativo pode causar a comunidade e usuários.  

 Existe no meio científico muita controvérsia na literatura sobre o uso da ayahuasca, 

bem como de seus potenciais danos a saúde. Enquanto alguns estudos nos indicam que seu 

consumo pode provocar um desenvolvimento de abuso, outros estudos todavia apontam 

potenciais terapêuticos em suas substâncias, principalmente para tratamento de dependentes 

de álcool ou de outras substâncias. Na recente publicação: Ponderações sobre o uso religioso 

da Ayahuasca, os psiquiatras Alexander Almeida e Francisco Lotufo Neto (2006) voltam a 

questionar a legalidade do uso do psicoativo, por causa de seus possíveis danos a saúde física 

em mental de seus usuários, relatando o assassinato do cartunista Glauco e seu filho Raoni, 

crime cometido por um fanático religioso, membro de uma seita que se utilizava da 

ayahuasca,  Segundo os autores: “Este debate envolve aspectos diversos, tais como liberdade 

religiosa, riscos à saúde pública, relação entre espiritualidade e saúde mental e legalidade da 

utilização de substâncias psicoativas em cerimônias religiosas” (MOREIRA-ALMEIDA, et al, 

2006).   

 Ainda segundo Alexander Almeida e Francisco Lotufo Neto (2006), a questão 

ayahuasca e sua legalização necessitam de um exame sem paixão, sem senso de defesa ou 

ataque, mas medida por padrões e norteada por valores éticos, tendo embasamento nas 

ciências sociais e da saúde, por ser uma questão tão complexa faz-se necessário uma visão de 

ponderação, justamente para se evitar a adoção de medidas extremas como a intolerância e a 

intransigência ou a leviandade e descaso, levando a uma proibição sumária de prática de uma 

religião, ou então a uma negligência por uma atitude de omissão frente a práticas que 

poderiam causar danos à integridade físico/mental de indivíduos ou comunidades. Por esse 

assunto envolver temas pertinentes a liberdade religiosa, riscos a saúde pública, relação entre 

espiritualidade e saúde mental, e a legalidade do uso de substâncias psicoativas em rituais 

religiosos, então torna-se ponto nevrálgico, que possui um tendão de Aquiles hiper-sensível. 

Existem relatos de referências na própria história brasileira de religiões emergentes, como no 

caso das magias negras (envolvendo rituais obscuros que culminam em atos de selvageria) 

que consistiram em danos ao bem estar e integridade de indivíduos, que foram causadoras de 

homicídios, estupros e crimes hediondos. A ponto de o próprio código penal brasileiro proibi-
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las e combatê-las no seu capítulo sobre a saúde publica já desde o século XIX (conforme nos 

relata o Código Penal Brasileiro de 1890).  

Esses exemplos históricos servem para nos indicar cautela na análise dos riscos de 

manifestações religiosas nascentes para evitarmos atitude etnocêntricas de 

intolerância e preconceito com manifestações culturais diferentes das nossas 

próprias. Por outro lado, essa cautela não deve se traduzir em omissão. Embora haja 

poucos estudos a respeito, a ayahuasca, sendo uma substância alucinógena, parece 

apresentar riscos potenciais para portadores ou sob alto risco para desenvolvimento 

de quadros psicóticos. (MOREIRA-ALMEIDA, et al, 2006). 

 

 A opinião dos psiquiatras Alexander Almeida e Francisco Lotufo Neto se torna 

extremamente importante porque é uma opinião imparcial, baseada na ética e em padrões 

acadêmicos de pesquisa, e não numa apaixonada autodefesa ou numa postura de acusação ao 

diferente. No ponto de vista deles a preservação da liberdade e tolerância religiosa, bem como 

os cuidados com a saúde pública são adequadamente atendidos pela recente resolução do 

CONAD, datada de vinte e cinco de janeiro de 2010. Esta resolução ratifica as conclusões e 

recomendações contidas no relatório final do Grupo Multidisciplinar de Trabalho sobre o uso 

religioso da ayahuasca. Em resumo as principais recomendações em relação ao uso da 

ayahuasca são, primeiro o uso é restrito a rituais religiosos em locais autorizados pelas 

respectivas direções das entidades usuárias; segundo é vedado o seu uso associado a 

substâncias psicoativas ilícitas; terceiro é vedada a comercialização da ayahuasca; quarto é 

necessário evitar a propaganda da ayahuasca, a prática do curandeirismo, bem como o 

oferecimento de pacotes turísticos associados à propaganda dos efeitos da ayahuasca; quinto 

cada entidade religiosa deve exercer rigoroso controle sobre o ingresso de novos adeptos, a 

fim de evitar que a ayahuasca seja ministrada a pessoas com histórico de transtornos mentais; 

sexto deve haver a existência de controle social no cumprimento dos princípios estabelecidos; 

e o sétimo fomentar de pesquisas científicas multidisciplinares sobre o uso e efeitos da 

ayahuasca. (MOREIRA-ALMEIDA, et al, 2006). 

 A resolução do CONAD nº 1, datada de vinte e cinco de janeiro de 2010 é uma das 

mais importantes, porque permite o consumo ritualístico da ayahuasca, sendo que seu 

oferecimento é vedado a pessoas com quadros e transtornos de doenças mentais graves. E um 

grande cuidado deve ser feito com relação aos portadores de esquizofrenia escrevem Almeida 

e Lotufo. Também os pesquisadores trabalham a questão do uso responsável do chá pelos 

grupos religiosos utilizadores, pois a Resolução do CONAD responsabiliza esses grupos por 



 77 

 

quaisquer consequências adversas oriundas do mau uso da droga, principalmente na 

administração em portadores de quadros psicóticos. Na opinião dos pesquisadores existe a 

necessidade de uma parceria entre as religiões ayahuasqueiras e os centros de pesquisa, até 

mesmo para responder as demandas sociais de expansão e conhecimento sobre o tema, haja 

vista aos estados atuais de conhecimento sobre a ayahuasca. E entre esses temas importantes 

de pesquisa poderiam ser destacados os seguintes: Além dos portadores de quadros psicóticos, 

algum outro grupo deveria merecer também cuidados e se evitar o uso? Existem riscos de 

desencadear psicose em pessoas sem evidências prévias de psicose? Existiriam potenciais 

terapêuticos ou danosos da ação farmacológica da ayahuasca e das vivências espirituais que 

poderiam ser desencadeadas pela ayahuasca?  

 Também é importante se pensar se é possível buscar um melhor entendimento das 

vivências geradas pela ayahuasca, podendo auxiliar na compreensão da mente e sua ação em 

relação ao corpo? Todas essas questões ainda necessitam de muito estudo e pesquisa para 

poder se dizer se legalmente a ayahuasca é fator de terapia ou dano. Em um estudo publicado 

na revista Drug and Alcohol sem numero de publicação, foi verificado dentre usuários 

regulares de ayahuasca a existência de potenciais associações com o histórico de transtornos 

relacionados ao uso cotidiano de álcool, e/ou outras substâncias psicoativas que podem causar 

dependência. Nesse estudo foram avaliados dois grupos de usuários de ayahuasca, que pelo 

menos durante quinze anos o fizeram duas vezes ao mês. Nesse estudo foram utilizados 

voluntários indivíduos usuários provenientes de uma comunidade religiosa rural do município 

de Pauini/AM, chamada Céu de Mapiá e outro grupo de usuários urbanos de ayahuasca, 

membros da Barquinha no município de Rio Branco/AC. Houve a inserção também de grupos 

de controles de não usuários provenientes da mesma região dos usuários e com semelhança de 

idades, gêneros e nível educacional. Este estudo verificou o uso de álcool e outras drogas e 

utilizou a Escala de Gravidade de Dependência (Addiction Severity Index – ASI)
21

. Os 

resultados obtidos nesses estudos revelaram que os diferentes grupos de usuários de 

ayahuasca apresentaram dados significantemente menores que seus respectivos grupos-

                                                 
21 Este instrumento encontra-se em fase de validação para a cultura brasileira. Seus direitos autorais pertencem 

à Universidade da Pensilvânia, e suas informações não podem ser divulgadas ou distribuídas sem o prévio 

consentimento dos autores. O Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) é o responsável pela utilização desta versão em português, que ainda se encontra em 

fase de testes.  
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controle em relação ao uso de álcool em suas vidas diárias. Bem como um menor número de 

incidências de problemas psicológicos e psiquiátricos. Embora que os usuários de ayahuasca 

do Céu do Mapiá apresentaram um histórico maior de uso de drogas, que cessou durante a 

utilização da ayahuasca. No referido estudo também foi constatado que houve remissão de 

algumas substâncias com o uso da ayahuasca, substâncias tais como: sedativos, cocaína, 

anfetaminas, opiáceos e solventes, isso ao longo do tempo do uso cotidiano da ayahuasca.  

 Finalmente os pesquisadores concluíram que não havia constatação ou evidências  

entre os usuários de ayahuasca a longo prazo de distúrbios, ou alterações neuropsicológicas, 

problemas de transtornos psiquiátricos, ou incidências de psicopatologias causados por drogas 

de abuso. E finalmente os pesquisadores sugeriram que a ayahuasca possui um baixo 

potencial para abuso. Hirochika Nakamaki (1994) doutor em religiões pela Universidade de 

Tóquio, pesquisador do Museu Nacional de Etnologia de Osaka no Japão, em artigo científico 

intitulado: Quem não toma o chá, não tem alucinações: Epidemiologia de religiões 

alucinógenas no Brasil, analisa a questão do consumo de substâncias alucinógenas no Brasil 

em cultos ayahuasqueiros como uma verdadeira epidemia; Nakamaki adverte que é necessário 

se averiguar a metodologia correta a ser empregada para a pesquisa religiosa da ayahuasca, 

caso contrário não haverá sucesso e não será satisfatória a mesma; desde o ponto de vista que 

o chá é tomado em contexto religioso e a ideia de que: “quem não toma o chá não tem 

alucinações”, tipo de expressão “quem não arrisca não petisca”.  

 Segundo Nakamaki o chá alucinógeno ayahuasca é normalmente consumido em rituais 

religiosos das seitas que utilizam essas plantas de poder, sendo dificilmente ingerido fora do 

contexto religioso, nesse sentido pode inclusive ser considerado um chá sagrado. Os efeitos 

do chá consumido antes dos rituais levam as pessoas a um estranho mundo, isto é: “quem não 

arrisca, não petisca: quem não toma o chá, não tem alucinações”. Por isso a metodologia a ser 

empregada para pesquisar tal religião tem que levar isso em conta, caso contrário não se 

poderão esperar resultados satisfatórios. Nakamaki (1994) escreve que o mundo do chá 

alucinógeno sempre foi sobretudo administrado por xamãs indígenas e curandeiros populares. 

No entanto essa nova religião nascida na Amazônia brasileira começou a se propagar pelas 

grandes capitais brasileiras, chamando a atenção da sociedade. Ela nasceu pelas mãos de 

brasileiros que tinham adentrado pela região fronteiriça entre a Bolívia e o Peru, para lá 

levados pela extração da borracha. A sua característica reside no fato de ter combinado uma 



 79 

 

bebida alucinógena utilizada pelos índios, com as tradições religiosas do catolicismo, 

espiritismo e das religiões afro-brasileiras.  

 Conforme Nakamaki (1994) essa nova religião índio-brasileira não passava de uma 

religião meramente regional, disseminada apenas nos estados do Acre e Rondônia, que fazem 

fronteira com Peru e Bolívia. Contudo a partir dos anos 70 começou gradualmente a se 

propagar por importantes capitais brasileiras, como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Tal 

processo por analogia com a epidemiologia, pode ser compreendido como sendo a conversão 

de uma religião endêmica em uma religião epidêmica. Isto pode ser visto como um processo 

de transformação de uma religião com características de uma endemia, restrita a uma área 

específica, em uma epidemia, que se propaga indistintamente, transpondo regiões e etnias 

(NAKAMAKI, 1994). Em seu trabalho trabalho Nakamaki procura examinar como essa nova 

religião primeiro se consolidou como uma religião endêmica, convertendo-se a seguir em uma 

religião epidêmica. 

 

FIGURA 16: Cronologia da Ayahuasca de Serra até os anos oitenta. 

Fonte: NAKAMAKI, Hirochika. Quem não toma o chá não tem alucinações:  

Epidemiologia de religiões alucinógenas no Brasil. Senri Ethnological Reports 1, 1994.  

Museu Nacional de Etnologia, Osaka, Japão. 
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 Segundo Hirochika Nakamaki (1994) uma religião endêmica nos anos trinta até 

sessenta com características locais e regionais, religião de contexto nortista amazônico, com 

nascimento em região fronteiriça a Peru e Bolívia pelos estados do Acre e Rondônia a partir 

dos anos setenta se torna uma religião epidêmica, chegando aos grandes centros do Brasil em 

capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, espalhando-se mais tarde pelo exterior. 

Essa nova religião surge colocando o chá alucinógeno ayahuasca, como o centro e 

fundamento mais forte de seu culto e expressão máxima de sua religiosidade, o chá 

alucinógeno como centro dos rituais e da própria fé. A sua característica mais marcante é a 

série de experiências transordinárias resultantes do consumo daquele líquido. Percebe-se que 

a alucinação é o seu elemento mais proeminente; nesse sentido Nakamaki (1994) escreve 

permitindo-se chamá-la de “religião alucinógena”, fazendo um quadro cronológico muito 

interessante desse surgimento da religiosidade ayahuasqueira desde seu fundador Raimundo 

Irineu Serra e chegando ao início dos anos oitenta. E neste quadro cronológico podemos 

observar o avanço do uso do chá desde a floresta até as grandes cidades brasileiras. O discurso 

de Nakamaki (1994) põe em cheque a questão do uso do chá como patologia na alucinação, 

esse “alucinar” faz parte do culto, ou seja sem a alucinação não pode haver a essência desse 

culto, ou no mínimo o culto ficaria descaracterizado de seu protagonista principal; isso 

evidentemente coloca o fator e binômio ayahuasca/alucinação como centro do culto. Esse 

discurso encontrado em Nakamaki (1994) é singular no meio de tantos outros discursos, 

porque nos leva a um olhar pelo viés da interpretação epidêmica do uso da droga ritual em 

questão. 

 Retomando a linha de nossa dissertação, relembramos que apresentamos até o presente 

momento a ayahuasca primeiramente no discurso taxonômico da botânica; posteriormente o 

segundo discurso apresentado foi o histórico-antropológico; e finalmente expomos o 

interdiscurso acadêmico dentro do tema geral: discursos sobre alterações psicossociais 

provocadas no uso ritual do psicoativo ayahuasca. Agora no quarto capítulo iremos expor o 

discurso midiático e sua linguagem sobre o tema ayahuasca, enfocando as questões colocadas 

na mídia e no meio jornalístico e seus debates sobre o fenômeno.       
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CAPÍTULO 4  

A AYAHUASCA NO DISCURSO MIDIÁTICO 

 

 

 O discurso midiático e jornalístico é extremamente importante em nossa análise dos 

discursos e linguagens que estão versando sobre o consumo religioso da ayahuasca, devido a 

sua grande capacidade de abrangência e penetração nos círculos sociais mais diversos, ele tem 

em si a capacidade (poder) de tornar-se as vezes em mecanismo de defesa e as vezes em 

mecanismo de ataque sobre os interagentes alvos de seus discursos. A informação está 

vinculada fortemente ao seu modus operandi, e dessa forma usando a comunicação como uma 

ferramenta poderosa, o discurso midiático/jornalístico refaz cenas e constrói (ou não) pontes 

de acesso, entre o fenômeno e os atores sociais envolvidos ou apenas assistentes dos fatos. 

 A partir dessa percepção dissertamos sobre o modelo de sensacionalismo que é usado 

pela mídia em matérias que envolvem a Ayahuasca nos meios de informação; também 

destacamos as verdades e as inverdades que podem estar contidas em alguns dos discursos 

jornalísticos, levando a provocar reações de intolerância religiosa e preconceitos em alguns 

setores da sociedade com relação a religiosidade; passamos depois a salientar os prováveis 

preconceitos provocados na sociedade por esse tipo de discurso, denegrindo e saturando a 

imagem e ícones da religião; e finalmente tratamos sobre o discurso policial na mídia, 

procuramos dentro disso evidenciar o  caso dos assassinatos do pai e filho (Glauco/Raoni), e a 

repercussão do fato no discurso jornalístico, também destacando alguns outros casos e 

ocorrências policiais envolvendo o consumo da ayahuasca em ambiente religioso. 

4.1. O sensacionalismo envolvendo a Ayahuasca 

 

 A tarefa magna da imprensa é manter os cidadãos informados sobre as notícias locais, 

regionais, nacionais e internacionais de forma verdadeira e imparcial. Porém nessa busca dos 

agentes e interlocutores midiáticos tornarem os fatos do conhecimento da sociedade, há que se 

lidar com circunstâncias que envolvem questões muitas vezes polêmicas; isso sempre se 

tornou um ponto nevrálgico, principalmente quando a imprensa lida com acontecimentos de 

cunho religioso; esses geram pontos de tensão e obviamente a ayahuasca por ser uma bebida 
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psicoativa/alucinógena esteve sempre no palco midiático como alvo de controvérsias e 

conflitos. E com a veiculação de notícias de repercussão social mais estratificada, por causa 

da presença de artistas e celebridades no meio religioso, ocorre uma inflamação da mídia 

numa busca sensacionalista. Um bom exemplo histórico que podemos citar na história 

brasileira, fato em que houve envolvimento direto da imprensa, aliás o primeiro envio de 

correspondes brasileiros para uma guerra. Foi no episódio da guerra de Canudos na Bahia, 

com o envio de Euclides da Cunha como repórter, para cobrir a guerra que foi um evento que 

possuía conotação religiosa messiânica; naquela ocasião havia muita coisa em jogo nas 

notícias que eram veiculadas e repassadas desde o campo de batalha até a capital do Estado. 

Então não é algo novo a cobertura jornalístico sobre acontecimentos bombásticos de cunho 

religioso.  

 Também podemos dizer que muitas notícias tem sido trazidas a público relativas a 

fatos envolvendo o daime e a ayahuasca, devido principalmente a liberação do uso ritual do 

psicoativo em cultos, e também as recentes notícias do assassinato de duas pessoas que eram 

da seita, sendo também o assassino confesso pertencente a ela; aqui nos referimos ao caso do 

cartunista Glauco (ex sacerdote daimista e líder do grupo Céu de Maria em Osasco), que foi 

assassinado juntamente com seu filho por um dos membros de seu grupo. Ao analisarmos 

algumas matérias publicadas por revistas de expressão nacional, que veicularam material 

sobre este crime envolvendo pessoas do daime, notamos que existe uma linguagem discursiva 

idealista dos interlocutores midiáticos, que se encontra presente nessas reportagens e 

representações midiáticas. Começando pela revista Isto é – Independente, em sua edição de 

05/05/2010, que através do jornalista Hélio Gomes trouxe vinculada a seguinte matéria: “A 

encruzilhada do Daime - Parte 1”, com o tema: “Governo legaliza o uso religioso do chá 

alucinógeno, mas peca ao deixar que mortes ocorram e ao abrir uma brecha jurídica que pode 

estimular o tráfico”
22

. Essa matéria em seu conteúdo fala sobre a questão da legalização do 

chá psicoativo ayahuasca, dizendo que a decisão do governo pecou por permitir que 

houvessem mortes, e porque isso também abriu precedentes e brechas para o tráfico.  

Tudo começou no início do século passado, no coração da Amazônia. Caboclos 

nordestinos atraídos pela extração da borracha mergulharam na cultura secular dos 

povos da floresta, inevitavelmente absorvendo muito de sua essência. Logo 

nasceram as chamadas religiões ayahuasqueiras, grupos em sua maioria cristãos que 

                                                 
22 Disponivel em: http://www.istoe.com.br/reportagens/48304_A+ENCRUZILHADA+DO+DAIME+PARTE+1     

http://www.istoe.com.br/reportagens/48304_A+ENCRUZILHADA+DO+DAIME+PARTE+1j
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incorporaram o consumo de um chá alucinógeno utilizado pelos indígenas em seus 

rituais. Hoje, essas mesmas seitas estão no centro de uma polêmica que envolve 

questões delicadas e perigosas, como o respeito à liberdade de crença, tráfico de 

drogas e morte. No dia 25 de janeiro, em resolução publicada no “Diário Oficial da 

União”, o governo brasileiro oficializou o uso religioso do chá ayahuasca – também 

conhecido como daime, hoasca e vegetal. Sem força de lei, o texto, formulado depois 

de décadas de negociações e estudos realizados pelos órgãos de combate às drogas, 

define as responsabilidades das religiões institucionalizadas e garante o direito de 

consumo do alucinógeno a adultos, mulheres grávidas, jovens e até crianças durante 

os rituais. Por outro lado, ele veta a comercialização e a propaganda do composto 

feito a partir do cipó mariri e das folhas da erva chacrona, além de sugerir que 

qualquer tentativa de turismo motivado pelo chá seja coibida. (GOMES, 2010).  

 

  O jornalista subentende o surgimento das religiões ayahuasqueiras como incorporadas 

por grupos cristãos, certamente que referindo-se ao catolicismo popular não institucional e 

não propriamente ao cristianismo oficial da ICAR, logo o discurso corre numa vertente que 

liga: “liberdade – crença – tráfico – drogas – mortes”. Numa espécie de sucessão de termos, 

que interligados levam os leitores a uma mensagem intuitiva de ser o daime (ou ayahuasca) 

uma forma de religiosidade perigosa, e agora mesmo que erroneamente legalizada ressalta o 

autor que, "embora sem força de lei" sua liberação é um fato. Encontramos um jogo de 

palavras no discurso de Gomes, que tenciona e excita o leitor a um julgamento sobre as 

religiões ayahuasqueiras e suas relações sociais, como sendo essas de ação de danos aos 

usuários e a sociedade; mas não podemos nos olvidar que as decisões estatais envolvem 

questões políticas e existem interesses em jogo, especialmente de grupos de controle sobre 

situações específicas.  

A decisão do governo repercutiu com força. Políticos como Eduardo Suplicy e 

Fernando Gabeira, por exemplo, defendem a medida. “A resolução é o 

reconhecimento de uma religião autenticamente brasileira”, diz Suplicy. Por outro 

lado, outras vozes levantaram a hipótese de que a liberação do daime poderia abrir o 

perigosíssimo precedente para a criação de religiões que incorporem drogas como a 

cocaína e a maconha em seus rituais. E ainda há quem considere o trabalho 

desenvolvido pela comissão multidisciplinar – composta por médicos, juristas, 

psicólogos e membros de religiões como Santo Daime, Barquinha e União do 

Vegetal, entre outros especialistas – do CONAD (Conselho Nacional Antidrogas) um 

exemplo de respeito aos direitos individuais a ser exportado para o mundo. Porém, o 

noticiário indica outra direção. (GOMES, 2010). 

 

 O fato de situações de risco ocorrerem corrobora ainda mais, para uma visão 

intolerante e ainda mais acirrada de que a religiosidade ayahuasqueira têm provocado até 

mesmo mortes por conta de seus efeitos sobre o organismo humano. Houve outro fato 

recentemente divulgado pela imprensa, quando o jovem Alexandre Viana da Silva de 18 anos 

morreu afogado em um lago em Ananindeua/PA, depois de tomar o chá em um culto; sobre 
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esse fato o jornalista Hélio Gomes (2010) escreve: “Claro que não é possível afirmar que o 

alucinógeno levou o rapaz, que não sabia nadar a enfrentar uma situação de risco sem medir 

as consequências, mas a hipótese não pode ser ignorada”.  

 

FIGURA 18: Alexandre Viana da Silva, 18 anos, morreu afogado em um lago em Ananindeua (PA),  

depois de tomar o chá em um culto independente.   

    Fonte: http://www.istoe.com.br/reportagens/48325_A+ENCRUZILHADA+DO+DAIME+PARTE2  
  

 Nessa mesma reportagem é listado um grupo de alguns artistas famosos, que seriam ou 

teriam sido supostos usuários da ayahuasca, pessoas que tiveram algum tipo de experiência 

com a bebida em alguma ocasião de suas vidas. Também são referidas algumas de suas 

relações e experiências com a bebida; todos eles narram algum tipo delas com o uso do 

psicoativo. Nesse grupo são citados os nomes do cantor Ney Matogrosso, que teria por cerca 

de dois anos frequentado um grupo daimista, e que experimentou pela primeira vez em 1988 o 

chá, teria virado adepto de uma religião ayahuasqueira, hoje não estaria mais sendo seguidor 

da doutrina, mas tomaria o chá por conta própria ainda as vezes em casa quando senti-se 

necessidade. Outra famosidade seria a cantora Margareth Menezes, que segundo revela a 

reportagem é ativa integrante da UDV desde os anos 90, e não gosta de falar disso 

publicamente, mas teria afirmado ser favorável à regulamentação do uso religioso do chá, mas 

com uma ressalva: “É positivo, mas para as pessoas que sabem o valor que o chá tem. É 

importante ressaltar que isso não é uma brincadeira, é muito sério, pois algumas iniciativas 

têm utilizado o chá para a recuperação de dependentes químicos”. 

 Integram também a lista a atriz Maitê Proença, que teria sido adepta por três anos, e 

teria afirmado que o Daime “foi a coisa mais importante de sua vida”, hoje a atriz não seguiria 

mais a doutrina, mas não descartaria a possibilidade de voltar a usar a bebida. Também o 

cantor inglês Sting, que teria tido sua primeira experiência com a ayahuasca numa de suas 

viagens a amazônia, tendo inclusive um testemunho de cura de um trauma de infância obtido 

através da ayahuasca. Engrossam também a lista de famosidades a atriz Lucélia Santos, que 

teria sido a primeira famosa a admitir publicamente que era adepta de um grupo 

ayahuasqueiro, e por isso sofreu preconceitos segundo ela; Lucélia teria experimentado o chá 

durante uma viagem que fez a região amazônica quando ainda militante do Partido Verde. 

Também o cantor Eduardo Dussek afirma que teria frequentado o Santo Daime durante quatro 

anos na década de 90.  
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 Esses relatos seriam alguns exemplos de personalidades e famosidades, que estariam 

de alguma forma envolvidos em alguma época de suas vidas, com o consumo consciente da 

bebida ayahuasca. Ainda existem muitos outros relatos, como o cantor Peninha que teria 

utilizado o chá no ano 2000, e então sido liberto do uso de cocaína. Ou então o relato de que o 

famoso escritor americano William Burroughs na década de 40, teria vindo a amazônia e 

utilizado a chá de ayahuasca, em uma viagem ao Brasil especificamente para ter essa 

experiência com o chá.  

  

FIGURA 19: Famosos que usam ou usaram ayahuasca 
Fonte: http://www.istoe.com.br/reportagens/48325_A+ENCRUZILHADA+DO+DAIME+PARTE2  

 

4.2. As verdades e inverdades do discurso jornalístico 

 

 O discurso informativo que é um gênero supostamente “não contaminado”, ou 
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impregnado pelas opiniões, ou pelas ideologias e valorações, tende a definir a si mesmo como 

imparcial e isento. Parece fazer parte do “jogo do discurso jornalistico” o fazer crer que ele se 

interpõe entre os fatos e o leitor, de forma a retratar fielmente a “realidade” como sendo um 

canal isento de falibilidade. Não poderia ser diferente, haja vista que o que está em evidência 

é a sua credibilidade, como escreve Pierre Bourdieu (1997) seu “capital”, ou seja aquilo que 

lhe confere valor, ou como escreve o também Michel Foucault (1995) “na posição em que 

está, o discurso jornalístico não poderia dizer outra coisa de si mesmo”. O discurso 

jornalístico como todo discurso é questionável, pois pode conter verdades e inverdades. E 

precisa obviamente ser analisado à luz dos fatos. Existem muitos fatos provados e outros 

tantos não comprovados sobre a ayahuasca e seus caminhos e descaminhos. Talvez porque 

muitos desses fatos negativos ligados a ayahuasca terem ocorrido na área de notícias policiais 

ou vinculados a elas, isso levou a imprensa a criticar duramente os grupos ayahuasqueiros em 

todo o mundo, principalmente no Brasil que é seu berço de nascimento.  

 Outro fato interessante que foi divulgado pela imprensa internacional e veio a ser 

publicado e veiculado no Jornal O Globo, em sua edição de 04/03/2008, diz ter “Moisés, o 

personagem bíblico ingerido ayahuasca”; isso surgiu através de uma tese do especialista em 

psicologia cognitiva Benny Shanon da Universidade Hebraica de Jerusalém, que afirma em 

sua tese ter supostamente Moisés, que é considerado o principal profeta da religião judaica 

ingerido a substância ayahuasca, conhecida no Brasil como chá do Daime. 

A afirmação foi publicada nesta semana em um artigo na revista de filosofia Time 

and Mind e causou polêmica em Israel. A ideia de que Moisés poderia estar sob a 

influência de "drogas" provocou a indignação de líderes religiosos em Israel e, 

segundo os críticos, a teoria de Shanon "é uma ofensa ao maior profeta do povo 

judeu". O rabino Yuval Sherlo disse à Radio Pública de Israel que "a teoria é absurda 

e nem merece uma resposta séria". De acordo com o rabino, a publicação da teoria 

de Shanon "põe em dúvida a seriedade tanto da ciência como da mídia". Uma das 

obras de Benny Shanon, o livro Antipodes of the Mind, que analisa a relação entre a 

planta ayahuasca e a criação das religiões, foi publicado em 2003 pela Oxford 

University Press, uma das editoras acadêmicas mais renomadas do mundo. (O 

GLOBO, ed. 04/03/2008)
23

. 

 

 Essa notícia sobre a pesquisa de Shanon (2003) publicada em O Globo, e 

anteriormente o livro publicado pela Oxford University Press, demonstra que muitas notícias 

são veiculadas constantemente no mundo levantando polêmicas envolvendo a ayahuasca, 

                                                 
23 Artigo de O Globo, em sua edição de 04/03/2008. Disponível em: 

http://extra.globo.com/notícias/mundo/teoria-de-que-moises-tomou-cha-do-daime-cria-polemica-em-israel-

473106.html 
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elevando o DMT ao status de “a molécula do poder” (The molecule of the power); e as 

possibilidades de a mesma ter sido usada já por grandes personagens do passado, e também 

em grandes civilizações que marcaram a história da humanidade, nos dão uma ideia de como 

esse assunto é instigante e provocativo levando a discussões complexas. Mas quando tratamos 

a questão do discurso jornalístico brasileiro e seus percalços envolvendo a ayahuasca, temos 

que considerar principalmente os acontecimentos relacionados ao tráfico e ao consumo de 

drogas. Porque essas são questões relevantes no mundo midiático atual, são estigmas da 

moda, e isso tende a ocupar um espaço consideravelmente grande na pauta do jornalismo 

brasileiro. Porque tem havido constantes apreensões de drogas, situações que envolvem 

violência, casos de dependência química, campanhas nacionais antidrogas, polêmicas 

nacionais e internacionais sobre temas relacionados a drogas de abuso e tráfico; isso tem sido 

amplamente divulgado com grande repercussão e interesse social.  Por causa de tudo isso os 

fatos envolvendo a ayahuasca se tornam um “prato cheio” para ser notícia do dia. O portal G1 

da Globo trouxe uma matéria assinada pelo jornalista Amauri Arrais, publicada no dia 

20/03/2010 com o título “Alvo de polêmica, chá de Santo Daime é consumido há 300 anos”. Indicando 

que a bebida era usada por índios antes de ser incorporada a religiões, e que a expansão de 

igrejas daimistas ayahuasqueiras brasileiras teriam levado consumo da ayahuasca para os 

Estados Unidos da América e para a Europa.  

Alvo de polêmica desde o assassinato do cartunista Glauco Villas Boas e do filho 

dele, Raoni, há uma semana, o chá de ayahuasca, conhecido popularmente como 

“Santo Daime”, é consumido por comunidades indígenas da Amazônia há pelo 

menos 300 anos. Relatos históricos dão conta de mais de 70 grupos que usavam a 

ayahuasca, e suas mais de 40 diferentes denominações, nos países ao longo da 

Amazônia (Brasil, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela e Bolívia).[...] Há quem 

acredite que a substância já seria utilizada pela civilização inca (a palavra 

“ayahuasca” tem origem quéchua), "embora não haja evidências arqueológicas", diz 

Henrique Carneiro, do Departamento de História da USP. Mas foi só nos anos 30, 

quando o seringueiro brasileiro neto de escravos Raimundo Irineu Serra (que viveu 

entre 1892 à 1971), […] fundou a doutrina do Santo Daime, e a bebida passou a ter 

seu uso incorporado à religião a qual teve o nome vinculado. (ARRAIS, 2010).

  

 

 A mídia brasileira quase sempre tem uma postura com uma linha de expressão que 

caminha assim no conteúdo das matérias: primeiro um esclarecimento a sociedade do que é o 

santo daime e a ayahuasca, até porque os mesmos são coisas relativamente novas como 

religião e ainda pouco conhecidos em nosso meio social contemporâneo. Depois as matérias 

quase sempre falam do surgimento da bebida milenar, trazendo um histórico das religiões e 
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seus fundadores, desde Raimundo Serra passando pelas características das plantas envolvidas 

na produção do chá, e finalmente a expansão pelos grandes centros e posteriormente sua 

exportação. Finalizando com as polêmicas de casos policiais ligados as seitas daimistas, sendo 

impreterível que haja a citação do caso Glauco/Raoni. Marília Melhado (2012) da Revista 

Fórum, em seu artigo intitulado “O Santo Daime e o terrosismo midiático”, publicado em 

08/02/2012, relativo a publicação número 85 da mesma revista, escreve que a grande mídia 

preferiu reduzir a religião do Santo Daime ao uso do chá, e que essa mesma imprensa ignorou 

“princípios cristãos”, que são amplamente aceitos na sociedade e estão presentes dentro das 

formas de religiosidades ayahuasqueiras.  

 Marília Melhado ressalta que existe por parte da mídia uma linguagem de 

discriminação e intolerância religiosa ao tratar a ayahuasca. Melhado citando a comunicóloga 

Malena Segura Contrera escreve que, “A mídia trouxe reportagens totalmente impregnadas de 

valores de pessoas que abominam qualquer tipo de religião que não seja a sua”, critica Malena 

Segura Contrera, que lembra que hoje a grande imprensa é essencialmente católica ou 

evangélica” (MELHADO, 2012). Malena Segura Contrera (2000) acredita que faltou 

profundidade e isenção dos meios de comunicação, e avalia da seguinte forma o discurso da 

grande mídia: “a grande mídia perdeu a noção dos compromissos que ela tem com a 

sociedade. Um deles é de não ser tabloide meramente. Eu acho válido alguém debater ou até 

mesmo falar mal da ayahuasca, mas não na mídia, pois esse espaço deveria ser preservado 

para a discussão e a diversidade social”. (CONTRERA, 2000).  

 Marília Melhado também cita a tese de doutorado em Ciências Sociais de José Erivan 

Bezerra Oliveira (2008), pela Universidade Federal do Ceará, sob o título "Santo Daime - o 

professor dos professores: a transmissão do conhecimento através dos hinos" defendida em 

2008, onde o autor analisou o fenômeno do Santo Daime como movimento religioso. Em sua 

tese Oliveira (2008), escreve sobre a existência de uma certa tendência em se tentar reduzir as 

religiões daimista ao efeito da ayahuasca; descrevendo que os efeitos da bebida em 

combinação com os hinos trariam ensinamentos de moral e boa conduta, sendo responsáveis 

em muitos casos pela “coesão social” do grupo, pela “manutenção da ordem” e finalmente 

pela “estruturação das relações sociais” do grupo. Oliveira também cita em sua tese sobre as 

perseguições que a ayahuasca vem sofrendo, expondo as perseguições “midiáticas” inclusive, 

colocando essa classe de perseguição no grupo das outras que são: pressões políticas, 
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policiais, além das prisões que os membros do Santo Daime sofreram ao longo dos anos. 

(OLIVEIRA, 2008, p. 187).  

 Um outro exemplo importante de matéria veiculada sobre a ayahuasca veio na revista 

Veja em sua edição do dia 13/09/2000, em matéria intitulada “O barato legal: O chá de 

ayahuasca é uma droga como qualquer outra. Mas o governo faz vista grossa”, assinada pelo 

jornalista Ricardo Galhardo, que em sua matéria escreve que existe uma droga legalizada no 

Brasil referindo-se a ayahuasca.  

Existe uma droga legal no país: a ayahuasca, um alucinógeno produzido pela mistura 

de duas plantas da Amazônia. Servida em forma de chá, ela embala há pelo menos 

três décadas as "experiências espirituais" dos seguidores das seitas Santo Daime e 

União do Vegetal. A beberagem é consumida regularmente por cerca de 15 mil 

pessoas, entre as quais figuraram artistas como o cantor Ney Matogrosso, o 

compositor Peninha e as atrizes Lucélia Santos e Maitê Proença. Essa gente diz que 

a ayahuasca, amarga como o diabo, permite que se tenha contato com uma dimensão 

divina e lorotas do gênero. Seria uma bizarrice sem importância não fosse um 

indicativo de como as coisas funcionam no Brasil. (GALHARDO, 2000).    

 

 Ricardo Galhardo escreve que há sinais claros de que a “droga” tem sido consumida 

em locais fora de espaços religiosos, que seriam autorizados ou “legalizados”. Em sua matéria 

existe uma linguagem em certos trechos com um misto de deboche e ironia com relação a 

bebida ayahuasca, e aos testemunhos de experiências de seus seguidores. Galhardo usa de 

uma linguagem absurdamente deselegante e preconceituosa com relação as religiões 

ayahuasqueiras; Galhardo pratica um tipo de posição pré-concebida, pré-disposta, já pré-

conceituosa sobre o tema. Entendemos que não há jornalismo sem aquilo que podemos 

compreender como sendo algo “exterior”, nesse exterior temos um cabedal de conceitos, os 

fatos, as relações de poder, os contextos sociais e culturais, as decisões políticas, os interesses 

econômicos, as crenças religiosas, as concepções estéticas e de imagem. Tudo isso que as 

vezes temos por hábito lutar para deixar fora de nossos discursos, na verdade são conceitos 

que o constituem; formando assim o discurso, seus caminhos e vertentes; então o discurso é o 

resultado de tudo que lhe parece externo. Ele é um movimento complexo de articulações que 

as vezes se escondem e as vezes aparecem como convém a seus interlocutores por meio de 

estratégias discursivas.  

 Encontramos bem esse jogo de palavras escondidas e tendenciosas, quando o joranlista 

escreve que “qualquer taxista”, discursivamente qualquer é indefinido, sendo também o 

“todo” generalista na verdade não definindo “ninguém”, pois a reportagem da Revista Veja de 
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13/09/2000, veiculou informações sobre o fato de que qualquer taxista de Rio Branco no 

Acre, podia conseguir na época, isto em meados do ano 2000, um litro da bebida preparada 

pela soma de cinquenta reais, e o pedido estaria nas mãos do cliente em apenas meia hora 

depois de ser solicitado” (GALHARDO, 2000). Esse fato da matéria nunca foi investigado a 

fundo, e também nunca houve mais nada além dessa informação; então não sabemos a 

veracidade total da informação. Ricardo Galhardo também informa na matéria que a 

ayahuasca é exportada para São Paulo com o nome de chá medicinal, e segundo pesquisas do 

psiquiatra Dartiu Xavier da Silveira, especialista em drogas, do PROAD
24

 – Departamento de 

psiquiatria da USP, a ação da ayahuasca têm semelhança a do ácido lisérgico.          

A ayahuasca também é exportada para São Paulo sob o nome vago de "chá 

medicinal". Informada sobre esses fatos, a Secretaria Nacional Antidrogas 

encomendou à Universidade Federal de São Paulo um estudo mais detalhado a 

respeito dos perigos da ayahuasca. Embora ainda não esteja pronto, o psiquiatra 

Dartiu Xavier da Silveira, responsável pela pesquisa, adianta que a bebida de 

coloração ocre e cheiro nauseabundo tem efeitos semelhantes aos do ácido lisérgico. 

Pode deflagrar surtos psicóticos e, se combinada com outras substâncias, é capaz de 

provocar morte súbita. Entra aqui o dado curioso. Independentemente dos resultados 

do estudo encomendado pelo seu pessoal, o general Alberto Cardoso, ministro-chefe 

do Gabinete de Segurança Institucional e secretário nacional antidrogas, afirma: 

"Não proibiremos o uso do chá nos rituais. Religião é religião". (GALHARDO, 

2000). 

 

 Ricardo Galhardo (2000) utilizando-se da frase do general Cardoso, na época ministro 

chefe do Gabinete de Segurança Institucional e Secretário Nacional Antidrogas, afirma que: 

Dessa frase é possível tirar duas conclusões: a) o governo tem o hábito de solicitar pesquisas 

para depois jogá-las no lixo; b) se um brasileiro fundar uma religião que utilize em seu ritual 

maconha, cocaína, ecstasy, LSD ou crack, terá a aprovação do secretário nacional antidrogas. 

Afinal de contas, “religião é religião”. O jornalista afirma também haver um discurso xiita por 

trás da aceitação da ayahuasca, o fato seria que a ayahuasca é considerada uma droga 

ecológica e por isso lícita. Uma substância “ecologicamente correta' como ele mesmo escreve 

sobre as implicações políticas desse negócio. 

Em abril passado
25

, dois brasileiros que se diziam representantes do Santo Daime 

foram presos no aeroporto de Madri com 10 litros do chá. Acusação: tráfico de 

droga. Depois de 53 dias em cana, a polícia os soltou. Os espanhóis não suportaram 

a chiadeira. Mobilizaram-se pela libertação da dupla os senadores acreanos Marina 

Silva e Tião Viana, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom 

Jayme Chemello, o frade dominicano frei Beto e o ex-frei Leonardo Boff. Dai-me, 

                                                 
24  PROAD é o Programa de Orientação e Assistência a Dependentes do Departamento de Psiquiatria da    
Universidade Federal de São Paulo.  

25 E aqui é importante salientar que estamos falando do ano de 2000. 
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dai-nos, paciência. (GALHARDO, 2000).      
 

 Ainda analisando as matérias veiculadas a revista Galileu de Junho de 2008, traz a 

matéria intitulada “A hora do chá: A ayahuasca conquista adeptos de outras religiões e vive 

seu momento de maior expansão e reconhecimento. Mas a bebida sagrada segue polêmica, no 

Brasil como em outros países”. A matéria foi assinada pelo jornalista Pablo Nogueira, e nela 

Nogueira nos dá uma informação sobre a possível candidatura da ayahuasca a patrimônio 

cultural brasileiro. A notícia veiculada em 2008 rapidamente ganhou conhecimento da 

sociedade, que manifestou comentários de apoio e de repúdio a iniciativa de patrimonização 

cultural do daime. 

O que têm em comum o ofício de baiana do acarajé, o frevo pernambucano e a festa 

do Círio de Nazaré? Os três são "patrimônio cultural imaterial brasileiro", título 

criado pelo governo em 2000 com o objetivo de auxiliar na preservação de tradições 

populares. Apenas 12 manifestações culturais receberam esse status, sendo que 

Bumba Meu Boi e o queijo Minas aguardam na fila. Em maio surgiu um novo 

candidato: o uso religioso do chá ayahuasca, mais conhecido como Daime[...] o 

pedido foi feito durante uma visita oficial do ministro da Cultura ao Acre, e tinha 

como porta-vozes políticos, religiosos e o governador do estado, Binho Marques 

(PT-AC). A reação de Gilberto Gil foi positiva: "espero que possamos celebrar, em 

breve, o registro do ayahuasca como patrimônio cultural da nação brasileira". A 

imprensa nacional rapidamente repercutiu as palavras do ministro. Alguns veículos 

apenas registraram a iniciativa, mas outros questionaram a ideia, na linha "bebida 

alucinógena pode virar símbolo nacional", incitando comentários pró e contra 

internet afora. (NOGUEIRA, 2008).  

 

 Segundo Pablo Nogueira, em 2008 as religiões ayahuasqueiras viviam seu melhor 

momento desde seu início histórico, e isso ainda não eliminou da sociedade brasileira a 

desconfiança e o quase desconhecimento do uso de substâncias psicoativas em religiões. Em 

maio de 2008 realizou-se em Brasília o “II Congresso Internacional da Hoasca”, encontro esse 

que foi realizado pela UDV (União do Vegetal) com a participação de outras religiões, e 

adeptos simpatizantes que apoiam e/ou utilizam a ayahuasca. O referido Congresso tornou-se 

uma “grande defesa da religiosidade baseada no chá”. Nessa ocasião a deputada federal 

Perpétua Almeida (PC do B do Acre) que é de formação católica e nunca havia provado o chá, 

iniciou a articulação do pedido de reconhecimento, que foi entregue ao ministro da cultura 

Gilberto Gil, essa articulação solicita ao Ministério da Cultura que a ayahuasca se torne 

patrimônio cultural do Brasil. A deputada Perpétua Almeida disse em discurso nesse 

congresso: “Queremos que o mundo reconheça nossa religiosidade, porque o Brasil não 

conhece a Amazônia”.  
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 Na imagem número 20 percebemos a propaganda feita pela deputada Perpétua 

Almeida, que é tida como uma propaganda política salutar, pois ao se debruçar sobre uma 

árvore de mariri (jagube) para uma foto, comunica assim a ideia da proximidade do homem 

com uma das plantas sagradas da composição da ayahuasca. Essa propaganda política chamou 

a atenção das autoridades para o investimento na ayahuasca como patrimônio imaterial da 

cultura brasileira. Como algo que precisa ser preservado e tratado como um verdadeiro 

patrimônio da cultura brasileira, porque o desenvolvimento dessa religiosidade é algo 

pertencente ao caldeirão amazônico brasileiro de religiões.   

 

Figura 20: Deputada Federal Perpétua Almeida, posa debruçada sobre um pé de mariri (ou jagube),  

uma das plantas que compõem o chá. 

FONTE: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG83915-7942-203-1,00-

A+HORA+DO+CHA.html 

 

 

4.3. Os preconceitos provocados pelo discurso jornalístico e midiático 

 

 Encontramos muitos fatos que evidenciam a existência de preconceito e linguagem de 

intolerância nas relações de cobertura jornalística sobre a religiosidade ayahuasqueira. O 

deputado e escritor Moisés Diniz
26

 (2011) escreve no site Portal do Sol artigo intitulado 

“Santo Daime: mídia deturpa e agride história da única religião genuinamente brasileira”, esse 

fala do tratamento preconceituoso da mídia em relação a religiosidade daimista. Diniz (2011) 

explica que a reportagem da Revista Veja que traz a matéria sobre o caso Glauco/Raoni trata 

de forma “leviana e irresponsável” a questão do assassinato do cartunista Glauco. Diniz 

questiona essa postura jornalística da revista Veja, como sendo de estimulo a intolerância 

religiosa, pois quando acusa de forma sensacionalista as lideranças daimistas, esta propagando 

intolerância e preconceito com relação as religiões amazônicas e indígenas. O deputado Diniz 

coloca que a ayahuasca tem função cultural, pois serviu como estabelecimento de diferentes 

tradições espirituais por comunidades indígenas nos países amazônicos desde tempos 

imemoriais. Os povos indígenas sempre utilizaram a ayahuasca como um elo imaterial com o 

divino que estava entre as árvores, os lagos silenciosos, os igarapés e o imaginário florestal. 

Pois para os povos indígenas a natureza possuía alma e vontade própria.   

                                                 
26 Moisés Diniz é autor do livro: O Santo de Deus, e também é deputado estadual pelo Pc do B do Acre.  
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De forma irresponsável e leviana a revista acusa o uso da ayahuasca como causa do 

crime, e passa a agredir a história dos três líderes que, aqui no Acre, fundaram 

religiões amazônicas, de raízes indígenas: o mestre Raimundo Irineu Serra, o mestre 

Daniel Pereira de Matos e mestre Gabriel. Na tentativa de dar base científica à 

reportagem, a revista Veja produz um Frankenstein de intolerância religiosa, de 

desinformação e de preconceito com religiões amazônicas e indígenas. Em nenhum 

momento cita um estudo científico, com suas fontes e suas provas acadêmicas. 

(DINIZ, 2011).   
 

 Moisés Diniz (2011) escreve que a reportagem não é confiável, pois não apresenta 

outros casos semelhantes pelo Brasil afora; sendo que existem mais de 200 centros 

ayahuasqueiros em atividade atualmente no Brasil, contando com mais de 30 mil seguidores 

ativos. Então, por quê o caso Glauco deveria servir de regra para uma religião que completou 

mais de meio século sem um único caso de violência ou morte entre aqueles que a praticam? 

Na concepção de Diniz a reportagem da Revista Veja em sua edição do dia 24/03/2010 é 

preconceituosa, anticientífica e mentirosa, porque não relata outros casos além do exposto 

Glauco/Raoni, ficando reduzida a demonizar a religião ayahuasqueira baseando-se em um 

caso somente. Diniz também escreve que no Estado do Acre existem milhares de seguidores 

das religiões daimistas, e que esses são pessoas que gozam de prestígio junto a sociedade 

acreana.  

“Aqui no Acre, entre as igrejas do Alto Santo, Barquinha e UDV, são milhares de 

seguidores gozando de elevada qualidade de vida, respeitados socialmente e livres 

das pragas do alcoolismo e do consumo de drogas […] entre os seguidores do Santo 

Daime, da UDV e da Barquinha, há juízes e promotores, jornalistas renomados, 

deputados e prefeitos, médicos e economistas, empresários, professores de 

universidades, delegados, policiais, membros de academias e de instituições laicas e 

respeitadas” (DINIZ, 2011). 

 

 Em artigo publicado no jornal Rede Brasil Atual, o jornalista João Peres (2010) 

escreve sobre a entrevista com a subprefeita da Lapa em São Paulo. Nessa entrevista Soninha 

Francine (que foi candidata a prefeitura do município de São Paulo nas eleições de 2012) diz 

que era previsível que isso iria acontecer (se referindo as repercussões causados por causa do 

assassinato de Glauco e Raoni), pois toda vez que envolve uma droga cuja comercialização é 

proibida, ou já foi proibida, ou é restrita de alguma maneira, as pessoas acabam questionando 

aqueles que defendem a liberação dessa mesma droga. Francine diz que a questão em si vai 

muito além da discussão dos efeitos, dos riscos de uso de qualquer substância para passar a 

ser um enquadramento de quem defende uma postura de legalização. Peres (2010) escreve 

que a Revista Veja montou uma “tese” intitulada “O psicótico e o Daime”, ironicamente se 
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referindo que nem ao menos se deram ao trabalho de ouvir psiquiatras para dar base a sua 

“hipótese”. Argumentando que nessa publicação é deduzido que a liberação do chá para fins 

religiosos em 1992 foi o primeiro de uma sucessão de erros; havendo até mesmo um 

advogado que apontou que “uma droga não deixa de ser droga se for consumida no meio de 

um ritual”. O também jornalista Carlos Heitor Cony (2010) que escreve para a Folha de S. 

Paulo fez uma investigação com mais profundidade sobre as seitas daimistas, admitindo que 

mesmo não sendo um profundo conhecedor das referidas seitas, afirma serem os efeitos do 

chá semelhantes ao LSD, maconha, e crack, e que podem “desaguar num comportamento 

social também alterado, como o do assassino do cartunista, que em princípio usava o Daime 

para curar exatamente o consumo de droga”.  

À margem do episódio policial que fez duas vítimas fatais, o cartunista Glauco e seu 

filho, assassinados por um cara desequilibrado, já é hora de examinar fundamente o 

que é, o que pretende a seita conhecida como Santo Daime. Ramal de alguma das 

religiões? Alternativa espiritual para melhorar os seus seguidores? Modismo para 

chamar a atenção dos outros para si mesmo e para seus problemas? Não sou 

entendido no assunto nem pretendo me especializar nisso. Conheço dois 

depoimentos que considero sérios sobre o Daime: o primeiro, da atriz Maitê Proença, 

que experimentou o tal chá de ervas amazônicas que produzem efeitos alucinógenos, 

mas provocam náuseas, diarreia e outros derivados. O segundo é o de Otávio Frias 

Filho, em seu livro "Queda Livre", coletânea em que o autor experimentou diversas 

modalidades de risco, desde o uso do guarda-quedas à peregrinação ao santuário de 

Compostela, passando por uma incursão à Vila do Mapiá, onde "uma comunidade de 

místicos adeptos de uma seita nativa no Acre, o Santo Daime, encontrou sua Terra 

Prometida". Em tudo semelhante a tantas outras seitas tributárias do cristianismo 

popular, o Santo Daime se distingue por seu principal sacramento, a ingestão de uma 

bebida feita à base de duas plantas amazônicas e capaz de induzir a estados de 

percepção psicológica alterada. Em princípio, o Daime seria uma droga como outra 

qualquer, revestida de um caráter religioso que as outras drogas no mercado 

dispensam, como o LSD, a maconha, a coca, o crack. Mas o efeito é semelhante. 

Leva a práticas que podem desaguar num comportamento social também alterado, 

como o do assassino do cartunista, que, em princípio, usava o Daime para curar 

exatamente o consumo de droga. (CONY, 2010).  

 

 Soninha Francine, subprefeita da Lapa até 2012 é jornalista por formação, e há alguns 

anos atrás foi procurada pela Revista Época para falar sobre a legalização da maconha. 

Quando relatou sua familiaridade com a substância, então Francine foi involuntariamente 

destacada na capa da publicação, que a considerou propagandista do uso de drogas, por conta 

disso acabou sendo demitida da TV Cultura onde então trabalhava. Essa demissão serviu para 

ampliar o debate sobre o tema de drogas no meio jornalístico. Em entrevista a Rede Brasil 

Atual em 2010 ao jornalista João Peres, Soninha Francine lamentou que a polêmica sobre o 

daime tenha caminhado para a condenação dos ritos religiosos, sem ter-se feito a devida 
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separação entre as causas e consequências, fatos e boatos que nada têm a ver com o caso 

Glauco/Raoni. No entendimento da jornalista “é triste notar que os jornalistas e os meios de 

comunicação em vez de colaborarem para a elevação do nível do debate, sigam mais uma vez 

pelo caminho do esforço dos preconceitos”. Ela também se manifestou dizendo na ocasião 

que “Encontraram o culpado. Cuidado! Todos que tomam o daime são assassinos em 

potencial”. O jornalista João Peres (2010) também escreve sobre o exagero da imprensa em 

relação aos grupos daimistas, estigmatizando as pessoas que são adeptas de tais religiões 

diante de suas famílias e da sociedade, indicando que “Se for isso o que restar desse episódio 

tão lastimável, uma desinformação disseminada, a gente dá um passo atrás”, referindo-se ao 

exagero da imprensa em relação aos grupos daimistas; e ainda explica “Imagine que alguém 

tem na família uma pessoa que frequenta as reuniões dos daimistas. Pode ser uma pessoa 

absolutamente centrada, regrada, mas os pais, os parentes, os vizinhos vão começar a encarar 

essa pessoa como um malfeitor em potencial. Se já existe algum receio, ele então é 

aumentado. É uma lástima”. (PERES, 2010). 

 

Figura 21: A jornalista e subprefeita da Lapa (PPS), Soninha Francine (Foto: Danilo Verpa/Folha 

Imagem/Folhapress) 

FONTE: http://www.redebrasilatual.com.br/temas/cidadania/2010/03/para-soninha-francine-era-previsivel-que-

daime-seria-201cculpado201d-por-morte-de-glauco 

 

4.4. O discurso policial na mídia 

 

 No dia 30 de novembro de 2011 a Superintendência da Polícia Federal no Acre 

realizou uma operação de destruição de 830 quilogramas de drogas. Essa operação contou 

com a presença de pelo menos vinte agentes fortemente armados. A droga queimada era fruto 

de operações do biênio 2010/2011 realizadas na região, e estava guardada na sede da Polícia 

Federal, apenas aguardando autorização judicial para ser incinerada, haviam 731,6 

quilogramas de cocaína, 3,4 quilogramas de maconha e 95 quilogramas de Chá do Daime 

(ayahuasca), essa quantidade de droga havia sido apreendida no estado do Acre. Essa ação de 

incinerar o lote de drogas fez parte do programa da “Semana Nacional Antidrogas”, uma 

companha instituída em 1999. Esse fato trouxe um mal estar muito grande a comunidade 

ayahuasqueira do Acre, fazendo com que houvesse uma grande repercussão e posteriormente 

várias  manifestações de pessoas ligadas ao Daime.   



 96 

 

Todo o processo de incineração deve durar mais de dez horas, enquanto isso os 

agentes federais realizavam o isolamento do local para garantir a segurança. 

Segundo dados da PF, a droga apreendida representou 340 procedimentos policiais 

instaurados e cerca de 61 pessoas indiciadas pelo crime de tráfico de drogas. Para o 

superintendente em exercício da instituição, o ato em questão marca o trabalho 

desenvolvido pela PF em todo o Estado.  “Isso representa o resultado do esforço da 

PF na região, atuando de maneira repressiva e também preventiva no combate ao 

tráfico de drogas. Ainda temos drogas apreendidas para serem incineradas, mas 

dependemos do objeto de autorização judicial para nós livrarmos ainda mais deste 

mal que assola nossa sociedade”, citou Richard Murad superintendente em exercício 

da polícia federal no Acre. (TV RIO BRANCO, 2011).  

 

 Segundo comunicação da Polícia Federal, o evento foi intencionalmente realizado 

como uma contribuição à “Semana Nacional Antidrogas”, que foi institucionalizada em maio 

de 1999. Com o intuito de estimular a sociedade brasileira a refletir sobre os aspectos 

negativos relacionados a essa prática ilícita. Também segundo comunicação da Polícia Federal 

todo material que foi queimado trazia consigo a carga de lares destruídos e um histórico de 

tragédias familiares; isso de forma direta com associação ao tráfico, ou pela dependência 

química de seus usuários. Também foi ressaltado que a droga infelizmente tem um canto 

sedutor, em especial para o jovem, seja pela busca de curtas sensações de prazer, seja pela 

promessa de dinheiro rápido e fácil. E finalmente o fato é que as duas opções de prazer e lucro 

fácil têm um preço caro, ou seja a vida de quem as escolhe, e também infelicidade para a 

família. A Polícia Federal entende que a luta contra as drogas possui duas vertentes principais: 

“a Repressão e a Prevenção”, e ambas essas vertentes precisam ser encaradas com seriedade e 

profissionalismo.  

 Dentro das suas atribuições constitucionais a Polícia Federal tem procurado reprimir 

com empenho incansável as ações ilícitas dos traficantes. O discurso da Polícia Federal aqui 

não preconceitua de forma alguma a ayahuasca, é antes um discurso generalista que coloca a 

questão do problema do tráfico, e a questão social das drogas; e em nenhum momento ataca 

diretamente a questão do daime. A preocupação da Polícia Federal é com seu compromisso de 

dar uma resposta a sociedade sobre a questão das drogas. E sendo a ayahuasca considerada 

uma droga de efeito alucinógeno, usada em ritos e espaços religiosos, não podendo ser usada 

em espaços contrários a isso, então por isso se encontra naquele lote de apreensão dos 

materiais que foram incinerados naquela data. 

 Agora a delicadeza da situação é de certa forma angustiante para os daimistas, porque 

eles veem seu principal ícone sagrado ser queimado juntamente com drogas de abuso, por um 
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órgão do Ministério da Justiça, isso causou um mal estar muito grande, bem como também 

repercussões midiáticas mais preconceituosas ainda sobre as religiões daimistas. Até porque 

no discurso policial aqui exposto a questão é simplesmente um cumprimento de ordens. O 

daime (ayahuasca) está ali presente por ser considerado primariamente como droga pelo 

discurso da autoridade; ele também faz parte do lote de drogas e é queimado como tal; porque 

é considerado em nível e fora do espaço religioso como droga que precisa ser destruída, para 

que não venha a ser traficada, ou consumida, causando assim problemas de ordem social. O 

discurso policial é um discurso de autoridade apresentado a mídia, uma resposta aos anseios 

da sociedade na questão das drogas. O discurso é “estamos fazendo a nossa parte!”, ou seja 

“queimando as drogas apreendidas”, e dentro desse discurso a substância vegetal (ayahuasca) 

também é encarada como fazendo parte da apreensão. Neste discurso percebemos que não 

existe espaço para sentimentalismo, religião, ou paixão, existe antes uma secura e uma frieza 

de estar cumprindo determinação legal e ponto final. De todos os discursos analisados até aqui 

possivelmente esse é o mais desprovido de idealismo cultural ou folclórico sobre os temas em 

questão. Até porque a autoridade policial é um braço mecanicista do cumprimento das regras 

sociais do Estado de Direito, ou deveria ser em tese. Então não se esperaria um discurso 

diferente, pois o confronto do discurso policial é em geral com meliantes e delinquentes, que 

estão a atuar fora dos processos legais e não com religiosos ou seus ícones doutrinários.      

 

Figura 22: Cocaína, Maconha e Chá do Daime (Ayahuasca) foram apreendidos em 2010 e 2011. 

 (Foto: Francisco Chagas/TV Rio Branco) 

FONTE: http://oriobranco.net/tv-rio-branco/15645-policia-federal-incinera-830-kg-de-drogas-em-rio-

branco.html.      

 

 Essa ação da Polícia Federal no estado do Acre revoltou as pessoas envolvidas com a 

ayahuasca, pois de certa forma trouxe uma imagem negativa sobre o uso das substâncias 

vegetais pelos adeptos dessas religiões; pelo fato de terem sido colocadas no mesmo nível de 

outras drogas de abuso no país. O deputado estadual Eduardo Farias (2011) do Pc do B do 

Acre criticou a atitude da Polícia Federal em incinerar o lote de ayahuasca junto com outras 

drogas ilícitas. Em um pronunciamento logo após a autoridade policial ter executado a 

incineração. O deputado Farias elogia o trabalho da Polícia Federal no combate ao tráfico de 

drogas, porém critica duramente a instituição por ter incinerado essa quantidade de chá do 

santo daime juntamente com cocaína e maconha. “As drogas são uma mazela de nossa 
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sociedade, num estado de fronteira que é um dos corredores do tráfico de drogas 

internacional. Temos que apoiar e elogiar a Polícia Federal, mas tivemos um equívoco por 

parte dela quando executou a queima o chá juntamente com outras drogas, pois para milhares 

de acreanos, e de pessoas de diversas partes do mundo essa substância é símbolo de um credo 

religioso” (FARIAS, 2011). Para o deputado essa foi uma atitude de falta de respeito da 

Polícia Federal, que antes deveria ter vindo a público e explicado o porquê de ter incinerado a 

ayahuasca da mesma forma que fez com as drogas ilícitas, pois o produto não é proibido, a 

não ser o seu transporte sem uma guia dos órgãos ambientais. 

 

Figura 23: Deputado Estadual Eduardo Farias do PcdoB do Acre, critica atitude da PF. 

FONTE: http://eduardofarias.aleac.net/arte/2011/07/eduardo-farias-critica-pf-por-queimar-daime-junto-com-

drogas-0 

  

 O deputado Eduardo Farias expôs em seu discurso, que estaria apresentando 

requerimento junto à Mesa Diretora, solicitando esclarecimentos da Superintendência da 

Polícia Federal no Acre, pois a exposição do Daime sendo queimado juntamente com as 

drogas ilegais pode ter prejudicado a imagem da religião, principalmente entre crianças e 

adolescentes que possuem pais professando a doutrina. Ele diz em seu discurso que: “a PF 

precisa explicar esta atitude, pois o daime é o símbolo de uma religião, e aí pode haver 

divergências, pois evangélicos não concordam com a postura de católicos, e estes não 

aprovam postura dos evangélicos, e sendo o Brasil um país laico, todos têm direito de adotar a 

doutrina que bem entender, pois há liberdade de culto”. O jornalista Genival Moura (2011) do 

jornal Tribuna do Juruá escrevendo sobre o artigo publicado no web jornal RD Notícias de 

Rio Branco no Acre expõe: “temos a informação de que o IMAC (Instituto de Meio Ambiente 

do Acre) estará fiscalizando o transporte do cipó e da planta usados na fabricação da 

ayahuasca. A Polícia federal alerta que o transporte desses produtos sem a devida autorização 

que comprove fins religiosos pode ser considerado tráfico de drogas (MOURA, 2011).  

 Segundo Genival Moura (2011) o Estado do Acre publicou a resolução nº 004 de 20 de 

dezembro de 2010, que dispõe sobre a autorização para extração, coleta e transporte do cipó 

Banisteriopsis caapi e das folhas do arbusto Psychotria viridis, que são utilizadas na 

preparação da ayahuasca. Segundo essa resolução o estado reconhece o uso ritualístico da 

ayahuasca como uma prática religiosa legitima, porém restringe a extração, a coleta e o 

transporte do cipó e das folhas do arbusto, somente a entidades que estejam cadastradas no 
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IMAC. Sendo que para o cadastramento a entidade terá de comprovar a veracidade de sua 

atuação no estado, buscando manter a reposição do plantio do cipó jagube e as folhas da 

chacrona compatíveis com o consumo, informando o local do beneficiamento e bem como o 

número de pessoas associadas, além do consumo médio anual das comunidades. Isaac Iberon 

chefe do IMAC no município de Cruzeiro do Sul argumenta que, o assunto ainda será 

discutido junto ao Ministério Público do Estado e com a Polícia Federal, para que em seguida 

os representantes das entidades religiosas possam ser informados sobre os procedimentos que 

deverão adotar, para estarem regulamentados e em conformidade com as leis vigentes. 

O delegado da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, José Roberto Peres, alerta 

também que a ayahuasca não deve ser usada como atração turística ou comercial, 

conforme resolução anterior publicada pelo Conselho Nacional de Políticas sobre 

Drogas (CONAD). De acordo com o delegado, o transporte e uso individual dos 

produtos de composição da bebida que é uma substância psicoativa, contém 

Dimetiltriptamina (DMT) e portanto, pode resultar em prisão por tráfico de drogas. 

“A Polícia Federal não é contra, o que não será permitido é a vulgarização do uso da 

ayahuasca”, diz. Ainda segundo o delegado, um trabalho de conscientização será 

realizado nas aldeias indígenas para alertar sobre os procedimentos”. (MOURA, 

2011). 

 

  A Câmara Temática das Culturas Ayahuasqueiras – CTCA se posicionou também com 

relação ao episódio ocorrido em Rio Branco/AC com a seguinte nota: “até o presente 

momento não encontramos um esclarecimento documental direto, via Polícia Federal sobre 

especificamente a queima da ayahuasca juntamente com as outras drogas ilícitas, embora 

algumas notas de esclarecimento geral [..] da incineração daquelas drogas em sentido geral e 

não específicos a ayahuasca (daime)”. Mais tarde em sete de agosto de 2012, a CTCA - 

Câmara Temática das Culturas Ayahuasqueiras
27

 emitiu outra nota de esclarecimento 

referindo-se ao fato ocorrido da incineração da ayahuasca juntamente com outras drogas 

consideradas ilícitas, solicitando respeito ao “chá sacramento” por parte das autoridades. 

Nessa nota é colocado que diante do exposto e considerando o constrangimento sofrido pelas 

comunidades ayahuasqueiras, fato ocasionado pela prática da incineração de seu principal 

sacramento é solicitado às autoridades responsáveis, que no cumprimento das determinações 

legais referentes ao tráfico, e usos indevidos de substâncias tóxicas ou entorpecentes, seja 

excluída a menção do Daime, Vegetal ou Ayahuasca. E que em caso de apreensão de 

                                                 
27 A Câmara Temática de Culturas Ayahuasqueiras do Conselho Municipal de Políticas Culturais do município 

de Rio Branco/AC, tem como órgão gestor a Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil e como 

objetivo discutir e deliberar sobre proposições de políticas públicas para o seguimento.  
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Ayahuasca em circunstâncias de transporte ilegal, ou de outras situações que contrariem as 

condutas dos segmentos culturais, indígenas ou religiosos, seu descarte seja realizado de 

forma respeitosa em ambiente natural, de preferência na terra, desassociada de drogas ou 

quaisquer outras substâncias ilícitas.  

 

4.4.1. O caso Glauco/Raoni e a repercussão no discurso jornalístico 

 

 O fato mais marcante nos últimos anos envolvendo a questão daime e ayahuasca foi o 

caso do assassinato do Cartunista Glauco Vilas Boas e seu filho Raoni Ornellas Vilas Boas; 

crime cometido por Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, vulgo "Cadu", que era um frequentador 

do grupo ayahuasqueiro Céu de Maria, localizado no município de Osasco, no Estado de São 

Paulo. Este grupo foi fundado e era dirigido pelo próprio Glauco Vilas Boas. O assassino dos 

Vilas Boas cometido por um jovem de família de classe média paulistana, morador de bairro 

nobre, frequentador das melhores escolas, afeito a frequência de bares e baladas da noite 

paulistana, e que segundo a família jamais havia demonstrado comportamento violento 

anteriormente trouxe repercussão bombástica. A repercussão midiática desse crime foi imensa 

e produziu um efeito dominó de denúncias em vários locais do Brasil, fatos menores foram 

sendo notados e ligados a religiosidade ayahuasqueira. Isso voltou a conectar o daime na 

mídia de forma negativa, e trouxe novamente à tona o debate da questão polêmica da 

viabilidade social do consumo da bebida, mesmo que sendo feita em ambiente religioso. 

Levando novamente a uma alta demanda do discurso midiático envolvendo a ayahuasca e 

seus temas correlatos.     

 Na revista Veja em sua edição do dia 24/03/2010, sob o título de: “Alucinação 

assassina”, matéria escrita pelos jornalistas Kalleo Coura e Renata Betti (2010), trouxe o 

seguinte conteúdo “no universo das tragédias, há as do tipo previsível e as que fulminam suas 

vítimas com a imprevisibilidade de um raio” (COURA & BETTI, 2010). Citando como 

exemplo o assassinato do cartunista Glauco Vilas Boas de 53 anos, e de seu filho Raoni 

Ornellas Vilas Boas de 25 anos, os autores da matéria escrevem que “certamente esse 

assassinato não pertence à primeira categoria. Cadu, como é conhecido o criminoso confesso, 

nascido em família de classe média alta de São Paulo e morador de bairro nobre, frequentava 

os bares da moda, ia a baladas de black music, e segundo a família nunca havia demonstrado 
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comportamento violento” (COURA & BETTI, 2010).  

 Nessa reportagem os avós com quem ele morava relatam que sabiam que o neto usava 

maconha, Carlos Nunes Filho o avô de Cadu diz: "Como fazem hoje em dia 90% dos jovens".  

Embora lamentando o fato de ele ter começado três faculdades, sem terminar nenhuma: 

direito, artes visuais e gastronomia; também não viam nisso mais do que uma indecisão em 

relação ao seu futuro profissional. Glauco e Raoni tampouco tinham perfil ou comportamento 

que poderia ser classificado como "de risco", nada que contribuísse para fazer deles vítimas 

potenciais de um assassinato. Nenhum dos dois tinha inimigos, e ambos mantinham como 

ideário de vida a assistência ao próximo, no caso de Glauco o serviço de reabilitação de 

drogados em busca de recuperação; no caso de Raoni assistência a assistência a comunidades 

indígenas isoladas. Ainda assim não se pode dizer que a tragédia ocorrida em Osasco no dia 

12 de março de 2010 houvesse dado pistas de que vinha se aproximando. 

Nos últimos três anos, Cadu, de 24 anos, vinha exibindo claros sinais de que estava 

sofrendo de distúrbios psíquicos. [...] O comportamento de Cadu, diz Grecchi, 

começou a se transformar quando ele passou a fazer uso da dimetiltriptamina (DMT) 

[...] Por diversas vezes, tanto Grecchi como os avós de Cadu ouviram o jovem dizer 

que era a reencarnação de Jesus Cristo. Também por diversas vezes os parentes 

flagraram o jovem rezando, numa ocasião debaixo de chuva forte, para plantas que 

ele dizia serem reencarnações de entidades religiosas. (COURA & BETTI, 2010).    
 

 Este crime chocou o país e sacudiu os alicerces do Santo Daime e ainda provoca 

polemica anos após o acontecido. O discurso da mídia sobre fatos relacionados a ayahuasca 

são referências geralmente preconceituosas, que se demonstram no conteúdo dos textos 

publicados ou nas matérias veiculadas. Isso é algo já um pouco antigo com relação a 

ayahuasca, pois segundo Goulart e MacRae (2008) em sua publicação “Estigmas de grupos 

ayahuasqueiros”, os pesquisadores escrevem que “entre as décadas de 30 e 60, que foi o 

período de formação dos principais grupos ayahuasqueiros brasileiros, como exemplo: Santo 

Daime, Barquinha e União do Vegetal; os frequentadores eram acusados e divulgados pela 

imprensa como charlatões e macumbeiros, tratados similarmente como os praticantes do 

Candomblé, Umbanda e Espiritismo”. Contudo nessas últimas décadas Goulart aponta, que 

houve uma transformação nos estigmas sofridos pelos grupos ayahuasqueiros, que deixam de 

ser tomados como macumbeiros e feiticeiros, passando então a ser associados sobretudo ao 

abuso de drogas. Por isso a importância de se salientar a existência de um choque midiático, 

que está sempre presente no assunto e tema, que envolve a ayahuasca e fica evidente o 



 102 

 

discurso muitas vezes preconceituoso da mídia em relação ao tema dessas formas de 

religiosidades.  

 Sobre isso temos o relato de alguns pesquisadores especialistas com relação ao 

comportamento midiático no caso dos temas dessas revistas de grande circulação. A 

antropóloga Beatriz Labate (2010), pesquisadora da ayahuasca chama essa postura da mídia 

de “Cobertura com muitos equívocos”, se referindo a cobertura da imprensa sobre o caso 

Glauco/Raoni. Labate se posiciona com prudência esclarecendo que “com a revelação de que 

o crime fora cometido por um ex-membro da igreja e a proliferação de declarações do 

assassino e da família, naturalmente uma série de questionamentos começaram a ser feitos, o 

que é saudável”. Labate (2010) escreve também que neste momento: “contudo, ocorreu uma 

passagem brusca de uma boa parcela da mídia para uma nova fase, onde voltou à tona, sem a 

menor cerimônia a velha abordagem preconceituosa e estereotipada, que tem pautado o debate 

público sobre as drogas; o fato levou a um novo despertar de preconceitos com relação a 

drogas envolvendo o Santo Daime. Levando a um debate que ocorreu em nível de mídia, 

usando-se como fator de combustão casos isolados como o de Glauco”. (LABATE, 2010). 

Poder-se-ia, no máximo, sugerir que um quadro problemático (casos de 

esquizofrenia na família, família desestruturada e uso abusivo de drogas) que 

eventualmente teria sido agravado pelo consumo da ayahuasca. Mesmo assim, trata-

se de especulação, uma vez que não se conhece ao certo os detalhes; O texto em si 

apresenta mais nuances, porém a ênfase em indagar a relação entre "consumir a 

ayahuasca e matar" revela o tradicional dispositivo anti-drogas que marca o debate 

público sobre o tema. A pergunta poderia ser, por exemplo: “Até que ponto uma 

família desestruturada de classe média contribui para um desfecho deste tipo?”; A 

ênfase obsessiva no "perigo da droga alucinógena" também deixa de lado a 

discussão de temas relevantes para entender o caso, como a renda gerada pela 

proibição do uso de drogas e a facilidade de acesso a armas, além da violência 

urbana. (LABATE, 2010). 

 

 O discurso da mídia nesse caso está cheio de contaminação preconceituosa, evidencia-

se isso quando notamos que é usada a situação do crime para apontar a religiosidade como 

causadora do mesmo, e que seria através da bebida alucinógena que se construiu o crime; sem 

levar em conta um caso anterior, um problema psíquico já pré-existente de esquizofrenia, 

problema de origem familiar no assassino, além de seu quadro de abuso de drogas, e essa 

mesma situação o leva a procurar a ajuda de Glauco. Se por um lado encontramos pessoas que 

em seu discurso defendem a posição ayahuasqueira no caso Glauco perante a imprensa; por 

outro lado, também encontramos uma imprensa sensacionalista, que se utiliza de um fato 

socialmente recriminável e fatídico, tratando tendenciosamente o fato com sensacionalismo, e 
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utilizando-se do peso das informações, pelo fato de Glauco ser uma figura pública e 

conhecida no meio midiático; o caso é tratado com uma maximização sensacionalista 

costumeira, de certa forma fazendo com que isso tenha avolumado ainda mais sua 

problemática.  

 

Figura 24: Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, assassino de Glauco e Raoni: alucinações levaram ao crime. 

FONTE: http://veja.abril.com.br/240310/alucinacao-assassina-p-066.shtml  

 

 O assassinato de Glauco e Raoni ocorreu em 12 de março de 2012 em Osasco/SP e foi 

um choque para toda a comunidade daimista brasileira. Cadu de 24 anos já vinha sendo 

diagnosticado com distúrbios psíquicos. E segundo relato do pai de Cadu Carlos Grecchi foi 

nesse período que seu filho começou a frequentar o grupo chamado “Céu de Maria”, um 

grupo ayahuasqueiro fundado por Glauco pertencente a linha do Santo Daime. Carlos Grecchi 

disse que o comportamento de seu filho começou a mudar quando o mesmo iniciou a fazer 

uso da dimetiltriptamina (DMT). O pai e os avós de Cadu relatam que ele muitas vezes dizia 

ser a reencarnação de Jesus Cristo, e que também em diversas ocasiões Cadu foi visto 

rezando, e em uma dessas ocasiões debaixo de forte chuva; ele rezava para as plantas, as quais 

dizia ele eram a reencarnação de entidades religiosas. Segundo o pai de Cadu era 

esquizofrênico, porque herdou isso da mãe e possivelmente aqui estaria o estopim para a 

tragédia que acometeu o Céu de Maria, para Carlos Grecchi a esquizofrenia seria a causa 

responsável pelos assassinatos.  

 Por determinação o DMT não pode ser administrado a pessoas portadores de 

problemas psíquicos, e no caso de Cadu existe o agravante do uso da maconha. Glauco 

recebeu a advertência para não mais administrar ayahuasca para Cadu, mas segundo relato do 

próprio jovem, todas as vezes que ele esteve no Céu de Maria fez uso de ayahuasca. O 

delegado Arquimedes Cassão Veras Júnior, titular da Delegacia Seccional de Osasco na 

Grande São Paulo, delegado que cuidou do caso afirmou que o suspeito da morte do 

cartunista Glauco Vilas Boas de 53 anos, e de seu filho Raoni de 25 anos, era conhecido da 

comunidade onde o crime ocorreu; e na madrugada da sexta-feira 12 de março de 2010 estaria 

"provavelmente fora de si durante o crime". Em entrevista ao programa Hoje em dia da Rede 

Record, quando perguntado pela repórter quanto a possibilidade do envolvimento de outras 

pessoas no crime, além de Cadu e de Felipe Oliveira, que teria levado Cadu até o local do 
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crime e depois auxiliado em sua fuga o delegado afirmou que “está totalmente descartado, na 

declaração do próprio Felipe Oliveira, nas declarações da família e de testemunhas já ouvidas. 

A participação foi somente do Felipe e o Cadu”. Em reportagem ao jornalista Alexandre 

Schneider (2010) da revista Veja o pai de Cadu diz crer que a causa principal da tragédia foi o 

uso do chá.    

O chá que Cadu tomava no Céu de Maria foi o fator desencadeante de um surto 

psicótico – que, rezo a Deus, não se transformará numa esquizofrenia profunda. Eu 

sei como é um surto psicótico […]  Vocês acham que alguém que fuma maconha 

teria ficado daquele jeito? Agora, na Polícia Federal, ele não está usando drogas e 

continua alterado. Que droga teria um efeito tão prolongado?  (SCHNEIDER, 2010). 

 

Figura 25 Carlos Grecchi, o pai do jovem que matou Glauco: "O chá foi o fator desencadeante" . 

FONTE: http://www.veja.abril.com.br/240310/alucinacao-assassina-p-066.shtml 

 No Jornal da Tarde (pertencente ao Estado de S. Paulo), em sua edição do dia 

16/12/2010, foi veiculada a notícia pela Jornalista Marília Lopes (2010) que a Justiça Federal 

do Paraná teria informado que Carlos Eduardo Sundfeld Nunes (o Cadu), seria transferido 

para o Hospital Psiquiátrico Complexo Médico-Penal do Paraná, localizado no município de 

Pinhais. A decisão da transferência teria sido do Juiz Mateus Cavalcanti Costa, tomada após 

laudo psiquiátrico que concluiu que Cadu seria inimputável
28

, ou seja, não poderia responder 

por seus atos perante a justiça. Na época Cadu estaria no Presídio de Catanduvas no Paraná, e 

segundo a assessoria de imprensa da Justiça Federal, já haveria uma vaga para ele no hospital 

psiquiátrico, sendo que a data da transferência não seria informada por motivos de segurança. 

Em nota de despacho o juiz Mateus Cavalcanti Costa afirmou o seguinte: 

há elementos indiciários suficientes da doença mental do acusado e da necessidade 

de seu tratamento em estabelecimento médico-penal compatível com a enfermidade 

por enquanto constatada.” O laudo aponta que Cadu sofre de esquizofrenia e no 

momento em que cometeu os crimes era “incapaz de entender o caráter ilícito do 

fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento” e indica que o “acusado 

necessita de tratamento especializado em regime de internação, preferencialmente 

em hospital de custódia. (LOPES, 2010). 

 

 Logo após a apresentação do laudo psiquiátrico, a defesa de Cadu pediu sua 

transferência da Penitenciária Federal de Catanduvas para o Hospital Psiquiátrico Complexo 

Médico Penal no Paraná, o que foi deferido pelo juiz Mateus Cavalcanti Costa. Cadu que 

confessou ter assassinado o cartunista Glauco de 53 anos, e seu filho Raoni de 25 anos a tiros 

                                                 
28 Código Penal Brasileiro - CP - DL-002.848-1940, Parte Geral, Título III, Da Imputabilidade Penal, Art. 26 - 

É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, 

ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-

se de acordo com esse entendimento. (Alterado pela L-007.209-1984). 
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no dia 12 de março de 2010 em Osasco, na Grande São Paulo; tendo sido preso dois dias 

depois em Foz do Iguaçu no Paraná ao tentar cruzar a fronteira com o Paraguai. Na prisão ele 

trocou tiros com policiais rodoviários federais ferindo inclusive um deles. O fato de Cadu ser 

considerado inimputável por incapacidade gerou revolta na comunidade daimista.  

 O assassinato do cartunista Glauco e seu filho Raoni trouxe muito mal estar para a 

comunidade ayahuasqueira brasileira. Por ter sido cometido por um usuário e adepto de um 

grupo daimista, no caso o “Céu de Maria” fundado e dirigido pelo próprio Glauco traz um 

peso ainda maior ao ocorrido. Com o agravante do confesso assassino “Cadu” ser também 

portador de um quadro de possivelmente já conhecido por Glauco de esquizofrenia, e mesmo 

assim haver o oferecimento do chá a ele, todas as vezes que o mesmo esteve no ambiente de 

reunião do grupo. Sendo normativa a proibição de uso e oferecimento a pessoas com casos de 

doenças psiquiátricas como a de Cadu; isso torna toda a situação mais grave e problemática. 

De certa forma o fato tornou-se “um prato cheio” para a imprensa sensacionalista, e 

igualmente para as pessoas que antipatizam com os grupos ayahuasqueiros. Ainda existem 

muitas dúvidas no caso a serem esclarecidas pelas autoridades, como exemplo: se existem 

outras pessoas com quadro semelhante a Cadu utilizando ayahuasca em outros locais? Se as 

pessoas que dirigem esses centros estão preparadas para lidarem com situações como a de 

Cadu? Se a lei tem sido cumprida rigorosamente nesses centros e grupos na tomada da bebida 

somente por pessoas capazes?  

 Embora o pai de Cadu acuse o chá do daime e também a igreja daimista de Glauco 

“Céu de Maria” como culpados pela tragédia; sabemos que o mesmo já apresentava quadro 

esquizofrênico. A questão dos discursos envolvendo essa tragédia em Osasco tem sempre um 

caráter de defesa ou de ataque a ayahuasca, e por isso, nunca são desprovidos de 

complexidade; haja vista a polêmica que sempre cercou o assunto da legalidade do uso dessas 

substâncias. Nesse caso dos assassinatos em Osasco existe um agravante de complexidade 

devido ao teor dos fatos. Nos discursos algumas afirmações são do próprio assassino e do pai 

do mesmo e poucas são da entidade “Céu de Maria”, tornando-se difícil até mesmo para as 

autoridades policiais terem uma posição mais clara sobre as verdadeiras razões para o crime, 

por isso sempre o caso foi trabalhado a partir do quadro de doença mental do criminoso. O 

fato gerou uma bomba midiática que abalou profundamente o daime, e o assunto sempre 

trouxe incômodo ao ter que ser explicado a mídia por parte do daime. A posição da autoridade 
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policial sobre o ocorrido atribui o mesmo ao uso de drogas como estopim para o ato 

criminoso de Cadu.     

 

4.4.2. Ocorrências policiais envolvendo a Ayahuasca 

 

 Existem muitos casos policiais envolvendo a ayahuasca, alguns são mais evidentes e 

alguns obscuros, uns mais citados pela mídia, e que trouxeram de certa forma repercussão 

maior, enquanto outros mais locais e sem tanta repercussão. Apresentamos a seguir alguns 

casos que são mais conhecidos. Começamos pelo caso da senhora Maria Aparecida Pereira, 

uma aposentada de 52 anos que era frequentadora de um grupo daimista, e desapareceu 

durante uma caminhada em Camanducaia, município do sul de Minas Gerais. Anualmente 

esse grupo daimista caminhava numa espécie de peregrinação para o santuário de Aparecida 

no estado de São Paulo, e ao desaparecer numa dessas caminhadas foi procurada pela família 

durante uma semana, tendo sido encontrado seu corpo somente no dia 25 de julho de 2011, 

em uma zona rural do município de Sapucaí Mirim por funcionários de uma empresa que fica 

nas proximidades do local.  

 A Polícia Civil esteve investigando a ligação entre a morte dessa mulher e o consumo 

do chá ayahuasca. Segundo familiares ela peregrinava todo ano ao Santuário de Aparecida 

com um grupo daimista chamado de "Céu da mantiqueira" da zona rural de Camanducaia, 

essa caminhada era feita por dentro da Serra da Mantiqueira, tendo sido durante a caminhada 

ao santuário em 2011 que ela veio a desaparecer. A família diz que somente dias após 

desaparecer é que o grupo daimista comunicou a família do desaparecimento, e as buscas só 

começaram seis dias após o desaparecimento da aposentada. O caso ainda não teve um 

desfecho final e fica a dúvida sobre as causas da morte da romeira daimista de Camanducaia. 

Um dos integrantes do grupo daimista disse a família que não quis importunar a família 

porque era costume dela “se perder”. O portal de notícias O Globo destacou a seguinte 

matéria em referência ao ocorrido com Maria Aparecida Pereira:  

De acordo com a Polícia Civil, o corpo não apresentava sinais de queimadura nem 

de violência. Aparentemente, a mulher teria morrido há uma semana, mas o corpo 

estava em bom estado de conservação. O local onde a mulher foi encontrada era 

muito frio. Ao lado dela estava um isqueiro e focos de incêndio, possivelmente feito 

pela mulher para se aquecer. O delegado responsável pelo caso aguarda o laudo da 

perícia para saber a causa da morte de Maria Aparecida. (O GLOBO, 2011). 
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 Em matéria publicada em O Globo no dia 18/11/2009, o jornalista João Sorima Neto 

(2009) relata outro caso policial envolvendo o daime, fato que acorreu em Goiânia, quando o 

jovem universitário de 19 anos Fernando Henrique Queiroz Tavares, por volta das 04:30 horas 

da manhã de 15 de novembro de 2009, após consumir o chá do daime na chácara “Krishna”, 

sede do grupo “Encantamento dos Sonhos” onde se recuperava da dependência química de 

drogas, passou mal e caiu ao chão morto, segundo o atestado de óbito a causa da morte foi um 

ataque fulminante do coração com o rompimento da artéria aorta. Sendo que sua mãe já havia 

avisado aos lideres do grupo que o filho Fernando sofria da síndrome de Marfan
29

, uma 

enfermidade degenerativa do coração. Segundo conhecidos de Fernando ele deixou o vício, 

voltou à escola e até parou de sair à noite. Apesar do laudo oficial com a causa da morte ter 

saído somente cerca de dois meses após o ocorrido, a ligação da morte com o uso do daime é 

muito forte. Segundo Rejane Sena Barcelos, diretora do Instituto de Criminalística Leonardo 

Rodrigues da Polícia Científica do Estado de Goiás, em sua declaração afrima “estamos 

realizando análises sofisticadas e fora de padrão. Precisamos de mais tempo”.  

 O delegado Maurício Massanobu Kai, que cuidou do caso disse que “se o chá facilitou 

ou potencializou a morte, o responsável pelo ritual Marcelo Henrique Ribeiro, líder do grupo 

daimista Encantamento dos Sonhos responderá por homicídio doloso ou culposo”. A polícia 

informou que caso fosse comprovada a relação entre a morte do jovem e a ingestão do chá, 

então os coordenadores da instituição daimista seriam indiciados por charlatanismo, 

curandeirismo e homicídio doloso ou culposo. Na noite em que morreu, o jovem passou por 

três sessões de rituais de daime, sendo que ao tomar o terceiro cálice seu coração não suportou 

mais. A morte do jovem foi registrada no 14º Distrito Policial de Goiânia. O delegado do 

distrito Washington Conceição pediu a exumação do cadáver para esclarecimentos sobre a 

morte, porque o rapaz foi sepultado no mesmo dia de sua morte, também porque os familiares 

não disseram nada a polícia sobre ele ter bebido o daime.  

Só depois de sabermos a causa da morte vamos ouvir os depoimentos. O que 

sabemos é que o Santo Daime é uma droga que causa alucinações, vômito e diarreia 

nas pessoas que o tomam. Segundo relatórios médicos, o chá pode até levar a uma 

parada cardíaca. Queremos saber porque a mãe não falou nada sobre o chá. O que 

parece é que se tentou acobertar que o rapaz havia tomado a bebida. Tivemos a 

informação de que as pessoas que foram ao ritual só podiam se alimentar de folhas - 

contou o delegado. (SORIMA NETO, 2009). 

 

                                                 
29  Doença do tecido conjuntivo descrita por um pediatra francês, Antoine Bernard-Jean Marfan, em 1896.  
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 Outro caso envolvendo o Santo Daime em São Paulo diz respeito também ao grupo 

criado por Glauco. O jornalista Paulo Lopes (2010) em matéria publicada em seu blog
30

 no 

dia 20/03/2010, intitulada “Meu filho se matou por causa do Santo Daime”, escreve que a 

doméstica Claudetina de Almeida de 42 anos, afirmou que seu filho de 20 anos, João 

Raimundo de Almeida Junior ficou estranho depois de começar a frequentar o grupo do Santo 

Daime de Glauco. Ela afirma que o filho dizia ser Jesus Cristo, que falava sozinho, ria sem 

motivo algum e gritava do nada. Até que se suicidou ao se jogar do viaduto Santa Ifigênia na 

região central da cidade de São Paulo. Claudetina diz que a culpa é da ayahuasca, bebida que 

seu filho teria abusado quando frequentou o Céu de Maria. Ela informa que seu filho sempre 

teria sido um menino normal até que começou a frequentar essa igreja. O filho de Claudetina 

de Almeida Raimundo de almeida Junior, assim como Cadu também era esquizofrênico. 

Claudetina disse em entrevista a revista Isto É, na edição do dia 19/03/2010, para as 

jornalistas Solange Azevedo e Verônica Mambrini (2010) em matéria intitulada: “Um crime 

que serve de alerta”, que acreditava que seu filho estava possuído pelo demônio. Ela também 

disse que custou a entender que o problema de seu filho fosse de saúde.   

Durante um dos surtos Raimundo tentou matar a família com uma enxada. Com 

medo e preocupação por causa do comportamento do filho, e após procurar a igreja 

“Céu de Maria” e ter falado com Glauco, juntamente com sua mulher Bia e a filha 

do casal foi informada para não se preocupar porque era normal e que aquilo iria 

passar. (AZEVEDO, S., & MAMBRINI, 2010). 

 

 

Figura 26 - Claudetina disse que filho ficou estranho com o Daime. 

FONTE: http://www.istoe.com.br/reportagens/58806_UM+CRIME+QUE+SERVE+DE+ALERTA   

 

      

 Quanto a questão de envolvimento dos daimistas com a autoridade policial no exterior, 

existem notícias que em 1999 começaram os primeiros problemas com a prisão do 

representante do daime nos Estados Unidos, e mais tarde de outros adeptos na Alemanha, 

tendo nesse mesmo tempo havido uma intervenção da polícia holandesa em uma cerimônia 

em Amsterdã; havendo algum tempo depois também a prisão de membros do grupo na 

França, além de dois brasileiros no aeroporto de Barajas em Madrid. No ano 2000 a corte de 

justiça da Holanda liberou o uso do chá e permitiu o funcionamento dos núcleos daimistas 

naquele país. Em 2002 houve na Espanha a liberação e finalmente em 2011 houve a 

                                                 
30 http://www.paulopes.com.br/ 
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absolvição dos adeptos franceses e a liberação naquele país, ainda se espera a liberação do 

governo italiano sobre o daime. 

 Até o presente momento estivemos no primeiro capítulo dissertando sobre a ayahuasca 

no discurso taxonômico da botânica; depois no segundo capítulo expomos a ayahuasca no 

discurso histórico-antropológico; então no terceiro capítulo falamos sobre uma análise da 

ayahuasca no interdiscurso acadêmico; e finalmente agora no quarto capítulo fechamos a 

análise da ayahuasca no discurso midiático e dentro desse enfoque foi analisado: o 

sensacionalismo envolvendo a ayahuasca, as verdades e as inverdades do discurso midiático, 

os preconceitos provocados pelo discurso jornalistico e midiático, o discurso policial na 

mídia, que subdividimos em dois centros principais: o caso Glauco/Raoni e sua repercussão 

na mídia, e por fim diversas ocorrências policiais envolvendo a ayahuasca. Ainda dentro de 

nosso tema geral da dissertação denominado: “Discursos sobre o uso religioso do psicoativo 

Ayahuasca” no quinto capítulo nosso objetivo será apresentar a ayahuasca no discurso jurídico 

e regulador do Estado, para tanto estaremos apresentando o discurso dos documentos e 

deliberações sobre a ayahuasca, analisando a ayahuasca separadamente no discurso jurídico e 

posteriormente no discurso regulador do Estado.    
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CAPÍTULO 5 

A AYAHUASCA NO DISCURSO JURÍDICO E REGULADOR DO 

ESTADO 

 

 

 O discurso jurídico e regulador do Estado tem um peso e uma influência muito grande 

na determinação de fatores sociais de aceitabilidade de uma forma de religiosidade, 

principalmente sobre questões tão delicadas como o uso religioso de uma substância 

psicoativa. Por isso a importância que vemos em analisar esse tipo de discurso na presente 

dissertação. Houve um processo histórico produzido ao longo de anos de debates e lutas pela 

liberação da ayahuasca, processo esse que foi amadurecendo através de estudos e análises, 

utilizando-se as mais diversas ciências, sempre em respaldo com a regulação do Estado como 

maior interessado em esclarecer a sociedade este tema tão conflitante.       

 

5.1. Documentos e deliberações sobre a Ayahuasca 

 

 O processo de legalização do uso religioso e ritual da ayahuasca em território nacional 

foi lento, se fazendo necessário vários recursos jurídicos para sua liberação. Esse processo 

gerou reuniões de debates e enfrentamentos jurídicos dos mais diversos. Aqui apresentamos 

alguns documentos que fizeram parte desse processo de regulamentação do uso do psicoativo 

ayahuasca em espaços religiosos no Brasil. Segundo a jornalista da Revista Veja Natália 

Cuminale (2010), que na edição do dia 26/03/2010 escreve a matéria intitulada “Quem 

controla o alucinógeno chá do Santo Daime?”. Segundo Cuminale (2010) “ao liberar o uso do 

chá ayahuasca para fins religiosos, o CONAD também reconheceu ao menos implicitamente, 

que o consumo do alucinógeno é arriscado, daí o fato da existência na mesma resolução, de 

regras como a proibição de que pessoas com histórico de transtornos mentais ou sob efeito de 

bebidas alcoólicas ou outras substâncias psicoativas ingiram a droga, e a obrigatoriedade de 

que as seitas do daime exerçam rigoroso controle sobre o sistema de ingresso de novos 

adeptos”.  (CUMINALE, 2010). 

 Em 31 de janeiro de 1986 em reunião do CONFEN (vide anexo 1), foi aprovado por 



 111 

 

unanimidade o parecer do Grupo de Trabalho instituído pela resolução número 04/85, que 

tinha sido constituído para examinar questões relacionadas com a produção e consumo de 

substâncias derivadas de espécies vegetais, mais especificamente ao “Banisteriopsis caapi e a 

Psychotria viridis”; sendo que o exame de tais plantas seria feito na cidade de Rio Branco, 

Capital do Estado do Acre, junto a comunidades religiosas que fazem uso religioso do produto 

da decocção de ambas as plantas; considerando que as mesmas vêm sendo usadas há muitas 

décadas sem que tenha redundado em qualquer prejuízo social. Segundo relatório desse Grupo 

de Trabalho submetido a plenária pelos Doutores Isac Germano Karniol e Sérgio Dario 

Seibel, foram considerados relatórios anteriores que referiram-se a padrões morais e éticos 

socialmente iguais aos recomendados, sem nenhum desabono aos grupos praticantes do ritual 

religioso que fazem uso da bebida.  

 Na ocasião também foi citado o alto grau de envolvimento de pesquisas com a 

ayahuasca, pesquisas essas que ainda estavam em processo de execução e estudos. Na ocasião 

por uma portaria denominada 02/85 da DIMED, o vegetal “Banisteriopsis caapi” havia sido 

incluído entre as drogas da lista de produtos proscritos, porém isso havia sido feito sem a 

correta observância e sem prévia audiência do CONFEN. Então por conta disso nessa reunião 

houve a sugestão de mais estudos e pesquisas sobre as referidas plantas e a bebida ayahuasca, 

bem como foi feito o pedido da suspensão temporária do vegetal Banisteriopsis caapi da lista 

de proscritos da DIMED, com a ressalva de pelo menos até o momento de finalização de 

pesquisas mais profundas sobre o tema. Sendo possível reformar a decisão de suspensão 

provisória se observado qualquer mau uso do chá, inclusive traduzido no aumento de 

usuários.  

 Em dois de junho de 1992 houve a quinta reunião ordinária do CONFEN no 

Ministério da Justiça em Brasília (vide anexo 2); nessa reunião houve uma normativa para o 

estabelecimento de uma comissão mista para discutir e debater assuntos relativos a ayahuasca; 

além de formular princípios e regras gerais básicas para todos os grupos que se utilizam da 

ayahuasca em seus cultos. A partir dessa reunião resultaram então algumas decisões, que 

começaram a nortear o processo de estabelecimento da legalidade do uso do vegetal em 

território nacional, nessa mesma reunião houve a formação de um grupo misto para trabalhar 

as questões ligadas ao uso da bebida vegetal dentro de cultos de ordem e origem 

ayahuasqueiros. Essa reunião foi um marco no processo decisório de caminhada pela 
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liberdade do uso legal da ayahuasca no Brasil. A referida reunião do CONFEN firmou a 

posição anterior de que o uso da bebida estava sob controle das comunidades, sem a 

necessidade da intervenção do Estado sob as mesmas; tendo ao final havido as seguintes 

recomendações, primeiro ponto - a permanência das plantas que compõem a ayahuasca fora 

da lista de proscritos da DIMED; segundo ponto - poderá ser objeto de reexame qualquer 

substância nova que apareça e venha a comprometer o Sistema Nervoso Central; terceiro 

ponto - a formação de uma comissão mista integrada pelo CONFEN para consolidar os 

princípios e regras básicas comuns a todas as entidades referidas, bem como acompanhamento 

da Administração Pública sobre o tema; e por fim quarto ponto - fazem parte do relatório final 

todos os documentos de instrução apreciados pelo CONFEN até então.      

 O parecer da Câmara de Assessoramento Técnico-Científico
31

 (vide anexo 3), que 

deliberou sobre o uso religioso da ayahuasca, foi outro documento que ajudou no nortear uma 

política bioética no uso da ayahuasca, de maneira uniforme e organizada. O parecer dado em 

16 de agosto de 2004 têm um peso documental nessa caminhada da ayahuasca na busca de 

sua legalização. Esse parecer da Câmara de Assessoramento Técnico-Científico propõe alguns 

pontos, que citamos a seguir, primeiro ponto - a chave de interpretação da ayahuasca deve ser 

uma chave interpretativa inter e multidisciplinar; segundo ponto - deve ser ressaltada a 

relevância da bioética no exame do uso ayahuasca, haja vista que entre o seu uso está 

implícito o princípio da autonomia, como uma espécie de princípio fundante, e de uma nova 

postura global; terceiro ponto - o uso da ayahuasca por crianças e mulheres grávidas, 

obviamente tem que passar pelos pontos um e dois, ou seja pela interpretação inter e 

multidisciplinar, e pela bioética em seu fundamento de autonomia; quarto ponto - a questão da 

utilização do chá para finalidades terapêuticas está intimamente ligado e associado a 

realização de  pesquisas e estudos de caráter clínico; quinto ponto - o uso religioso do chá 

passou a ser regulamentado e liberado desde a decisão CONFEN número 06 datada de quatro 

de fevereiro de 1986, quando foi suspensa provisoriamente a inclusão da Banisteriopsis caapi 

na lista de proscritos da DIMED; e finalmente no sexto ponto - o registro em ata de que não 

pode haver proibição, restrição direta ou indireta às práticas religiosas das comunidades, 

baseada em proibição do uso ritual da ayahuasca.     

 A Resolução CONAD Nº 04/2004 de quatro de novembro de 2004 (vide anexo 4), foi 

                                                 
31 Órgão criado pelo CONAD para debater e deliberar questões sobre a ayahuasca. 
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altamente decisiva sobre o uso religioso da ayahuasca no Brasil. Nessa resolução houve a 

criação do GMT (Grupo Multidisciplinar de Trabalho), grupo esse criado para permanente 

vigilância sobre menores envolvidos em cultos, com a produção de censos e anotações dos 

respectivos menores e seus responsáveis legais. Esse grupo permanente teve a função de 

acompanhamento sobre o uso religioso da ayahuasca, bem como sua pesquisa na utilização 

terapêutica em caráter experimental. Seria um grupo composto de seis membros, pessoas 

essas que teriam um perfil de profissionais de vários setores/segmentos acadêmicos e 

profissionais - antropológico, farmacológico/bioquímico, social, psicológico, psiquiátrico e 

jurídico. Houve um relatório final apresentado em novembro de 2006 ao Ministro da 

Segurança Institucional, na época o então General Armando Félix, Presidente do Conselho 

Nacional Anti-Drogas, que aprovou e reconheceu a legitimidade jurídica do parecer. Nesse 

relatório final do GMT - Grupo Multidisciplinar de Trabalho (vide anexo 5), constou a 

resolução final sobre: O Uso Ritual da Ayahuasca. O relatório e o parecer final do grupo foi 

apresentado ao Ministro de Segurança Institucional, General Armando Félix no dia 23 de 

novembro de 2006 e foi posteriormente aprovado no Plenário do CONAD no dia seis de 

dezembro do mesmo ano. Foi um trabalho intenso onde foi alcançado patamar irreversível no 

que diz respeito à regulamentação do uso ritual religioso da ayahuasca no Brasil.  

 Finalmente a resolução nº 01/2010 do CONAD (vide anexo 6), datada de 25 de 

fevereiro de 2010 veio a selar e trazer uma fase de armistício entre as partes beligerantes na 

busca pelo reconhecimento e legalização do uso religioso da ayahuasca no Brasil. Essa 

resolução dispôs sobre a observância, pelos órgãos de administração pública das decisões do 

CONAD quanto as normas e procedimentos compatíveis com o uso religioso da ayahuasca, e 

dos princípios deontológicos que o informam. Essa resolução se baseia nas decisões dos seis 

encontros anteriores, que foram realizados para debate sobre ayahuasca, encontros esses 

realizados pelo antigo COFEN e pelo atual CONAD, e também nos trabalhos e no relatório 

final do GMT – Grupo Multidisciplinar de Trabalho; essa resolução veio a legitimar o uso 

religioso da ayahuasca, como matéria já examinada e decidida pelos plenários das entidades 

citadas anteriormente, cabendo ao GMT no âmbito de sua competência definida na resolução 

05/2004 do CONAD identificar normas e procedimentos compatíveis com o uso religioso da 

ayahuasca, e implementar o estudo e a pesquisa sobre o uso terapêutico da ayahuasca em 

caráter experimental, também identificar “o que é preciso fazer” para atender aos diversos 
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itens que integram os direitos e obrigações pertinentes ao “uso religioso da ayahuasca”; 

considerando também a decisão do INCB – International Narcotics Control Board, o órgão 

responsável pela questão de drogas na ONU – Organização das Nações Unidas, decisão essa 

relativa a ayahuasca que afirma não ser esta bebida nem as espécimes vegetais que a 

compõem objeto de controle internacional.  

 

5.2. O discurso jurídico sobre a Ayahuasca 

  

 Ao tratarmos do discurso e da linguagem jurídica sobre a ayahuasca, somos 

praticamente remetidos a fazer uma leitura interpretativa do que é discurso e linguagem 

jurídica em si, pois ela se institui e se estabelece calcada no patamar de autoridade 

institucional, ou seja é um discurso e uma linguagem totalmente de poder. Conforme nos 

orienta o jurista Jônathas Silva (1982) em seu artigo escrito sob título “Uma reflexão sobre o 

discurso jurídico”. Segundo o jurista esse mesmo discurso jurídico em todos os seus níveis 

possui uma inconveniência de certos enfoques estanques, e a falsidade de algumas dicotomias 

que o orientam e fundamentam, citando Michel Miaille
32

 que em sua concepção de discurso 

atribui que esse é eminentemente “o corpo coerente de preposições abstratas, implicando uma 

lógica, uma ordem e a possibilidade não só de existir mas sobretudo de reproduzir, de se 

desenvolver, segundo leis internas à sua lógica”. Jônathas Silva (1982) escreve que existem 

muitas posturas ideológicas que matizam o discurso jurídico, a fim de evitar a substanciação 

dos mesmos, que tanto tem contribuído para que o direito seja um processo de mascaramento 

de uma realidade. Ele também argumenta que “as escolas de direito são um espaço de costas 

para a história, asseverando que toda a realidade não é senão a dos códigos. 

Consequentemente os melhores professores de direito, ante uma pergunta do aluno sempre 

dizem: “deixe-me ver o que o preceitua o código” (SILVA, 1982). 

 Por outro lado o discurso jurídico tem uma complexidade peculiar que é própria dos 

discursos de autoridade e de certa forma esse discurso tem sido atualmente alvo da análise na 

área dos discursos pelos estudiosos de linguística, que motivados pela ação na esfera social 

que o mesmo provoca entre os participantes dos processos de enunciação, os mesmos vão 

                                                 
32 MIAILLE, Michel. Une introduction critique au droit. Paris, François Maspero, 1976, p. 33.  
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deixando suas marcas e rastros na estrutura linguística, materializando assim o discurso e 

denunciando aquele que fala em posição de prestígio no contexto social; aquele que sabe e 

utiliza os mecanismos favoráveis à condição de poder e de dominação. Assim como toda 

atividade de linguagem discursiva leva à inscrição do indivíduo como sujeito de seu discurso, 

é possível claramente que observemos que dentre os elementos constitutivos do texto e da 

retórica, estão determinados os traços linguísticos que obviamente irão denunciar o emprego 

de alguns procedimentos, que contribuem para a análise do comportamento semântico dos 

enunciados. 

 Diná Tereza de Brito, jurista e doutora em estudos da linguagem pela UEL - 

Universidade Estadual de Londrina, fala em um artigo intitulado “O discurso jurídico: Uma 

análise das vozes num processo-crime”, sobre a necessidade de se desvendar os efeitos de 

sentido, que são produzidos com o uso das escolhas lexicais, denunciando com a 

heterogeneidade das vozes que compõem os discursos, suas relações de poder e a pretensão de 

que a verdade possua uma só versão. A autora sintetiza em poucas palavras a delicadeza e ao 

mesmo tempo a rudez e tenacidade na existência do discurso jurídico, tendo que ser ao 

mesmo tempo imparcial e verdadeiro; ela logicamente aqui está escrevendo sobre queixa 

crime, mas sua exposição nos ajuda a entender mais sobre a logicidade e frieza imparcial do 

discurso jurídico.   

O discurso jurídico tem sido o mais completo exemplo da linguagem do poder e da 

ordem nas análises dos discursos já realizadas. Cada sujeito do discurso jurídico, ao 

se manifestar, aciona certas convenções reguladoras das relações entre os vários 

sujeitos, que produzem mudanças nas atividades da linguagem. A tomada da palavra 

concede a cada sujeito certo lugar complementar ao outro, exigindo que esse outro 

se mantenha ali e saiba exatamente o lugar ocupado pelo “eu”, que fala de seu 

próprio lugar. No discurso em tela, há uma posição de poder ocupada pelo juiz que 

coloca o acusado na condição de obedecer, sem que se questione essa competência. 

É o discurso autoritário, incontestável, que leva a supor que desfaz quaisquer 

ambiguidades, cristalizando-se numa verdade única. (BRITO, 2008).   

 

 Existe uma tensão entre o moral e o legal, e disso resulta a busca do interlocutor 

discursivo jurídico ser imparcial, embora conforme cita o jurista Jônathas Silva (1982) “que 

tal seja utópico no que tange sua capacidade de exercer juízo e deliberar pareceres, suas 

deliberações serão de cunho e de ordem de controle social, e partirão de pressupostos 

ideológicos e estanques”. (SILVA, 1982). No caso aqui da ayahuasca existem questões ligadas 

a danos à saúde e segurança pública, pois em termos de saúde pública existe a delicada 

questão do possível envolvimento de crianças, pessoas deficientes ou doentes em estado de 
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cronicidade, com quadros psiquiátricos, mulheres grávidas com o perigo de terem sua 

integridade física e mental afetada pelo uso da beberagem; e noo caso de segurança pública, 

entra em cena o antigo e sempre assustador fantasma do tráfico e consumo de drogas, porque 

erroneamente ainda muitos situam o daime como droga de abuso. Por isso, segundo o 

CONAD existe a necessidade de um controle constante das entidades sobre seus membros, e 

da administração pública sobre essas entidades, no que concerne a fabricação, manejo, 

transporte e distribuição nos cultos e cerimônias religiosas das religiões que utilizam a bebida. 

 Através da Lei número 11.343/2006 foi instituído no Brasil o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). Esta Lei prescreve medidas para a prevenção do 

uso indevido em forma de abuso e para a atenção e a reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas. Também estabelece normas e regulamenta a repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. Para fins desta 

Lei consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, 

assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder 

Executivo da União
33

. Segundo regulamentação a ayahuasca não faz parte de nenhuma lista 

de drogas de abuso no Brasil, seu controle é interno, sendo feito principalmente pelas 

entidades que as utilizam e sobre essas existe a regulamentação da administração pública, 

para averiguar o andamento dessas fiscalizações. Domingos Bernardo Gialluisi da Silva Sá 

(2006), Jurista e conselheiro titular do Conselho Nacional Antidrogas, em palestra proferida 

na abertura do “Seminário Ayahuasca”
34

, que foi promovido pelo CONAD, por ocasião 

ocorrido na Secretaria de Estado de Educação, na cidade de Rio Branco, capital do Estado do 

Acre, nos dias oito e nove de março de 2006, citou em sua palestra que “atualmente a ética 

está presente em todos os meios de comunicação, por isso quando se pretende discutir ética 

em relação à ayahuasca, é melhor pensar antes de onde vem essa palavra e que significado ela 

traz referindo-se ao uso religioso da bebida”. O jurista referido fez parte do GMT – Grupo 

Multidisciplinar de Trabalho, que teve a função de estudar e controlar o uso da ayahuasca no 

território nacional, mapeando e trabalhando numa pluridisciplinaridade, para averiguações 

                                                 
33 Lei n. 11.343 de 23 de agosto de 2006. Altera a Lei n. 6.368, de 21 de outubro de 1976. Disponível em: 

www.planalto.gov.br.                    

34 O seminário tinha como objetivo indicar seis representantes de grupos usuários da ayahuasca para compor 

um Grupo Multidisciplinar de Trabalho sobre a ayahuasca (GMT), ao lado de e seis representantes dos 

grupos religiosos da ayahuasca. (Em 4 de novembro de 2004, através da Resolução nº 5, o CONAD havia 

estabelecido a criação de um GMT para o levantamento e acompanhamento do uso da ayahuasca no Brasil). 
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sobre o uso potencial da bebida que estava causando controvérsias legais diante do governo 

brasileiro, e quanto a isso ele se refere em sua palestra.  

Na primeira reunião do Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN), em 1985, 

um dos temas da pauta era a discussão sobre o mariri. Não era chamado de 

ayahuasca nem de daime, na época se dizia mariri. E perguntei, se não me engano, 

ao Karniol (Isac Germano Karniol, médico farmacologista e psiquiatra), ou ao 

Sérgio Seibel (Sérgio Dario Seibel, psiquiatra), que eram integrantes do Conselho, o 

que era aquilo? Um deles respondeu: “ - é uma bebida que determinados grupos 

tomam, é um negócio que provoca vômito, diarreia, é um negócio “brabo”. Quis 

saber qual era o sentido de discutir a respeito de uma bebida que provocava vômitos 

e diarreias. Perguntei qual era a proibição ligada a esta bebida e me responderam: “ - 

é a proibição do uso pelo componente DMT (dimetiltriptamina)” (DA SILVA SÁ, 

2006).  

 

 Percebe-se que a questão ayahuasca era apenas um dos assuntos da pauta daquela 

reunião do CONFEN em 1985. E que o conhecimento sobre a bebida e o componente químico 

DMT estava apenas começando, apesar do mesmo já ter sido objeto de estudo há algumas 

décadas em outras ciências. Havia por parte do governo um incômodo por se saber de grupos 

religiosos estarem utilizando substâncias de ação psicoativa em seus cultos, sem serem 

investigados ou controlados por meios legais. O assunto precisando ser debatido e se dar 

resposta a sociedade, então foi para análise do CONFEN. Embora houvesse já de longa data 

interesse dos grupos religiosos de estarem legalizados diante do governo brasileiro. O Jurista 

Da Silva Sá (2006) cita que a câmara da ONU para controle de narcóticos com a sigla 

(INCB)
35

, que é uma referência mundial em termos de controle de drogas, não possuía 

restrições de controle sobre a utilização do cipó e da folha que compunham a bebida 

ayahuasca. Ficando dessa forma a lacuna de uma possível liberdade internacional, para a 

legislação nacional liberar a legalização quanto ao uso da substância ayahuasca, e isso ainda 

veio a gerar muitos debates em direção a liberação de outras substâncias vegetais. Da Silva Sá 

(2006) cita também que o INCB - International Narcotics Control Board, órgão internacional 

da ONU - Organização das Nações Unidas para o controle internacional de narcóticos, já há 

muito pouco tempo havia editado uma resolução alertando que, a utilização das espécimes 

nativas do cipó e da folha não faziam parte do controle, não sendo objetos da proibição da 

ONU. Isso foi trazido para o Brasil pelo professor Elisaldo Carlini, diretor do Centro 

Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas – CEBRID, órgão que integra a 

Câmara de Assessoramento Técnico-Científico - CACT.  

                                                 
35 International Narcotics Control Board. 
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Vale lembrar que eles tiveram uma iniciativa comunitária e cidadã de pedir por 

escrito que a proibição da ayahuasca fosse revista, levando em conta múltiplos 

aspectos. Pediram que fosse revista a partir de uma ótica multidisciplinar e não de 

uma forma reducionista como a minha, jurídica, ou a partir de uma perspectiva 

exclusivamente psiquiátrica, que também é reducionista. Geralmente estas duas 

formas reducionistas de olhar se combinam para examinar o “problema” chamado 

genericamente de “uso de drogas”. Temos um casamento do discurso médico 

psiquiátrico com o discurso jurídico-penal que gera uma visão bitolada, uma visão 

muito simplista. Com a graça do espírito, nós fomos ao encontro do outro. Tivemos 

uma conduta ética. (DA SILVA SÁ, 2006). 

 

 O reducionismo que o jurista Da Silva Sá (2006) cita aqui, refere-se a questão do 

engessamento da lei na forma da imparcialidade, que é desprovido de sentimentos e tende a 

pautar juízo independente de sentimentos culturais ou religiosos, e a ideia de que cada ciência 

se for olhar isoladamente a questão ayahuasca, sempre olhará e julgará numa perspectiva 

reducionista, se não estiver interligada disciplinarmente as outras ciências, porque temos 

questões culturais e antropológicas envolvendo o caso, não podendo-se analisar somente pelo 

panorama do discurso jurídico. O Brasil é uma nação de múltiplas ordens culturais em sua 

formação, e país de dimensões continentais em sua extensão, diferenças de clima, geografia, 

formação do local por via de tipo de colonização e fatores econômicos, sociais e culturais, 

estão envolvidos em todos os aspectos da formação do povo. O Jurista Da Silva Sá (2006) cita 

também o processo inicial, que se deu no casamento dos discursos médico-psiquiátrico, com o 

discurso jurídico-legal, para a resolução de conflitos sobre a ayahuasca, enfatizando que isso 

gerou uma visão bitolada. Finalmente seu discurso foi marcado e pontuado na ocasião, 

quando cita a necessidade de se analisar através da multidisciplinaridade a questão ayahuasca, 

descrevendo sobre a natureza e o cuidado com o planeta, seu discurso caminha por um eco-

discurso jurídico. Percebemos essa mescla da multidisciplinaridade no discurso do jurista, 

quando ele expressa em seu discurso:  

 

“Quando vejo essas crianças tocarem, a banda tocar, a sala cheia, imagino a 

caminhada que fizemos. A representação tem que ser parida, surgida, gestada. Ou 

perdemos a fonte, ou perdemos a oportunidade. Uma questão que me parece muito 

importante é a questão da visão plural, da visão multidisciplinar. Como foi 

importante ter a presença dos antropólogos e dos sociólogos. Pessoas como o 

Edward (Edward McRae), a Bia (Beatriz Caiuby Labate), o Karniol na psiquiatria, o 

outro na psicologia, essa visão multidisciplinar. Porque a natureza é multidisciplinar, 

é multicolorida. Nós não podemos ter uma visão de uma só cor, de uma só vertente 

(DA SILVA SÁ, 2006).  

 

 Notamos que o discurso jurídico fez um caminho de maturação, começando com uma 
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forma de preconceito e sem querer muito diálogo com os grupos ayahuasqueiros, mas essa 

postura muda ao passar dos anos e com a formação de grupos de debates e estudos, 

principalmente com a criação do GMT - Grupo Multidisciplinar de Trabalho, esse ambiente 

de discussão vai sendo construído a partir do diálogo. Tornando-se mais amistoso, com a 

aderência de pessoas de formação acadêmica voltadas a pesquisa do daime, trazendo 

credibilidade ao seu uso religioso; esses foram fatores que ajudaram a construir novos 

caminhos e novas vias de diálogo. Atualmente existe uma lei que assegura o uso religioso da 

substância ayahuasca em centros daimistas, sem que isso implique em problemas maiores 

para as autoridades envolvidas no discurso jurídico-legal.  

 Por outro lado, não é possível negar os efeitos farmacológicos das substâncias que 

compõem o chá da ayahuasca, em especial o poderoso DMT, que apresenta fortíssima ação 

alucinógena; também não é possível se negar sua utilização ritualística, utilização essa que 

nos remete a séculos de história, e que se reinventa hoje a partir da amazônia. Alcançando o 

mundo urbano até em países longínquos, através de várias doutrinas e novas formas de 

religiosidades; com o crescimento constante de adeptos em todo o mundo, assim não é 

possível proscrever seu uso e desvirtuar a significação das crenças já existentes. Entretanto 

faz-se necessário a restrição de cultivo das plantas, a preparação e o uso do chá a tais práticas, 

bem como a fiscalização permanente por parte das autoridades da administração pública. 

Além disso o esclarecimento quanto aos possíveis efeitos farmacológicos faz-se altamente 

necessário, trazendo o conhecimento das condições de saúde dos adeptos e o 

acompanhamento dos mesmos, em particular durante os efeitos da ayahuasca; ainda deve ser 

prioridade das entidades e comunidades religiosas envolvidas o resguardo da integridade 

física e psíquica de seus adeptos (seguidores usuários). 

 

5.3. O discurso regulador do Estado sobre a Ayahuasca 

 

 O discurso jurídico-legal foi amadurecendo paulatinamente no Brasil com relação a 

ayahuasca, embora ainda existam conflitos, eles são bem menores do que no passado recente, 

porque os elementos científicos são mais abundantes sobre o assunto; porém o Estado ainda 

tem uma postura de reservas sobre o tema. Este fato deveria ser compreendido como algo 

dentro da normalidade devido a ser essa a função do Estado, pois ele cria a norma (no 
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legislativo), promove a fiscalização e o cumprimento da norma (no executivo), e por fim pune 

a inobservância da norma (no judiciário). Sendo assim a execução e a fiscalização devem ser 

realizadas a partir da referência buscada na própria lei que o Estado cria. O antropólogo 

Sérgio Trad (2009) em seu trabalho denominado “Controle do uso de drogas e prevenção no 

Brasil: revisitando sua trajetória para entender os desafios atuais
36

”, publicado pelo Centro de 

Estudos e Terapia do Abuso de Drogas - CETAD da Universidade Federal da Bahia - UFBA, 

escreve sobre o modelo brasileiro de controle do Estado sobre drogas, e cita que esse modelo 

foi adotado a partir do modelo norte-americano, esse modelo americano que tem conotação 

proibicionista foi apoiado pela ONU - Organização das Nações Unidas e vem desde então 

sendo praticado no Brasil. 

Na passagem para a sociedade urbano-industrial, a medicina científica moderna, 

enquanto instituição social, e o Estado se firmaram como instâncias máximas no 

controle das drogas e dos usuários, fundamentando o chamado “modelo 

proibicionista de drogas”. A origem desse paradigma localiza-se nos EUA, no início 

do século passado, e é o resultado da aliança entre os modelos explicativos, oriundos 

da medicina e da farmacologia científica, e o ponto de vista jurídico-legal. Com a 

internacionalização do movimento proibicionista e o apoio da Organização das 

Nações Unidas (ONU), as novas regras sobre o consumo de drogas tornaram-se 

hegemônicas no Ocidente. No Brasil, adotou-se, progressivamente, um modelo de 

prevenção alinhado à visão proibicionista, centrado na ilegalidade das drogas, na 

repressão e na abstinência (TRAD, 2009).   

 

 Conforme Sérgio Trad (2009) a visão proibicionista é centrada na ilegalidade das 

drogas, na repressão e na abstinência. Sendo esse o modelo do Estado brasileiro e o ponto de 

partida do discurso regulador do Estado. Embora pareça a primeira vista que exista um 

contrassenso ao se pensar que libera-se pelo discurso jurídico, para uso religioso algo que 

seria proibido pelo discurso regulador do Estado em outras situações. É preciso primeiramente 

entender que, esse discurso regulador do Estado é um dos braços do discurso jurídico; esse 

possível contrassenso pode ser resolvido pela possibilidade de afastar-se a aplicação da 

penalidade em determinadas situações. Assim, a droga continua sendo droga, todavia para 

uma determinada situação tácita (i.e. O uso ritual do chá), não haverá efeito jurídico de impor 

uma sanção. E essa exceção é justificada por um conjunto de fatores que foi minudentemente 

analisada em estudos multidisciplinares que culminou com a solução apontada. Sabe-se que 

existe uma base no Estado para a regulamentação de drogas, e esta é em linha com o 

                                                 
36 TRAD. Sérgio. Controle do uso de drogas e prevenção no Brasil: revisitando sua trajetória para entender os 

desafios atuais. Salvador: CETAD/UFBA, 2009. 
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proibicionismo, porém a Lei libera o uso específico de um chá (para fins religiosos). Temos 

atualmente a formação de muitos grupos de militantes pró antiproibicionismo dentro de 

setores daimistas, porque dentro dos processos de discursos existem políticas de controle e 

tensões internas e externas que variam de acordo com a postura da linguagem, que voltamos a 

frisar ela é fala materializada por símbolos e símbolos são representações de instituições, 

posicionamentos políticos e ideológicos, que se manifestam na luta por direitos.  

 Até o presente momento da dissertação apresentamos a ayahuasca primeiramente no 

discurso da botânica; em seguida na análise discursiva histórico-antropológica; depois 

prosseguimos apresentando a ayahuasca pelo viés do interdiscurso acadêmico; posteriormente 

averiguamos a ayahuasca no discurso midiático; e finalmente agora terminamos a análise da 

ayahuasca pelo discurso jurídico e regulador do Estado, dentro dessa nossa última análise  

expomos documentos ligados a processo de legalização da mesma, também de forma 

pedagógica dividimos para efeitos de melhor compreensão os discursos em duas partes: o 

jurídico e o regulador do Estado separadamente. No próximo capítulo iremos expor a 

abordagem da ayahuasca pelo discurso religioso, para isto dividimos o capítulo em três partes: 

o ritual no discurso religioso, a simbologia no discurso religioso, e finalmente o imaginário 

coletivo no discurso religioso, para termos uma melhor compreensão de nosso tema geral: 

Discursos sobre o uso religioso do psicoativo ayahuasca.     
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CAPÍTULO 6 

A AYAHUASCA NO DISCURSO RELIGIOSO  

 

 

 A importância de uma análise sobre o discurso religioso da ayahuasca reside no fato de 

que a compreensão sobre o fenômeno passa por seus atores sociais e seus interagentes de 

ação. No caso aqui os adeptos da religiosidade que participam do uso contínuo do psicoativo e 

vivenciam seus processos religiosos contínuos. Esses são sem sombras de dúvidas os mais 

importantes dentro do arcabouço dos discursos, pois são eles que falam de experiências e 

vivencias que estão tendo dentro de suas respectivas comunidades; e essas experiências se 

manifestam nos rituais, sendo influenciadas pelo uso das simbologias, e finalmente 

constituem um universo imaginário que é típico dessas formas de religiosidade.        

 

 6.1. O ritual no discurso religioso  

 

 Partindo da ideia bergeriana de que a religião como fenômeno social oferece 

significado e ordenamento para seus seguidores, também como objeto fundante da 

compreensão do cosmos por seus adeptos nas dimensões tangíveis e intangíveis (BERGER, 

1985), podemos então entender que a importância do ritual está ligada aos discursos 

legitimadores, que ajudam a sustentar os mundos humanos. A legitimação sozinha não garante 

a manutenção do mundo, é necessário então que haja condições estruturais na sociedade para 

que a legitimação tenha efeito. Berger acredita que as realidades objetivas e subjetivas são 

perduráveis e pertencentes ao mundo construído, e dependem de processos sociais específicos 

“que permanentemente reconstroem e mantêm os mundo particulares em apreço”. E seria o 

ritual religioso inútil se não houvesse uma “base socioestrutural” que garanta essas 

legitimações. E a esse pré-requisito para qualquer sociedade Berger chama de “estrutura da 

plausibilidade”. (BERGER, 1985, p.58).  

 O ritualismo ayahuasqueiro construído a partir de seu mundo particular depende de 

processos sociais que o aceitem, porque está expandido hoje para fora de seu mundo natural, 

que é o xamânico indígena; atualmente esse ritual religioso se encontra urbanizado e presente 
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nos grandes centros, e por isso necessita de processos sociais específicos, que lhe garantam 

validade e aceitação social. Ele busca seu espaço para se tornar socialmente plausível, briga 

com a sociedade, para que se forme esse útero protetor que Berger chama de “estrutura da 

plausibilidade”; através disso a dinâmica de seu rito busca essas “respostas legitimadoras”, 

que dão significado e significante a religião. Uma religião não pode ser para sempre “persona 

non grata”, ou expressar contrariedade social, porque isso a deslegitima e a torna 

enfraquecida, então ela precisa ser reconhecida para ter seu lugar ao sol.  

 Os psicólogos Maria Clara Rebel Araújo e Ricardo Vieiralves de Castro (ARAÚJO & 

CASTRO, 2009, p. 527) escrevem em “Santo Daime: Teoecologia e adaptação aos tempos 

modernos”, expondo uma comunicação de pesquisa, que o Santo Daime não é uma religião 

que se assenta puramente no discurso, mas em grande parte na experiência que vem através da 

conjugação ritual - ingestão do chá e - utilização dos hinos como estimuladores (ARAÚJO & 

CASTRO, 2009, p. 527). Segundo relato de antigos daimistas, muitas pessoas que aderiram 

ao movimento nas décadas de 70 e 80, na verdade se fascinaram com a doutrina por causa de 

seu enfoque comunitário, marxista e libertador, que havia sido impregnado nos grupos pela 

pessoa do padrinho Sebastião Mota; havia uma forte ênfase comunitária, com o alcance do 

daime aos centros urbanos, e muitas pessoas desses centros urbanos tinham formação 

marxista e militavam pela esquerda politica brasileira, apoiando presos e exilados políticos do 

regime militar; essas pessoas aderiram ao movimento daimista nas décadas de 70 e 80; elas 

não estavam em primeira instância procurando uma nova religião, mas era um 

posicionamento político, pois muitos até se denominavam ateus convictos.  

 Essa forma de adesão trouxe para dentro das fileiras daimistas, muitos pensadores e 

pessoas ligadas a pesquisa acadêmica, construindo uma visão de luta por direitos políticos e 

humanos, por desenvolvimento sustentável e reforma agrária, por ecologia e 

preservacionismo, e militavam a partir das religiões ayahuasqueiras. Tornando o ritual uma 

espécie de processo libertário do homem, essa identidade foi muito importante para constituir 

as novas formas de liderança e manifestação ritualística do daime. Essa ressignificação que o 

daime e a ayahuasca recebem a partir das décadas dos anos 70 e 80, se deu por causa da 

adesão de novos perfis de agregados, tornando então o culto mais racional e com um perfil 

sócio-político mais evidenciado. É possível perceber que a transformação no conceito sobre a 

ayahuasca na religião tanto remete ao processo mais amplo de ressignificação, quanto 
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fundamenta a constituição das religiões e da cultura como um todo, como corrobora a ideia de 

que as religiões são entendidas como construções humanas e históricas, e que estão em 

contínua formação, inseridas na dinâmica sociocultural mais ampla de seu tempo.    

 

Figura 27 – Ritual xamânico da ayahuasca 

FONTE: http://www.ayahuasca-info.com/pt/ritual/ 

 

 As formas de discurso e linguagens ritualísticas do uso do daime passam por algumas  

vertentes importantes, podemos citar talvez um dos mais fortes que está ligado a cura, e que é 

efetuado sob os auspícios do religioso xamânico. O religioso xamânico em estado de transe 

utiliza-se desse momento para curar “pacientes”, normalmente se utilizando do chá e da 

música, para percorrer pelo transe através de adivinhação e comunicação com o mundo dos 

espíritos. A ayahuasca no ritual é obviamente uma ferramenta para a cura, muitos dos 

recorrentes conhecimentos botânicos se manifestam no momento da embriaguez com a bebida 

alucinógena ayahuasca. Sempre nessas sessões de cura existe a presença de cerca de quatro a 

oito pessoas, e é realizada geralmente a noite, em dias agendados e em datas já pré fixadas. A 

reunião é feita numa “clinica xamânica”, geralmente o local é a própria casa do curandeiro. A 

cura é feita por “espíritos benignos”, que vêm sob a invocação sacerdotal do xamã, com 

cânticos e sons musicais simples, produzidos pelo instrumento musical xamânico feito de 

folhas denominado “chapada”. O tabaco é usado para produzir fumaça, e é uma ferramenta 

importante nesta tradição de dedicação aos espíritos; outros instrumentos de força são - 

perfumes, incensos, chocalhos, cristais e objetos tipos patuás e adereços de vestimentas. Há 

um envolvimento profundo de plantas, e objetos da natureza nessas sessões xamânicas. Sendo 

a ayahuasca considerada a mais sagrada e importante. Possivelmente essa utilização de forma 

xamânica da ayahuasca seja a mais próxima da primitividade original do uso da bebida, desde 

sua época de utilização dentre os indígenas. 



 125 

 

 
 Figura 28 – Ritual da Igreja do Santo Daime 

FONTE: http://blogsomarzen.blogspot.com.br/2012/02/santo-daime.html 

 

 

 

A Igreja do Santo Daime 

 

 A Igreja do Santo Daime que é obra direta do fundador Raimundo Irineu Serra é a 

mais tradicional instituição que faz a utilização do chá ayahuasca; com um perfil de 

sincretismo espírita cristão (católico) possui rituais em locais fechados, bem iluminados e as 

sessões são guiadas pelo “padrinho”, nome designado ao líder geral da organização. O Santo 

Daime tem cerca de quinze tipos de sessões, abrangendo de quatro a oitocentos participantes 

em seus rituais. O encontro é quinzenal, os participantes tomam o chá no início da sessão e 

geralmente há uma segunda rodada mais tarde. A concentração dura até cerca de seis horas, 

geralmente começando as oito da noite. Existem sessões festivas em datas fixas como natal, 

ano novo, casamentos, aniversários. As pessoas dançam em ordem e de forma sincronizada, 
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são utilizados vários instrumentos musicais durante as cantigas. A duração das sessões 

festivas são geralmente de sete horas. Existe uma sessão chamada de “a missa para os 

mortos”, que acontece de forma mais rara; também uma sessão intima em que alguns 

participantes ficam em volta de uma mesa em formato de estrela, por isso essa sessão é 

chamada de “trabalhos de estrela”; uma outra sessão considerada muito sagrada é feita ao ar 

livre, e é chamada de “feitio”, onde cerca de oito a quatorze homens trituram a chacrona, que 

foi colhida e lavada pelas mulheres, então ajudado pelos membros da comunidade o padrinho 

prepara a poção (como um autêntico druida gaulês).  

 
Figura 29 – Ritual da UDV 

FONTE: http://www.universomistico.org/s/a-hora-do-cha.html 

 

A UDV – União do Vegetal 

 

 Na UDV – União do Vegetal, o ritual religioso tem uma conotação mais racional, pois 

a UDV é uma organização mais mecanicista que as outras denominações ayahuasqueiras. E 

seus frequentadores são “geralmente” pessoas mais cultas, e de uma posição social mais 
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elevada, abaixo listamos a forma do cerimonial de culto da UDV.    

 1) O líder, que é a pessoa encarregada de conduzir o ritual é chamado de mestre 

dirigente. Às 20:00 horas ele se põe em pé e anuncia o início da sessão. Então nesse momento 

todos ficam de pé. A partir de agora só ele pode falar livremente, sendo que os outros devem 

pedir permissão a ele para se manifestarem. 

 2) Os adeptos participantes fazem uma fila no sentido anti-horário e param ao lado do 

arco para receber a bebida. Cada um recebe o chá diretamente do mestre dirigente. Eles 

seguram o copo com a mão direita, voltam a seus lugares e permanecem de pé, aguardando a 

ordem de tomada.  

 3) O mestre dirigente fala algumas palavras rituais e todos bebem o chá. Os mais 

graduados hierarquicamente bebem primeiro; depois todos sentam-se em silencio aguardando 

os efeitos da bebida. 

 4) Enquanto se espera que os efeitos do chá comecem a se manifestar é feita a leitura 

instrutiva dos regulamentos internos da UDV.  

 5) Após ser feita a leitura o mestre dirigente canta alguns cânticos, que visam colocar a 

congregação em um estado de inspiração espiritual. 

 6) O mestre então começa a percorrer as mesas no sentido anti-horário perguntando à 

alguns pessoas se elas estão sentindo os efeitos espirituais do chá, chamados de "força e luz". 

 7) A partir desse momento os presentes fazem perguntas sobre a doutrina daimista, e 

essas perguntas são respondidas pelo mestre dirigente. Quem quiser pode beber uma segunda 

dose do chá às 22:00 horas. O rito da sessão se dará por encerrado  à meia noite e quinze. 

 O ritual desenvolvido na União do Vegetal é repetido no primeiro e no terceiro sábado 

de cada mês de forma sincronizada em todo o Brasil, por cerca de mais ou menos dez mil 

pessoas. Existindo cerca de oitenta a cem rituais por ano; geralmente as doses servidas são 

mais suaves do que no daime; os rituais são guiados por um líder chamado “mestre”, o chá é 

distribuído em porções coletivas e individuais. São cantados cânticos e as pessoas bebem a 

ayahuasca e fazem perguntas ao líder da sessão, e podem interagir entre si. Existem centros 

chamados núcleos que estão espalhados pelo Brasil e pela Europa.  

 A palavra “união” faz alusão e referência a unidade entre o masculino e o feminino no 
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cosmos, entre as plantas na bebida e a unidade dos diferentes grupos espalhados por diferentes 

lugares com o mesmo objetivo ritualístico; sendo uma espécie de refazer uma unidade que 

havia sido perdida. Na UDV os participantes se reúnem em local fechado, bem iluminado, 

sentam-se em poltronas geralmente individuais; os encontros mais importantes são os do 

primeiro e terceiro sábado do mês, que são chamadas “sessões de escala”, e também há um 

calendário anual de eventos, os eventos começam geralmente as oito da noite e terminam a 

meia noite. Além das sessões oficiais, existem os feriados cristãos. Os udevistas são mais 

esotéricos e trabalham mais com a instrução, sendo o grupo mais “racional” dos daimistas. 

Geralmente as sessões oficiais do primeiro e do terceiro sábado têm a seguinte programação: 

primeira parte - foco no efeito do chá, até cerca das 21:00 horas; segunda parte - o líder dos 

trabalhos começa a cantar as primeiras chamadas para guiar as pessoas no processo de 

fazerem a ligação, até cerca das 22:00 horas; terceira parte – existe a oportunidade de falar ao 

grupo, de fazer perguntas, ouvir músicas e meditar em letras e mensagens até cerca das 23:30 

horas; e finalmente o mestre (líder) canta chamadas para o fechamento e despedida por volta 

da meia noite. 

 

 

Figura 30 – Ritual da barquinha. 

FONTE: http://www.ayahuasca-info.com/pt/ritual/ 

 

Grupo daimista “a Barquinha” 

 

 E finalmente, o último grande grupo daimista a Barquinha, mistura elementos afro-

brasileiros de religiosidade. A ideia da barquinha é que ela é uma nau que está desenvolvendo 

uma viagem espiritual; é um ritual cheio de simbologia e utiliza a ayahuasca de forma mais 

forte, com a maior tomada da beberagem. Baseia algumas de suas sessões em rituais da 

umbanda; os membros se vestem de marinheiros, entram em “transe” e “incorporam” 

espíritos; durante as sessões dançam a gira da umbanda. Três vezes por ano existe uma 

peregrinação, ou também chamada “romaria”, que pode durar até trinta sessões noturnas com 

forte consumo do chá. Os hinos são mais longos que os do daime, e existe um cantor que puxa 

as cantigas, o povo apenas repete os refrões. Nos três rituais que expomos, das três grandes 

religiões ayahuasqueiras, percebe-se que em todas existe a uma grande ênfase na sacralidade 
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do consumo da bebida, o chá de ayahuasca ocupa lugar central na religiosidade, e é 

referendado como sacramento. A comunicóloga Isabela Oliveira (2007) escreve em sua 

dissertação de mestrado em História pela Universidade de Brasília, sob o tema “Santo Daime: 

Um sacramento vivo, uma religião em formação”.  

Por outro lado, essas histórias também transmitem para os seguidores a ideia da 

existência de um fundamento cristão e sagrado para a religião e de um significado 

igualmente cristão para suas práticas e sua bebida sacramental. Ao repassarem essa 

ideia de fundação sagrada e cristã, essas narrativas orais fundamentam a 

compreensão da religião e da bebida como divinas e, nesse sentido, dão uma 

resposta, oferecem uma “solução narrativa” para essas questões. Dessa maneira, 

essas histórias também podem ser consideradas mitos-fundadores da religião, no 

sentido proposto por Chaui (2000), impondo um vínculo com o passado enquanto 

origem e solucionando narrativamente tensões e paradoxos presentes na construção 

social da religião, que é um processo contínuo sobre o qual não se pode determinar 

uma origem precisa (OLIVEIRA, 2007).   
 

 A bebida sagrada ayahuasca possui características ritualísticas de capacitar o usuário 

religioso com um empoderamento espiritual, ela é recebida como veiculo sacramental de 

transporte para a dimensão espiritual, trazendo ao adepto a chave para o mergulho na parte 

prática do rito, ou seja um encontro dessa pessoa com o seu próprio mundo espiritual, embora 

haja obviamente um imaginário coletivo, aqui se caminha por caminhos que só o usuário vai 

passar, é uma espécie de expedição solitária de muitos em direção a diferentes lugares, mas 

numa visão idealística de todos dentro da mesma dimensão de espaço sagrado. Não é uma 

bagunça espiritual, mas caminhos no mistério de formas diversas. Ainda referindo-nos aos 

preceitos doutrinários e ritualísticos do Santo Daime, também com relação ao significado 

ritual da bebida, observamos que surgiu com forte ênfase em símbolos do cristianismo - a 

cruz (cruzeiro), que é a cruz de caravaca, esteve a frente do ritual enquanto Raimundo Irineu 

Serra esteve vivo, demonstrando sua devoção e formação de origem católica, com o passar do 

tempo foram sendo adensados outros símbolos no ritual, mas fazemos referência a isso pela 

forte noção de similaridade do consumo da ayahuasca como bebida sacramental e uma forte 

ligação com o mundo e com o universo cristão.   

 

 

6.2. A simbologia no discurso religioso  

 

 Um fato social pode ser descrito, interpretado, enfim avaliado, por meio de várias 
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linguagens, inclusive a experiência religiosa. O filósofo Joachim Ernst Adolphe Felix Wach  

(1990) escreve que um mínimo de expressão teórica já se encontra sempre presente na 

intuição ou experiência religiosa original, e está intuição é frequentemente representada de 

forma simbólica, e envolve em si mesma elementos de pensamento e de doutrina. Como a 

expressão de Crisóstomo, sobre o poder da visão de interpretação de sinais e símbolos - "Vim 

cognoscentem et videntem et explicantem signa", Wash trabalha essa linha de raciocínio da 

linguagem da religião, usando a forma e o conteúdo da linguagem religiosa, como bases para 

entender essa relação de experiência religiosa e linguagem ou como linguagem; e a partir da 

interpretação de sinais e símbolos, encontrados ao longo dos processos religiosos. Sobre isso 

Wash diz que "o que é expresso pela mente primitiva
37

, como mito
38

 é imaginado em termos 

de doutrina em nível mais adiantado da civilização. A linguagem
39

 mítica, todavia, possui sua 

própria lógica e seus próprios padrões" (WASH, 1990).  

 Por isso linguagem de experiência religiosa é complexa e postada de conteúdos e 

formas diversas, mas real e concreta; então torna-se leviano e inadequado cientificamente 

pesquisar sem ter uma metodologia adequada para entender essa forma simbólica que é uma 

rede de bifurcações, que nos deparamos quando pesquisando os discursos e as linguagens 

dentro de uma determinada religião; por causa da complexidade dos signos, sinais e símbolos 

que as envolvem. Joachim Wash (1990) trabalha num tripé de expressões sobre forma e 

                                                 
37 A lógica e a psicologia da mente “primitiva” foram estudadas, em geral, por antropólogos como Lucien 

Levy-Bruhl, The “Soul” of the primitive, Londres: G. Allen & unwin, Ltd., 1928), e Primitive Mentality, 

(Nova Iorque: Macmillan Co., 1923); Robert Ranulph Marett, Psychology and Folklore (Londres: Methuen 

& Co., 1920); psicólogos da religião como Richard Thurnwald, “Primitives Denken” (art.) in RLV, X, 294ss; 

historiadores da religião como Jacob Wilhelm Hauer, Die Religionen, vol I (Berlin: W. Kohlhammer, 1933), e 

de maneira mais específica em numerosas monografias, algumas das quais são citadas abaixo; cf. Também G. 

Van Der Leeuw, “La Struture de la mentalité primitive”, in Revue d'histoire et philosophie religieuse, vol. 

VIII (1928).  

38 O fato de que a necessidade e os interesses práticos da vida cotidiana fizeram mais estimular o 

desenvolvimento do saber do que o questionamento abstrato, foi salientado por Samuel Henry Hooke, “The 

Myth and Ritual Pattern of the Ancient East”, in Myth and Ritual: Essays on the Myth and Ritual of the 

Hebrews, org. Por S. H. Hooke. (Londres: Oxford University Press, 1933), pp. 2-3; cf. Também Florian 

Znaniecki, The Social Role of the Man of Knowledge (Nova Iorque: Columbia University Press, 1940), cap. 

3.  

39 Debate e análise de teorias, sobre mito e mitologia in Wilhem Wundt, Völkerspsychologie (Lípsia: W. 

Engelman, 1900ss), II, 1, 529ss. Para o material, cf. obras normais como Mythology of All Races, org. por 

Louis Herbert Gray (Boston: Marshall Jones Co.; Myth and Legend in Literature and Art (Londres: Gresham 

Pub. Co., 1916), etc. Karl Theodor Preuss, Der religioese Gehalt dea Mythen (Tubinga: J. C. B. Mohr, 1933), 

é de pouco valor. Muito material nos estudos dos mitos de Franz Boas. Cf. O seu artigo sobre “Mythology” 

na sua General Anthropology (Nova Iorque: D. C. Heath & Co., 1938), cap. 13, também in Race, Linguage, 

Culture (Nova Iorque: Macmillan Co., 1940). 
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conteúdo da experiência e vivência religiosa. Para Joachim Wash (1990) a expressão religiosa 

tem três expressões: “A experiência religiosa como expressão teórica, que é a doutrina; a 

experiência religiosa como expressão prática, que é o culto; e finalmente a experiência 

religiosa como expressão sociológica, que é a comunhão, implícita na religião coletiva e na 

religião individual  (WASH, 1990).  

 Nesse sentido doutrina, culto e comunhão são formas e possuem conteúdos próprios 

de linguagem, além de expressarem discursos; a ayahuasca em suas diferentes formas de 

expressar configurações religiosas em seus diversos discursos de religiosidade, desde o 

surgimento “primitivo” na bacia amazônica, até sua complexidade de bifurcações de discursos 

que hoje encontramos, é na verdade uma grande colcha de retalhos em termos de simbologias. 

Na experiência do homem religioso com a ayahuasca, encontramos populações, comunidades 

e sociedades que sacralizaram pontos convergentes em diferentes formas; essa experiência 

começou nos primeiros indivíduos que a consumiram e tem se aprimorado em novos grupos e 

adeptos. Eles construíram seu imaginário, que por si só tem seu próprio mundo e leva o 

homem ao psicodelismo, com suas viagens, alterações de estado de consciência, sensações 

matério-espirituais e coisas do gênero.  

 As experiências religiosas na ayahuasca são povoadas de multi-mundos, repletas de 

opções e possibilidades, um verdadeiro mosaico fluido de sensações delirantes, é uma 

dimensão construída a partir de arquétipos mentais, e de figuras colonizadoras da alma 

humana; são representações simbólicas que se inventam, se renovam e se reinventam todo 

tempo. Uma dimensão que parece ter vida própria em seus símbolos; falar de experiência 

religiosa na ayahuasca é falar de simbologia, signos e símbolos; pois é uma religiosidade de 

sensações e experiências, na busca dessa experiência e autoconhecimento é que o homo 

religious ayahuasqueiro, vive e se relaciona. As religiões ayahuasqueiras são religiões 

relacionais e de forte tendência a busca das sensações em conjunto, em unidade, o estar junto 

na experiência é muito importante, e parece ser o ponto culminante do culto, quando todos 

estão de certa forma mergulhados na experiência, em um mesmo espaço sagrado; a 

simbologia da alteridade e da unidade é algo muito forte no imaginário ayahuasqueiro; é isso 

que legitima a religião em si. Não o fato de uma tomada isolada da bebida, mas o estar junto 

com o grupo religioso, o mergulhar na experiência (mesmo que feita na sessão de forma 

individual ela é expressão do grupo), no seu próprio mundo ayahuasqueiro, como um avatar 
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que é sua própria vestimenta e ferramenta para transitar naquele mundo, em um mundo 

personificado e personalizado, que é obviamente povoado pelos personagens iconográficos de 

sua alma, mas na transcendência da relação com o coletivo.   

 Segundo o teólogo José Severino Croatto (2001) a experiência humana é relacional, e 

nesse sentido tem relação com o mundo, com o outro (alteridade) e com o grupo humano em 

geral, e essa experiência como tal exerce uma forte influência na socialização das 

experiências religiosas. Também conforme Croatto (2001) é caraterística fundamental do ser 

humano essa busca geradora de consciência das necessidades, tanto físicas quanto psíquicas, 

bem como sócio-culturais; embora também seja geradora da consciência das limitações, tanto 

da quebra e fragmentação dos valores, como da finitude humana e também da falta de sentido 

em muitas ocasiões da vida. Croatto (2001) consegue estabelecer uma análise da experiência 

religiosa a partir dessas considerações e constatações. Ele começa trabalhando a esfera das 

experiências religiosas, que são relacionais dizendo-nos que “essas necessidades são saciadas 

no âmbito da transcendência. As necessidades físicas são supridas por milagres, as 

necessidades psíquicas são supridas pela paz e o gozo da glória, e as necessidades sócio-

culturais são supridas por uma nova ordem social, com o surgimento de um novo mundo, que 

parece poder ser paralelo ao real (CROATTO, 2001).  

 Outro aspecto que José Severino Croatto (2001) salienta se refere a capacidade 

humana de imaginação, que é o fator condensador das experiências, que passa do 

fragmentário para a totalizador. Essa busca pelo suprimento de suas necessidades e superação 

de suas limitações leva o homem a busca da totalização, da utopia, da miração, do outro 

mundo. Croatto (2001) explica que o ser humano no entanto tende à totalidade. Por isso 

“sente” com tanta intensidade suas necessidades e limitações, e busca então superá-las. O 

homem é um ser que constantemente procura romper os limites, buscando conseguir superá-

los, porém é uma miragem, uma u-topia, algo que não existe em lugar algum. Essa tendência 

do homem tanto nega o limite quanto anula a necessidade. Nega a limitação do bom e a 

interrupção do mau; à luz dessa constatação entendemos a relevância do tema da “salvação” 

na instância religiosa.  

 José Severino Croatto (2001) também escreve que existe uma outra consciência, que 

parece gerada no mínimo pela tríplice limitação existente em todo ser humano, que é expressa 

da seguinte forma - são fragmentarias, porque os bens são recebidos de forma homeopática, 
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em doses infinitesimais, o bem, a felicidade, o descanso, o dinheiro, etc, são parciais, 

recebidos em fragmentos, nunca se recebe ou se os têm em plenitude ou totalmente, sempre 

sendo uma luta conservá-los ou adquiri-los; são limitadas e finitas. O problema da finitude 

humana, com a percepção de que para todas as coisas existem limites, até mesmo para a 

própria vida. Para Croatto: “O bom, especialmente experimenta-se como algo transitório e 

que se esgota, os espaços não são suficientes, o tempo tampouco o é. A natureza está 

mostrando constantemente a vida cíclica […] a ansiedade existencial gerada e da qual a 

vivência religiosa vem socorrer” (CROATTO, 2001).  

 Finalmente a falta de sentido com relação as experiências vitais do cotidiano; o 

trabalho é o esforço diário que aliena e não gera a criatividade necessária ao bem estar e vida. 

Temas como a morte, a dor ou o vazio existencial da vida geram sofrimento. E isso por sua 

vez gera uma fuga para um mundo transcendente paralelo, imaginário pessoal e coletivo, um 

mundo simbólico; que tenta anular de certa forma a dor da existência humana, nessa prisão 

chamada ser e existir. Aqui percebemos o âmago da religiosidade ayahuasqueira, a fuga do 

mundo real como fundamentação primária, tanto o homo religious do primitivismo eco-

florestal, quanto o homo religious do urbanismo moderno, estão ambos em busca na 

religiosidade ayahuasqueira dessa fuga simbólica; embora, que a cultura indígena mesmo que 

física já percorra um mundo cotidiano transcendente; enquanto que o urbanismo precisa ser 

despertado para ultrapassar via catarse espiritual, para penetrar no imaginário, via alteração de 

estado de consciência. O que para o nativo indígena é naturalismo e caminho comum do 

mundo cotidiano, para nós é sempre experiência nova de transcendência. Eles parecem viver 

lá e aqui, enquanto nós vivemos aqui e fugimos por instante para lá, tendo que logo voltar. 

Agora esse imaginário é individualizado na experiência, mas coletivo na religião.      

 

6.3. O imaginário coletivo no discurso religioso 

 

 Em todas as sociedades existe um imaginário coletivo, que é seu conjunto de 

símbolos, costumes ou lembranças que tem significado específico para aquela sociedade em 

particular, e é ponto comum a todos os indivíduos pertencentes a ela. As diferenças histórico-

culturais formam o imaginário coletivo distinto de cada povo ou grupo de pessoas. Este 

conjunto de “imagens” vai se formando e sendo construído ao longo do tempo através da 
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cultura, folclore, artes, história, costumes e tradições de um povo. As lendas e os mitos fazem 

parte da construção desse imaginário, e isso acaba influenciando a construção daquele grupo 

social, a formação social em todos os aspectos daquela comunidade e grupo, até adquirir a 

força de símbolos que expressam toda a história e riqueza de conteúdos de um povo.  

 O imaginário coletivo é portanto conteúdo construído e assimilado por um 

determinado grupo social. Esse imaginário coletivo é composto por quatro elementos 

determinantes. O primeiro elemento são “os símbolos”, símbolos são ícones que expressam 

linguagem e discurso, é são compostos por duas partes, o significante, que é algo que pertence 

a realidade concreta, e o significado, que é uma representação abstrata que pode ser 

determinada por uma religião, um grupo, uma sociedade, ou por um fenômeno histórico; os 

símbolos podem ser de alcance local, regional, nacional ou mundial. O segundo elemento 

determinante do imaginário coletivo são “os conceitos”, que são ideias ou noções, concepções 

de algo que é produzido pela mente e expressa-se por palavras, alegorias, comparações, 

argumentos ou representações simbólicas; existem conceitos que são universais, isto é, se 

tornam tão conhecidos, que se fazem inquestionáveis e tendem a serem assimilados por todos. 

Da mesma forma existem conceitos que são mais particulares, individuais e por isso mais 

abstratos, são de grupos mais seletivos, então se tornam conceitos mais discutíveis e 

questionáveis.  

 O terceiro elemento constituinte do imaginário coletivo é “a memória”, que é a 

capacidade de guardar, armazenar e trazer a margem (recuperar) um determinado dado ou 

informação, podendo essa ser individual ou coletiva; quando trabalhamos com o conceito de 

imaginário coletivo, estamos então tratando obviamente de dados e informações rememorados 

por um determinado grupo ou sociedade (aqui o conceito de mito e rito cabem perfeitamente), 

e isso então evoca determinado significado comum. E por fim outro elemento constituinte do 

imaginário coletivo é “a própria imaginação”, que nada mais é do que a capacidade mental 

que permite ao grupo, a criação de ícones e representações dos objetos de memória daquele 

povo, da forma como esses objetos podem ser sentidos pela mente coletiva daquele povo. 

Quando nos referimos a construção de um imaginário coletivo dentro da religiosidade 

ayahuasqueira, entendemos que essa construção primária parte de uma religião mais antiga e 

selvagem, porém mais pura do que a que se expressa na atualidade, e que se utiliza em centros 

mais distintos do mundo, falamos da construção do imaginário indígena e tribal, que é 
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milenar. Agora quando nos referimos a construção de um imaginário coletivo, a partir de 

Raimundo Irineu Serra, entendemos que esse imaginário coletivo ainda está em formação, 

apesar do mesmo ter absorvido e assimilado conteúdos do imaginário anterior; encontra-se 

ainda em formação, porque se tornou e tem se tornado urbano não muito tempo atrás, e é 

ainda um imaginário em construção. 

 A teóloga e socióloga Maria Angela Vilhena (2005) escreve em seu livro “Ritos: 

exemplos e propriedades”, que conforme o imaginário religioso, há um outro imaginário 

maior com o qual é possível, é desejável estabelecer relações; e que o rito é a expressão 

visível desse desejo-possibilidade. Vilhena (2005) explica também que “como o homo 

religiosus intenciona viver essa relação, fascinado que é pelo sagrado, então ele está 

praticando rituais todo tempo. Os rituais são construídos a partir do imaginário existente 

(VILHENA, 2005). José Severino Croatto (2001) explica que “a construção mítica é 

simbólica, imaginária e interpreta a realidade incorporando-a não a uma transcendência 

vertical, mas horizontal, remetendo às origens” (CROATTO, 2001). Segundo Croatto o mito 

quer dar sentido a realidade presente e cotidiana, e a repetição do mito torna-se em “verdade 

sagrada”, tornando a história daquele objeto de uma sacralidade tão intensa, que se faz 

instaurado no tempo, espaço e grupo a vivência real daquele mito. O imaginário coletivo da 

ayahuasca é construído por  diferentes caminhos e sofre transformações pela verticalização e 

horizontalização das relações desse imaginário, que ela traz de séculos de utilização, desde os 

pré colombianos até os grandes centros urbanos de hoje.  

 A invocação desse imaginário está presente nas grandes universidades, e igualmente 

nas mentes brilhantes de muitas áreas da cientificidade, e sofre mutações aqui e ali; ela evoca 

a floresta amazônica, seus rios, seu calor, sua fauna, sua flora, a ecologia, as diversidades, os 

mistérios, os ribeirinhos e caboclos, encontros e reencontros com um mundo paradisíaco. Um 

imaginário que nasceu em meio a Amazônia, na maior floresta do mundo, que ocupa 5,5 

milhões de kilometros quadrados, que cobre cerca de trinta por cento do território de toda a 

América do Sul. Para os daimistas este imaginário coletivo é onde vive a Rainha da Floresta, 

a entidade que sincretiza a ayahuasca, a “Nossa Senhora da Conceição”; quando é noite de lua 

cheia, a floresta representa o paraíso, a “terra prometida”. A gigantesca e majestosa floresta 

ecoa muitos significados, lugar de origens e descobertas; a biodiversidade mais rica do 

mundo, em meio a exuberância do meio geográfico, solo considerado sagrado para os 
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daimistas; o homem e sua cultura e costumes, homem tipicamente adaptado a imensidão 

verde e constituído de simplicidade, usuário deste local paradisíaco. O universo daimista 

possui como peculiaridade as percepções do homem da floresta; seu arcabouço de vivencias e 

experiências; entende-se melhor isso através da leitura do escritor inglês Aldous Huxley
40

 em 

“As portas da percepção”. Huxley (1981) escreve que “vivemos, agimos e reagimos uns com 

os outros; mas sempre, e sob quaisquer circunstâncias, existimos a sós” (HUXLEY, 1981).  

 O homem encontra seu imaginário a partir de sua própria experiência existencial de fé. 

É na solidão da floresta na busca pela sobrevivência pessoal, que este homem toma a poção 

mágica que o torna poderoso para enfrentar a grande onça do dia a dia, e a famosa e mítica 

onça gigantesca que está nos fazendo oposição no caminho ao paraíso segundo o mito 

indígena. Esse imaginário começa na solidão, e nesse caminho solitário o homem se 

transforma e se fortifica, e nele trava as suas batalhas, em forma de histórias de conquistas 

para seu clã que se reúne a noite em roda da fogueira da tribo. A linguagem da experiência 

religiosa torna-se em discurso e em prateleiras armazenadoras de conhecimento e tradição, 

mesmo começando como familiar; e de certa forma como também escreve Aldous Huxley 

(1981) “cada um de nós é, a um só tempo, beneficiário e vitima da tradição linguística dentro 

da qual nasceu” (HUXLEY, 1981), então somos beneficiários ou vitimas de nossos próprios 

discursos e do discurso alheio. Porque temos acesso a conhecimentos acumulados de 

experiências de outras pessoas; mas isso nos leva  a crer que esse saber limitado é a única 

sabedoria que está ao nosso alcance. Esse mito é construção de discursos dos mais diversos, 

discursos esses que se foram acoplando e anexando em cima de narrativas, que ao longo do 

tempo foram sendo descobertas como “tesouros ocultos a séculos”, por uma humanidade 

urbana. Os processos civilizatórios não responderam com êxito e foi preciso que os 

“descivilizados”
41

 nos trouxessem seu imaginário, pois aqueles que antes ensinavam aos 

“incautos e indoutos” agora sentam aos seus pés e aprendem deles, chamando-os de mestres e 

padrinhos. De certa forma isso fascina a comunidade científica e aos cientistas da religião, 

                                                 
40 Aldous Leonard Huxley (*1894 - +1963) foi um escritor inglês, passou parte da sua vida nos Estados Unidos, 

e viveu em Los Angeles de 1937 até à sua morte, em 1963. Mais conhecido pelos seus romances, como 

Admirável Mundo Novo e diversos ensaios, Huxley também editou a revista Oxford Poetry e publicou 

contos, poesias, literatura de viagem e guiões de filmes. Foi um entusiasta do uso responsável do LSD como 

catalisador dos processos mentais do indivíduo, em busca do ápice da condição humana e de maior 

desenvolvimento das suas potencialidades. (Fonte: http://www.lettersofnote.com/2010/03/most-beautiful-

death.html) 

41 Assim considerados pelos pesquisadores com visão etnocentrista.  
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pois, se torna um prato cheio e suculento de férteis ideias.  

 A construção imaginária ayahuasqueira do uso ritualístico da bebida sacramental 

começa assim de forma simples, como empoderamento para os conflitos e guerras da vida, 

bem como estimulante para a caça e sobrevivência; também em rituais de comemorações 

tribais pelas vitórias alcançadas. A fonte de experiências visionárias pessoais passa a ser 

ferramenta comunitária para as guerras e centro de comemorações dessas vitórias em guerras. 

Bebida sagrada, agora tomada pelos caboclos e ribeirinhos em busca de vitórias pessoais e 

familiares, tornando-os fortes como seus ancestrais e perpetuadores de suas vitórias. Até que o 

mundo urbano passa a utilizar a sacralidade dessa bebida, em rituais variados, embalados por 

cantigas antigas e da floresta que falam de elementos da natureza e da criação. Existe um ciclo 

que parece sempre retornar a uma pureza do mito antigo, uma busca por aquilo que foi 

perdido. O imaginário coletivo será formado por este imbricamento de experiências cotidianas 

de diferentes gerações, que irão ser sintetizadas no mito; a ayahuasca é ao mesmo tempo 

êxtase e terror, local de proteção mas também de punição pela peia; na literatura das 

experiências religiosas cristãs encontramos com as referências que são feitas aos sofrimentos 

e terrores que terão que passar aqueles que se viram face a face com o “Mysterium 

Tremendum”, que é descrito pelo teólogo alemão Rudolf Otto (2007). Esse imaginário 

ayahuasqueiro de certa forma possui também seu fantasma de umbral
42

 que precisa ser 

encarado e esta presente, e tem a função de punir os transgressores e de má índole. 

 Dentro do tema geral de nossa dissertação “Discursos sobre alterações psicossociais 

provocadas no uso ritual do psicoativo Ayahuasca” vimos primeiramente a ayahuasca no 

discurso botânico com a descrição taxonômica das plantas que fazem parte da bebida; no 

segundo capítulo expomos a ayahuasca no discurso histórico-antropológico desde suas 

origens até a exportação de seu culto; no terceiro capítulo dissertamos sobre a ayahuasca no 

interdiscurso academico; averiguamos no quarto capítulo a ayahuasca no discurso midiático, 

analisando o sensacionalismo, as verdades e inverdades da imprensa, os preconceitos 

provocados por esse discurso midiático e finalmente o discurso policial, envolvendo a 

ayahuasca, enfocando principalmente o caso Glauco/Raoni; vimos então, no capítulo cinco a 

ayahuasca no discurso jurídico e regulador do Estado, bem como todas as implicações desse 

                                                 
42 O fantasma de umbral é o anjo negro construído pelo mal acumulado em vidas passadas ou nessa que 

vivemos. 
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tipo de discurso; finalmente no capítulo seis analisamos a ayahuasca no discurso religioso, na 

estrutura do ritual, da simbologia envolvida e do imaginário coletivo deste discurso.      

 

 

Figura 31 – O imaginário coletivo ayahuasqueiro. 

FONTE: http://textosparareflexao.blogspot.com/2012_03_01_archive.html 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Todos os discursos representados até aqui - o taxonômico, - o histórico/antropológico, 

- o interdiscurso acadêmico, - o midiático, - o jurídico/regulador do Estado e finalmente - o 

discurso Religioso, apresentam formas diversas de se expressar em linguagem a análise de um 

fenômeno que são os “Discursos sobre o uso religioso do psicoativo ayahuasca”, e esse 

fenômeno têm como princípio desencadeador a busca do homem pelo transcendente. Em “As 

portas da percepção” o escritor inglês Aldous Huxley (1981) analisa os motivos humanos de 

recorrer a busca da transcendência através do uso de substâncias psicoativas, Huxley escreve 

que “parece extremamente improvável que a humanidade, de um modo geral, jamais seja 

capaz de passar sem Paraísos Artificias” (HUXLEY, 1981). E nessa análise Huxley argumenta 

ainda que “a maioria dos homens e mulheres leva uma vida tão monótona em suas 

eminências, tão pobre e limitada, que os desejos de fuga, os anseios para superar-se, ainda que 

apenas por uns breves momentos, estão e têm estado sempre entre os principais apetites da 

alma” (HUXLEY, 1981).  

 Concluímos que a busca constante do ser humano pela felicidade e pelo eidos
43

 

paradisíaco, torna-se então o eixo que move esse homem; e que também a humanidade está 

numa expedição universal a procura do paraíso perdido, e é na busca desse prazer e dessa 

felicidade, que estão os alicerces desse homem religioso; esse prazer e essa felicidade estão 

contidos nesse mundo transcendental, que está além do daqui e do agora; o aqui e o agora são 

aprisionantes e frustrantes, e prendem o homem ao suprimento das necessidades cotidianas da 

vida. O uso da ayahuasca em rituais religiosos é uma busca de libertação do homem das 

coisas ordinárias do cotidiano. José Severino Croatto (2001) escreve em “As linguagens da 

experiência religiosa: uma introdução à fenomenologia da religião”, que todas as culturas e 

povos possuíram ou possuem uma experiência religiosa; esse pressuposto de Croatto (2001) 

nos proporciona chaves interpretativas para um aprofundamento do conhecimento das 

                                                 
43 Eidos é a aparência, a natureza constitutiva, a forma, o tipo, a espécie, a ideia. Eidos era um termo já bem 

enraizado e mesmo bastante sofisticado muito antes de ser consagrado por Platão. O seu primeiro significado, 

e o uso é corrente em Homero, “é aquilo que se vê”, “aparência”, “forma”, normalmente do corpo. Fonte: 

CASTRO, Murilo Cardoso de. Eidos. Portal Enciclopédia Perenis. Enciclopédia Sophia Perennis. R. Janeiro. 

Disponível em: <http://www.sophia.bem-vindo.net/tiki-index.php?page=eidos>. Acesso em 26 de dezembro 

de 2012. 
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experiências religiosas do outro. Croatto (2001) define que “a linguagem religiosa não é 

somente uma maneira de explicar o mundo, visto que a ciência também o faz, mas vai além 

disso, sendo a linguagem religiosa o modo dessa explicação e compreensão desse mundo; 

para o sujeito religioso é a própria explicação dos questionamentos sobre o existir e sobre o 

habitar o mundo. Neste sentido, podemos dizer que a linguagem religiosa comunica a 

experiência do Sagrado, que está sempre presente no nosso cotidiano (CROATTO, 2001).  

 A experiência religiosa com a ayahuasca tem como finalidade última a transcendência, 

que é uma latente necessidade humana. E se essa necessidade de transcendência é uma 

experiência humana, portanto está indexada na alma humana. Quando um discurso se reporta 

a essa experiência do homem com a ayahuasca, deve sempre partir de um pressuposto prático 

e importante como um discurso livre de preconceitos etnocêntricos. Talvez a melhor forma de 

partirmos para o estudo dessa fenomenologia da religião que envolve o uso da ayahuasca, seja 

utilizarmos a visão social do sociólogo francês Émile Durkheim (1960) descrita em “As 

formas elementares da vida religiosa”; pois essa visão sociológica de Durkheim nos alerta a 

perceber que toda religião com efeito tem um lado por onde ultrapassa o círculo das ideias 

propriamente religiosas, e assim sendo, o estudo dos fenômenos religiosos fornece um meio 

de se rediscutir problemas, que até agora só foram debatidos no campo da filosofia.  

 Desde muito tempo os primeiros sistemas de representações que o homem produziu do 

mundo e de si mesmo são de origem religiosa, e essas representações são linguagens. Não há 

religião que não seja ao mesmo tempo a cosmologia e a especulação sobre o divino. Se a 

filosofia e as ciências nasceram da religião é porque a própria religião, no princípio fazia as 

vezes o papel de ciência e de filosofia. Não podemos nos divorciar das ciências para entender 

o senso comum e vice versa. Mas o que foi menos observado talvez pelos pesquisadores, é 

que ela (a religião) não se limitou a enriquecer com certo número de ideias um espírito 

humano previamente formado; mas antes ela contribuiu para formá-lo. Os homens não lhe 

devem apenas parte da matéria dos seus conhecimentos, mas também a forma pela qual esses 

conhecimentos são elaborados. Seguindo nessa linha entendemos que as representações 

sociais no uso da ayahuasca são de ordem e origem social, então os estados de alteração de 

consciência (EAC) são parte dessas representações religiosas, que levam o homem a presença 

do sagrado, e não problemas como designados pelos contrários a forma dessa religiosidade.  

 Émile Durkheim (1960) conclui que a religião é coisa eminentemente social, então as 
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representações religiosas são representações coletivas que exprimem realidades coletivas e 

sociais; os ritos são maneiras de agir que surgem unicamente no seio dos grupos reunidos e 

que se destinam a suscitar, a manter ou a refazer certos estados mentais desses grupos. Os 

fatos religiosos ligados a determinados grupos são sociabilizados e resolvidos dentro do 

próprio grupo (DURKHEIM, 1960). Conforme escreve Durkheim (1960) “se as categorias 

são de origem religiosa, devem participar da natureza comum a todos os fatos religiosos: 

também elas seriam coisas sociais, produtos do pensamento coletivo. No mínimo, pois no 

estado atual dos conhecimentos nessas matérias, devemos guardar-nos de qualquer tese 

radical e exclusiva, é legítimo supor que elas sejam ricas em elementos sociais” 

(DURKHEIM, 1960).  

 A teoria durkheimiana de que as representações religiosas são representações coletivas 

e sociais, corrobora para nossa proposta de que esses discursos contido nas doutrinas, liturgias 

e símbolos da religiosidade ayahuasqueira, são produtos da complexidade de bifurcações 

encontradas na própria religião. Não se pode entender linguagens da religiosidade fora da 

sociedade e das representações coletivas. Porém ela (a linguagem) precisa ser colocada na 

forma de discurso (única maneira do ser humano falar dela: a linguagem) para ser interpretada 

de forma coerente e lúcida. Pois, quando alinhamos linguagem com representações coletivas e 

sociais, estamos entrando no verdadeiro campo da comunicação e do discurso social; a 

linguagem discursiva vem da religião, pois religião nunca é individual, mas antes produto da 

sociedade como já frisou Durkheim (1960); por isso não pode ser estudada por métodos e 

metodologias que não primem em colocá-la nesse patamar, caso contrário não teremos uma 

pesquisa produtiva e concreta, mas sempre iremos estudar o fenômeno de forma subtraída e 

no campo das suposições. 

 Como parte e integrantes da sociedade ocidental somos sabedores, que de certa forma 

a linguagem e o discurso se fecharam em torno das ciências modernas, ciências essas que a 

própria sociedade convencionou como ortodoxas e verdadeiramente livres de apenas um 

"senso comum" e "culturas indoutas". Isto fez surgir um discurso e uma linguagem enrijecida, 

e desprovida de sensações, algo comum nos discursos ditos doutos e científicos. Essa 

sociedade moderna criou sua própria epistemologia, que também tem aspectos de 

modernidade, que é baseada em conceitos de racionalismo científico. O conceito da “ecologia 

dos saberes” do sociólogo Boaventura de Sousa Santos (2008) é a uma crítica a monocultura 
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do saber na sociedade ocidental, essa critica a monocultura do saber na sociedade ocidental, 

se encontra assentada sobre a soberania epistêmica das ciências modernas, essa perspectiva de 

uma ecologia de saberes parte do princípio da “incompletude de todos os saberes”, princípio 

esse que abre possibilidade ao diálogo epistemológico entre o conhecimento científico e 

outras formas de conhecimento.  

 Essas ferramentas nos levaram a pensar que seja necessário compreender a ayahuasca 

a partir de sua cultura inicial, primária, ou seja a indígena e selvagem em termos de sagrado. 

Por que ocidentalmente temos a tendência de observar as coisas utilizando as lentes de 

processos civilizatórios, e de culturas adjacentes que supostamente o cientificismo coloca 

como mais evoluídas, utilizando na análise essas lentes em cima da cultura primária e inicial, 

então se perde a percepção da ideia inicial e dos valores anteriores; substituindo-se isso pela 

miscelânea daquilo que vai-se aderindo através dos tempos ao objeto. Quando analisamos os 

discursos que envolvem a ayahuasca de forma a negar suas capacitações, estaremos pecando 

pela falta de visão holística, que se faz necessário para entender o que existe no fenômeno. 

Pois, não estamos falando tão somente de um grupo que toma uma bebida alucinógena em 

seus cultos, mas de comportamentos sociais complexos que estão sendo desenvolvidos há 

séculos por dezenas de sociedades historicamente organizadas. 

 Quando o sociólogo Boaventura de Sousa Santos (2008) escreve se reportando sobre a 

ecologia dos saberes, ele está idealizando algo mais profundo, ou seja, algo que está intrínseco 

a determinada cultura em sua experiência; e aqui estamos tratando de experiência religiosa, 

experiência essa que está anterior ao academicismo científico. O psicólogo Carlos Rodrigues 

Brandão (2002) em “A educação como cultura” nos traz uma visão em torno da educação, 

aludindo que a ecologia dos saberes, que também está presente na experiência com a 

ayahuasca, e é de perfil diverso, requer de nós uma noção ampliada de nossa forma tradicional 

de pensar cultura. Segundo Brandão (2002) a ecologia de saberes ocorre internamente a um 

dado saber. Tal é o caso da experiência da ayahuasca, que em si mesma engendra o encontro 

entre uma diversidade de saberes. Brandão (2002) escreve que “a compreensão desta 

experiência (religiosa da ayahuasca) é como uma prática educativa, contudo requer uma 

noção ampliada de educação, para além das formas tradicionais vigentes na cultura ocidental, 

que concebem a instituição escolar como instância única de produção do conhecimento. Em 

vez disso, inclui-se tudo o que tem a ver com a educação, mesmo quando ela não seja ainda a 
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educação pensada, prevista e formatada (tornada uma norma de ação), e realizada no seu lugar 

preferencial, ou seja, a escola segundo a sua versão ocidental da Grécia até nós (cf. 

BRANDÃO, 2002, p. 144).  

 Este pensar a ayahuasca como cultura a partir de seus primórdios nos leva a 

vislumbrar a diversidade da “ecologia das culturas”, pois há uma infinidade de saberes 

envolvidos nessa cultura; quando indagamos sobre a experiência religiosa de alguém que seja 

de fora da cultura ayahuasqueira, algo como a experiência religiosa de um “homem branco”, 

“da cidade”, “douto” e “academico”, isso será diferente da experiência religiosa de alguém 

“da raiz”, “nativo da floresta”, “ribeirinho” ou “indígena”, porque são mundos diferentes, 

horizontes diferentes, cosmovisões diferentes; por isso é preciso se promover um encontro 

desses mundos tão diversos. Na ecologia dos saberes os dois mundos são diversificados, tanto 

para um indígena entender um urbano, quanto o urbano entender o indígena; mas a ecologia 

dos saberes promove esse respeito as procedências e estado do outro, ao seu contexto e há um 

cuidado nesse transitar de um mundo para o mundo do outro, pelo menos no que tange e 

experiência religiosa. 

 A jornalista Michelle de Cerjat Duarte (2010) escreve em seu artigo “Religiões 

ayahuasqueiras”, publicado no site do Instituto Ciência e Fé a entrevista que fez com José 

Eliézer Mikosz, doutor em ciências humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina e 

membro do NEIP - Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Psicoativos. José Eliezer Mikosz 

explica que existem vários elementos presentes nas religiões ayahuasqueiras, dentre eles estão 

a mistura sincrética de ritos afros, espiritismo devido a crença da reencarnação, além de 

influências do xamanismo amazônico e da cultura indígena. Mikosz também relata sua 

experiência com o consumo do chá dizendo: “eu experimentei o chá pela primeira vez em 

2003 e foi para mim uma surpresa a maior sensibilidade e consciência que a bebida pode 

oferecer” (DUARTE, 2010). Ele explica que o ambiente é muito importante nesse tipo de 

situação. Durante o ritual afirma ele são colocadas músicas com letras que podem falar de 

Deus e de Jesus, “sempre com mensagens positivas”. Mikosz também explica, que em sua 

experiência ele via as imagens do que era dito, das letras das músicas. Ele relata que antes do 

ritual são lidos documentos, que são como se fossem normas e estatutos da religião. “As 

pessoas bebem o chá de livre e espontânea vontade para concentração mental e para vivenciar 

mais facilmente uma experiência espiritual. Mas para esses grupos, esse estado aumenta 
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muito a sua sensibilidade, funciona como um amplificador de sensações. Nesse momento 

você consegue fazer muitas reflexões sobre a sua vida pessoal afirma ele” (DUARTE, 2010). 

Na experiência religiosa de Mikosz com a ayahuasca, encontramos um homem tipicamente 

urbanizado em sua relação de simbiose e sinergia com o mundo encantador florestal, mundo 

esse que é totalmente transcendente, este é o resultado autêntico da “ecologia dos saberes” 

que o universo da ayahuasca proporciona. 

 Também percebemos ao longo da pesquisa, que existe uma necessidade de uma 

interlocução entre esses hemisférios tão longínquos, uma interlocução que faça a síntese de 

todos esses discursos e linguagens; e que se torne uma espécie de análise do todo, para que 

não se fique apenas montando uma espécie de mosaico sem fim, onde faltam peças ou que 

elas não tenham um formato adequado de encaixe; acabando por se montar algo como se 

fosse um “Frankenstein religioso” ou um “quebra cabeças desajustado” de vozes espalhadas e 

sem uma harmonia entre si, que no fundo não digam nada, por estarem isoladas e desconexas 

as peças em cada ramo das ciências. Então o diálogo das ciências da religião com as formas 

das religiosidades ayahuasqueiras se torna elemento altamente necessário, porque passa pela 

psicologia, pela sociologia e pela antropologia e encontra seu centro de discurso nas culturas 

envolvidas, de um lado a religiosidade florestal antiga e “supostamente a verdadeira religião 

brasileira”, por causa de sua origem indígena e xamânica; por outro lado uma rede de diálogos 

as vezes cheia de pré conceitos, formada por um cientificismo intolerante, que analisa e reduz 

o outro a fórmulas estereotipadas, porque analisa somente a forma e a estética das 

representações religiosas, sem interpretar a cultura em sua profundidade. Por isso as ciências 

da religião têm papel vital para a construção desse caminho de diálogo, e se torna talvez o 

principal interlocutor desse diálogo: sociedade – religião – cultura. 

 Entender a ayahuasca a partir de um olhar que não seja o da diversidade, e o olhar pelo 

viés da “ecologia de saberes” é praticamente impossível. Por ser uma forma de religiosidade 

das mais sincréticas e bricoladas, que possui vertentes e ramificações das mais distintas, além 

de elos e ligações que se estendem muito rapidamente, haja vista seu curto período de tempo 

em termos de expansão para o mundo urbano; religiosidade que se reproduz no exterior de 

forma muito diversificada, atraindo até mesmo divisas para o país pelo turismo religioso 

moderno e alternativo; como reprimir algo que o órgão de controle de drogas da ONU diz não 

constar reprimendas em seus controles; e que também traz dólares, euros, libras, francos e 
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marcos para o Brasil nas incursões pela amazônia adentro em busca de experiências 

psicodélicas? Uma religiosidade que é vista com bons olhos por muitos representantes de alas 

governistas.  

 Quando tratamos a ayahuasca pelo viés das ciências da religião, estamos lidando com 

questões de ordens: psicológica, sociológica e antropológica; e dentro dos assuntos 

relacionados a esses discursos temos caminhos e possibilidades terapêuticas, a partir de 

elementos botânicos, tais como - enzimas, substâncias e princípios ativos, que possuem 

potenciais terapêuticos já anunciados em pesquisas anteriores, e outras em desenvolvimento. 

Mas ainda estamos diante de estados de alteração de consciência (EAC), ponto delicado e 

nevrálgico dentro das discussões da medicina em geral, e que alimentam fortemente os 

discursos contrários; como também estamos diante de conflitos éticos de ordem de segurança 

da integridade física de usuários e suas relações sociais, por causa das próprias consequências 

causadas pelos EAC; também existem riscos por causa de efeitos, que podem ser de danos, 

trazendo risco a vida de pacientes com conhecimento e sem conhecimento de seus quadros de 

psiquiatria, ou com deficiências, doenças crônicas, a gestantes, idosos e crianças. Podemos 

ver que os temas para debate pelo viés das Ciências da Religião são imensos e podem gerar 

ainda muitos debates e indagações.  

 Quais seriam então os fatores que podem ser considerados verdadeiramente “limpos e 

livres de prejuízos”, para a utilização do chá ayahuasca numa expressão de religiosidade 

popular sem danos? Quais fatores seriam então perigosos podendo ser considerados nocivos a 

saúde e a integridade sócio-psicológica das comunidades? Ou perigosos aos indivíduos 

envolvidos com as religiões e com os grupos que utilizam a beberagem? Temos ainda muitos 

pontos determinantes a serem analisados e discutidos nas pesquisas, e as diferentes 

interpretações encontradas nos diferentes discursos e linguagens dessas formas de 

religiosidade nos ajudarão nessas conclusões; porque as ferramentas para isso são as mais 

diversas, quando da utilização de ciências como a psicologia, a sociologia e a antropologia e a 

própria filosofia. Percebemos que os grandes discursos e debates tem ficado mais por conta 

das ciências sociais puramente ditas, como por exemplo a própria sociologia, que envolve os 

discursos de alguns juristas; mas pela vastidão do tema podemos dizer que é necessário muito 

mais do que isso, precisamos da força tarefa de todas as ciências, para efetuarmos uma 

incursão profundamente acadêmica, e não apenas a representação de algumas expressões da 
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área da saúde e das ciências sociais, buscando-se apenas determinações jurídicas e legais.  

 Os discursos das ciências da religião estão se formando com relação a ayahuasca em 

áreas específicas, tais como - Religião e Sociedade, - Religião e Psicologia-Social, também 

em - Religião e Antropologia Social; com a produção de novos apontamentos sobre a 

ayahuasca e seus fenômenos. Esses discursos das ciências da religião estão definindo que 

todas as culturas têm uma expressão religiosa, estão falando de linguagens da religião, porque 

a expressão de alguma coisa é a linguagem daquilo que é expresso. As várias formas da 

apresentação da religiosidade são diferentes discursos sobre as variações das religiosidades 

apresentadas. O sociólogo Émile Durkheim (1960) em “As formas elementares da vida 

religiosa”, que é um mergulho para uma sociologia da religião, parte do pressuposto que os 

fenômenos religiosos falam de uma realidade social e cultural de um povo ou comunidade; 

Durkheim (1960) escreve também sobre a história que esse povo ou comunidade tem a partir 

da geração de mitos e ritos, que são frutos do coletivo daquele povo; para  Durkheim (1960) o 

fenômeno religioso é obra desse coletivo comunitário; ou seja, a religião e a sua experiência é 

pressuposto comunitário. Entendemos que em Durkheim inicia um protótipo do moderno 

estudo das ciências da religião, estudando fenomenologia distinta do cristianismo clássico. 

Segundo Durkheim (1960) a experiência religiosa repercute e expressa a sociedade que a 

gerou; as crenças religiosas falam dos grupos, comunidades e sociedades que as geraram; 

essas experiências são fenômenos que não partem da individualidade, mas da relação coletiva. 

Ayahuasca tem sido pesquisada na academia por essa percepção social, segundo as ciências da 

religião; como um postulado criado em sociedade, como um conteúdo axiomático da cultura 

que a formou.  

 A importância do estudo discursivo e linguístico da ayahuasca passa pela percepção 

critica acadêmica e pelo viés sensorial e sensível do senso comum da “ecologia dos saberes”, 

envolvendo a história das religiões com suas descrições cronológicas, culturais e vivenciais, 

trabalhando os fenômenos e experiências religiosas no transcurso da própria história; bem 

como a sociologia das religiões, trabalhando a religião como fruto social e da vida em 

sociedade; envolvendo também a psicologia das religiões, que mostra a mesma como um 

reflexo projetado da psiquê e alma humana, partindo do pressuposto do eros, como fator de 

impulso básico do sentimento religioso; não se olvidando da filosofia da religião, que se 

detêm no ser e na existência como paradigma para a criação do homem religioso, como ser 
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filosófico religioso. Ainda utilizando-se do auxílio de outras ciências, como a teologia em si e 

a teologia das religiões, trabalhando a partir da perspectiva de uma fé cristã, para localizar o 

núcleo da experiência religiosa e existencial no homem. Para se caminhar na compreensão da 

experiência religiosa ayahuasqueira como fenômeno individual e social, sendo mister também 

passar pelo túnel da fenomenologia da religião, que estuda a essência e o sentido do fenômeno 

religioso.  

 Sabendo disto podemos então definir que a experiência religiosa na ótica das ciências 

da religião, é de certa forma um olhar com muitos olhos, um falar com muitas vozes, um 

escutar se utilizando de muitos ouvidos, e um pensar se utilizando de muitas mentes ao 

mesmo tempo. É um apropriar de muitas ferramentas pertencentes a ciências variadas, com a 

finalidade de gerar uma análise multidisciplinar dos fenômenos religiosos, que envolvem 

esses discursos e linguagens resultantes do fenômeno. Ao mesmo tempo todos os olhares 

estarão numa espécie de super olhar analítico sobre o objeto. Pois esse homem religioso é um 

ser complexo e pleno, e precisa ser analisado a partir dessa complexidade, e por causa disso 

somente a pluralidade das ciências da religião podem gerar essa análise não estanque desse 

tipo de fenômeno. O objetivo final do uso da ayahuasca de forma cúltica religiosa é a 

transcendência, e vemos essa busca em Raimundo Irineu Serra e também nos primeiros 

tomadores do chá; uma espécie de curiosidade mística, que leva o homem a enfrentar 

desafios, e o faz protagonista da história. Muitos que se aproximam de religiões cósmicas 

como as ayahuasqueiras, o fazem porque querem sair do metacosmo criacional manifesto e 

migrar em busca da experiência de uma transcendência, que tenha um purismo e seja de um 

sagrado mais selvagem, conforme orienta o sociólogo francês Roger Bastide (1971) em seu 

livro “As religiões africanas no Brasil”.  

 O mundo religioso está em constante transformação, porque o homem está em 

constante transformação, e a religião é uma construção humana em constante transformação. 

Vivemos em tempos de uma extrema diversidade religiosa e de processos de ressignificação 

dos sujeitos sociais, processos estes que estão eclodindo em todos os setores sociais. Na 

verdade esse sujeito social religioso está buscando em primeiro lugar seu auto conhecimento, 

o homo religious está se auto definindo, como um ser que é transcendental e que pensa, 

mesmo na transcendência ele pensa, vimos isto na desde a busca incessante de Aldous Huxley 

(1981) e sua teoria do uso responsável do LSD. O sujeito é o indivíduo que vai se pensar e 
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que vai se criar através de sua ressignificação como no paradigma do ubuntu - “o nós somos e 

por isso eu sou”, ou seja, sem o outro eu não sou. Essa relação não é propriamente 

exclusivista e sem implicações de relações sociais. As relações sociais religiosas irão trazer a 

existência esse novo homem, e as definições claras desse novo homem virão elucidar o estado 

dele, quando esse homem entender que faz parte de uma rede, de um todo, de um universo, 

que é bem maior do que o seu significado pessoal apenas, ou sua maneira pessoal de viver e 

pensar. Por isso Émile Durkheim (1960) escreve que religião é relação com o coletivo e 

social, somos sujeitos flexíveis e vulneráveis a estados de mudanças, e esse encontro com o 

transcendente irá provocar em nós fenômenos, e experiências religiosas que serão sociais e 

comunitárias, alterando assim nossa significação psicossocial.  

 O universo místico da religiosidade ayahuasqueira é muito rico em conteúdo de 

representações simbólicas que dariam ao homem uma capacitação para a libertação das 

mazelas e dificuldades da vida cotidiana. Esse universo acende a luz interior e lhe empodera 

com uma força que o faz qualificado para o caminho do paraíso. Com essa força que lhe é 

dada pela ayahuasca, ele pode tanto vencer a onça gigante que está se interpondo a ele no 

caminho para o paraíso eterno como derrotar a espécie de “sansara” eterna desta terra; 

ultrapassando esse contínuo se construir diário da matéria, que é enfadonho e cansativo, por 

causa de sua constante repetição. O efeito da ayahuasca assim se torna o lenitivo quinzenal ou 

mensal para a alma cansada de seu eterno existir, que se refaz e se recria continuamente nos 

constantes embates da vida. A religião está intimamente ligada a cultura e a cultura é o 

resultado da construção de um lidar com o outro, ela se constrói em sociedade e comunidade. 

As construções do imaginário ayahuasqueiro são milenares, e trazem embutidas em si, a 

história de muitas gerações; assim como as construções imaginárias de todas as plantas de 

poder têm em si essa força.  

 A cultura ayahuasqueira é uma busca de sentido, porque religião é busca de sentido; 

do porquê estamos aqui? Porquê precisamos morrer? Neste último século a humanidade se 

voltou novamente para a magia e para as religiões mágicas em geral, porque há uma sede 

novamente por transcendência e uma nova fascinação pela magia. Os discursos e as 

linguagens expressam a cultura e o ambiente em que estamos intrinsecamente inseridos como 

seres relacionais; nossa fala revela o nosso habitat e nosso modus vivendi neste habitat. A 

cultura e a sociedade ayahuasqueira também estão em constante transição, por causa das 
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perseguições que sofreu ao longo dos anos para ter seu “lugar ao sol” e direito no cenário 

religioso urbanizado; então todos os discursos que a envolvem são discursos também que 

estão em construção, e que se transformam ao longo dos fatos que vão acontecendo. Para 

alguns o enteógeno ayahuasca é terapêutico, para outros é droga, para alguns é sagrado, para 

outros é objeto de demonização. Entendemos que muitas mudanças ainda irão acontecer, 

emissão de pareceres e construção de discursos acerca dessa substância; diferindo dos atuais e 

outros serão acrescentados a eles.  

 Ainda existem muitos outros discursos que não falamos na presente dissertação. 

Pensemos como exemplo disso: a estética que repercute sobre a magia e a tecnologia, e que de 

certa forma existe como um discurso imbricado a forma e a performance. Muitos há que se 

utilizam da ayahuasca como terapêutica religiosa da longevidade, legitimando seu uso a 

consequências e objetivos de terapias físicas. Talvez uma boa opção para uma forma 

equilibrada de discutir ayahuasca, seria também repensar as benesses sociais e comunitárias 

que a produção e lucratividade da ayahuasca traria em termos de sustentabilidade para as 

comunidades que as fabricam, com a criação de cooperativas que surgiriam para as 

populações que os produzissem. Sua utilização autorizada em forma de pesquisa científica, 

com a produção de medicamentos a partir de seus princípios ativos, embora sabemos dos 

perigos do roubo de propriedades por grandes corporações biofarmacêuticas, e sua utilização 

farmacológica trazendo lucros aos ricos, deixando de ter seu referendum como possível 

patrimônio brasileiro; patrimônio imaterial esse que atenderia reservadamente a cultura 

cabocla, que conserva e serve como determinante na continuidade da segurança do 

biossistema ayahuasca; na consciência de que a conservação florestal de biomas de 

seguridade na amazônia legal possui sua continuidade, apesar dos muitos pontos de tensão e 

conflitos que envolvem a ayahuasca, devido a presença desses povos e comunidades no 

entorno da mesma. Quando falamos que necessitamos usar de objetividade em nossos 

discursos, temos que lembrar que objetividade é uma criação da modernidade, e é algo 

perigoso, porque é a maneira de se acreditar que se pode controlar, enquadrar o outro em 

nosso foco de atenção e forma de visão e ideologia; e utilizar o outro apenas como objeto de 

nosso consumo próprio.  

 Quando olhamos o outro com nossa forma contaminada de enxergar a religiosidade 

alheia, perdemos então a percepção e o tato de como lidar com as diferenças sem destruir o 
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outro. Percebemos isso em muitos dos discursos, que talvez por uma falta de uma definição 

real do sujeito objetivado no discurso, bem como da natureza diferente deste mesmo sujeito, 

acabou-se por desferir golpes mortais sobre o sujeito. O problema aqui parece ser a falta de 

conhecimento das diferenças de natureza, pois existe uma natureza na terra, no cotidiano onde 

vivemos que é comum a mim e ao outro, mas essa natureza é diferente da natureza do outro, 

assim como ele também me enxerga de uma outra natureza, e somente quando eu o respeito 

como diferente, e vejo suas diferenças, isto me fará ter a visão clara e verdadeira da realidade 

e da verdadeira natureza; natureza essa que é real e pertence a todos nós, voltamos a visão do 

ubuntu - “o eu sou porque nós somos”. Se não existir o nós não haverá o eu; é preciso no 

discurso olhar o outro como pessoa, como sujeito e não apenas como objeto de uma ação ou 

alguém que precisa sofrer uma reação provocada pelo meu discurso. Percebe-se em muitos 

dos discursos aqui presentes esse olhar de forma mecânica, que cita apenas o outro como 

culpado, como uma cultura culpada, uma sociedade culpada, uma religiosidade culpada, sem 

a definição do outro como sujeito, encarando-o apenas como objeto sem nexo e forma. Então 

em muitos desses discursos existem tensões não resolvidas, que são questões entre 

consolidação e rebeldia; há relações entre ideais e religiões, entre o cósmico e meta-cósmico, 

queremos sempre encontrar culpados de nossas próprias instituições não funcionarem, nossos 

próprios dilemas e sofrimentos da vida. A ideia pré-formada de o todo estar doente e do outro 

ser o culpado disso e nunca o “eu”.  

 Concluindo essa dissertação recorremos ao discurso do filosofo francês Emmanuel 

Levinas (1988), quando o mesmo escreve em sua obra “Totalidade e infinito” sobre a relação 

do mesmo com o outro, e a ideia do infinito, que é o objeto do conhecimento da mente o 

(ideatum). Levinas afirma que “a relação do mesmo com o outro, sem que a transcendência da 

relação corte os laços que uma relação implica, sem que esses laços unam num todo o mesmo 

e o outro, está de fato fixada na situação descrita pelo também filósofo francês René 

Descartes (2001) em sua obra “Discurso do método”, que o “eu penso” mantém com o 

infinito que ele não pode de modo nenhum conter, e de que está separado, numa relação 

chamada “ideia do infinito” (LEVINAS, 1988). Segundo Levinas “a distância que separa 

ideatum e ideia constitui aqui o conteúdo do próprio ideatum. O infinito é característica 

própria de um ser transcendente, o infinito é o absolutamente outro. O transcendente é o único 

ideatum do qual apenas pode haver uma ideia em nós; e está infinitamente afastado da sua 
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ideia, quer dizer exterior, porque é infinito” (LEVINAS, 1988). Essa ideia do infinito em 

Levinas corresponde ao dito do dizer, a linguagem fora do plano em que se atribui qualidades 

aos entes, a linguagem não como ferramenta de apreensão do que o olho vê, mas como 

ardência e de certa forma incômodo de uma visão que não consegue terminar de ver.  

 Não há possibilidade de “falar sobre” o infinito, por isto, normalmente esperamos que 

a linguagem diga as coisas, concebemos a linguagem como funcionalidade operativa apenas 

(de dar diagnósticos sobre fatos), mas sabemos que é muito mais do que isso, a linguagem e o 

discurso refletem a cultura de quem fala. Com esta concepção em nossas mentes de que o 

discurso por mais que plausível, científico e que se diga conclusivo ainda não o é. Finalmente 

terminamos asseverando que os diferentes discursos, e as diferentes linguagens que falam 

sobre a ayahuasca são frutos de interpretações e leituras segmentadas sobre o fenômeno; por 

isso concluímos que a religiosidade ayahuasqueira é construção social de uma cultura milenar, 

e como tal só pode ser interpretada a partir dos saberes universais, que interpretam essas 

culturas em diálogo com todas as ciências, que se propõem a fazerem essa leitura da 

fenomenologia da religião, e não pelo viés simplesmente cientificista e reducionista. Existem 

muitos discursos não pronunciados nessa busca humana pela transcendência, que precisam ser 

ouvidos para que se entenda esse fenômeno complexo e profundo.       
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 

PARECER CONFEN 1986 

(Parecer do CONFEN submetido à plenária em 31/01/86) 

 

Segue-se o parecer do Grupo de trabalho, submetido à plenária em 31 de janeiro de 1986, que 

foi aprovado por unanimidade: “O Grupo de Trabalho instituído pela resolução Número 04/85 

para examinar questão relacionada com a produção e consumo de substâncias derivadas de 

espécies vegetais; CONSIDERANDO o exame e o respectivo relatório, elaborados pelos Drs. 

ISAC GERMANO KARNIOL e SÉRGIO DARIO SEIBEL, relativamente às plantas 

conhecidas, popularmente, por “Mariri” e “Chacrona”, cujos nomes científicos são 

“Banisteriopsis Caapi” e “Psychotria Viridis”; CONSIDERANDO que o supracitado exame 

foi realizado em Rio Branco, Capital do Estado do Acre, junto a comunidades religiosas, que 

fazem o uso ritual do produto da decocção do “Mariri” e “Chacrona”, produto esse que 

corresponde ao chá comumente chamado de “Daime”; CONSIDERANDO que o referido uso 

ritual do “Daime” há muitas décadas vem sendo feito, sem que tenha redundado em qualquer 

prejuízo social conhecido; CONSIDERANDO que, segundo o relatório antes referido, 

“padrões morais e éticos de comportamento em tudo semelhantes aos existentes e 

recomendados na nossa sociedade, por vezes até de modo bastante rígido, são observados nas 

diversas seitas”; CONSIDERANDO que a Resolução Número 04/85, atenta aos múltiplos 

aspectos envolvidos no uso ritual de substâncias derivadas de espécies vegetais, por 

comunidades religiosas ou indígenas, tais como os sociológicos, antropológicos, químicos, 

médicos e da saúde, em geral, determina o exame de TODOS esses aspectos, que devem ser, 

assim, levados em conta em decisões sobre questões relativas ao uso daquelas espécies 

vegetais; CONSIDERANDO, entretanto, que pela Portaria 02/85 da DIMED, o 

“Banisteriopsis Caapi” foi incluído entre as drogas constantes da lista de produtos proscritos, 

sem a observância, porém, do que dispõe o §1º, do artigo 3º, do Decreto Número 85110, de 

02/09/1980, posto que, sem prévia audiência do CONFEN, a quem cabe a orientação 
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normativa e compete a supervisão técnica das atividades disciplinadas pelo Sistema nacional 

de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes; CONSIDERANDO, finalmente, a 

necessidade de implementar diversos outros estudos referidos na Resolução 04/85, além 

daqueles procedidos pelos Drs. ISAC GERMANO KARNIOL e SÉRGIO DARIO SEIBEL, o 

Grupo de Trabalho sugere ao Egrégio Plenário do Conselho Federal de Entorpecentes seja 

chamado à ordem o processo de inclusão do “Banisteriopsis Caapi”, na supracitada lista da 

DIMED, para ser, provisoriamente, suspensa aquela inclusão, até que sejam completados os 

estudos de todos os aspectos referidos na Resolução 04/85 mantido, até lá, rigorosamente, o 

estado anterior (“status quo ante”) à indigitada Portaria 02/85 –DIMED, oficiadas as seitas 

usuárias do “Daime” ou outro nome que tenha a beberagem resultante da decocção das 

espécies supracitadas, sendo certo que o CONFEN poderá, a todo tempo, reformar a decisão 

de suspensão provisória, ora sugerida, caso sejam apurados fatos supervenientes que 

indiquem, por qualquer forma, o mau uso do chá, inclusive traduzido no aumento de usuários. 

É o parecer – S.M.J.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

 

 

ATA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE ENTORPECENTES  

CONFEN 

 



 173 

 

RESOLUÇÃO DO CONFEN SOBRE A AYAHUASCA 

Publicado no Diário Oficial, Seção 1, N.º: 11467 Em 24 de AGO 1992. (Of. n.º: 157/92) 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE ENTORPECENTES - ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

(Realizada em 2 de Junho de 1992). 

 

Às nove e trinta horas (9:30), do dia dois (02) de junho de mil novecentos e noventa e dois 

(1992), reuniu-se, na Sala de Reuniões do Edifício Anexo II do Ministério da Justiça, Brasília 

– DF, o Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN), em sua Quinta (5ª) Reunião 

Ordinária do ano de em curso, sob a Presidência da Dr.ª Ester Kosovski, representante titular 

do Ministério da Justiça. Presentes os seguintes membros: CÂNDIDA ROSILDA DE MELO, 

Representante Titular do Ministério da Educação; DITA PAULA SNEL DE OLIVEIRA, 

Representante do Suplente do Ministério da Educação; ARNALDO MADRUGA 

FERNANDES, Representante Titular da Associação Médica Brasileira; ALOÍSIO 

ANDRADE FREITAS, Representante Suplente da Associação Médica Brasileira; 

UBYRATAN GUIMARÃES CAVALCANTI, Representante Suplente do Ministério da 

Justiça; FRANCISCO DA COSTA BAPTISTA NETO, Representante Titular do Ministério da 

Justiça; CARLOS CÉSAR CASTELLAR PINTO, Representante Suplente do Ministério da 

Justiça; DOMINGOS SÁVIO DO NASCIMENTO ALVES, Representante Suplente do 

Ministério da Saúde; WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA, Representante Titular 

do Ministério da Trabalho; MARIA DULCE SILVA BARROS, Representante Titular do 

Ministério das Relações Exteriores; ÁLVARO NUNES DE OLIVEIRA, Representante do 

Ministério da Economia Fazenda e Planejamento; CECÍLIA ISABEL PETRI, Representante 

Suplente do Ministério da Economia Fazenda e Planejamento; SÉRGIO SAKON, 

Representante Suplente da Secretaria de Polícia Federal, DOMINGOS BERNADO 

GIALLUISI DA SILVA SÁ, Representante Titular Jurista e NÉLIO ROBERTO SEIDL 

MACHADO, Representante Suplente Jurista. Contou ainda com a presença da Dr.ª ANA 

LÚCIA ROCHA STUDART, Coordenadora Geral de Articulação Setorial e de ADÉLIO 

CLAUDIO BASILÉ MARTINS, Assessor daquela Coordenação. 
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A Dr.ª ESTER KOSOVSKI, deu por aberta a Reunião [...] TRECHO DA ATA PERTINENTE 

A AYAHUASCA: d) – O Conselheiro Domingos Bernardo Gialluisi  proferiu Parecer sobre o 

"CHÁ AYAHUASCA", cujo teor foi aprovado por unanimidade e na conclusão diz: "A 

conclusão proposta, em 1987, no Relatório final, resultante dos estudos desenvolvidos pelo 

Grupo de Trabalho; constituído pela resolução do CONFEN, n.º 04, de 30.07.1985, tem sido 

mantida pelo CONFEN, ao longo de suas várias gestões. Não vejo porque mudá-la. Muito ao 

contrário, há hoje um sério argumento, que se soma aos demais, para confirmá-la – o tempo 

transcorrido, desde 1986, quando se deu a suspensão provisória da interdição. São seis anos 

de acompanhamento, pelo poder público, do uso da ayahuasca no Brasil, após sua proibição 

em 1985, época em que foi interrompida a utilização que dela se fazia, havia décadas. O 

tempo contribuiu para mostrar que o CONFEN agiu e vem agindo com acerto. A comunidade 

soube exercer os seus controles de forma plenamente adequada, sem qualquer interferência do 

Estado que, de outra forma, apenas criaria problemas com desnecessária e indébita 

intervenção. ISTO POSTO, submeto à soberana decisão do Plenário, agora as seguintes 

recomendações: a) A ayahuasca, cujos principais nomes brasileiros são "Santo Daime" e 

"Vegetal", e as espécies vegetais que a integram o "Banisteriopsis Caapi", vulgarmente 

chamado de cipó, jagube ou mariri e a "Psychotria Viridis", conhecida como folha, rainha ou 

chacrona, devem permanecer excluídos das listas da DIMED ou do órgão que tenha 

responsabilidade de cumprir o que determina o art.36 da Lei n.º 6.368, de 21.10.1976, 

atendida, assim, a análise multidisciplinar constante do Relatório Final, de setembro de 1987 e 

do presente parecer; b) Poderá ser objeto de reexame o uso legítimo da ayahuasca, aqui 

reconhecido, bem como, aliás, de qualquer outra substância com atuação no Sistema Nervoso 

Central, desde que com base em fatos novos, cujos aspectos substantivos ou essenciais não 

tenham sido, ainda, apreciados pelo CONFEN, tendo em vista que o acatamento a decisões 

relativas a matérias sobre as quais já se haja pronunciado o Colegiado, é fator de estabilidade 

das relações no âmbito da própria Administração Pública e perante os interesse individuais 

envolvidos; c) Deve ser organizada comissão mista integrada pelo CONFEN que poderá 

convidar assessores, e por representantes de entidades que observam o uso da ayahuasca em 

seus ritos com o objetivo de consolidar os princípios e regras básicas, comuns ás diversas 

entidades referidas, para fins entre outros, de acompanhamento da Administração Pública; d) 

Fazem parte integrante e complementar do presente parecer, o relatório final e os documentos 
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que os instruíram, apreciados pelo CONFEN em sua reunião plenária e setembro de 1997 e 

que ora são reapresentados, por cópia, para os arquivos do CONFEN e atendimento aos 

eventuais pedidos de esclarecimento formulados pelos interessados em geral." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 

 

 

PARECER DA CÂMARA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO SOBRE 

O USO RELIGIOSO DA AYAHUASCA 
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(Parecer do CATC / CONAD – 17/08/04 - Solicitado pela DEMANDA Nº 01/2004, de 24 

de março de 2004 - Apresentado na 3º Reunião do CONAD, de 17 de agosto de 2004) 

  

“Importa destacar os seguintes aspectos analisados pela câmara: a) a decisão do INCB 

(International Narcotics Control Board) das Nações Unidas, sobre o chá denominado 

ayahuasca; b) a importância do enfoque bioético e a compreensão da autonomia individual no 

exame da questão; c) o uso da ayahuasca por crianças e mulheres grávidas;atribuição para 

decidir pelo uso ou por sua interdição parcial ou total; d) a questão do uso da ayahuasca com 

finalidades terapêuticas e o estímulo a pesquisas clínicas; e) o exame de eventuais fatos 

novos, sobre o uso da ayahuasca, cujos aspectos substantivos não tenham sido, ainda, 

analisados em decisões anteriores do CONFEN ou do CONAD, desde a Resolução n° 06, de 

04/02/1986, do CONFEN; f) o exame de restrições diretas ou indiretas ao uso religioso da 

ayahuasca. 

Ponto n° 1 - Ao examinar a questão do uso da ayahuasca a partir de uma visão 

multidisciplinar, que soma saberes, interdisciplinar, pela qual os saberes se complementam e 

transdisciplinar, que serve, como observa ANTONIO MOSER 44, de “chave interpretativa 

capaz de responder aos problemas levantados pela análise inter e multidisciplinar”, é 

ponderável registrar que o INCB (International Narcotics Control Board), da Nações Unidas, 

relativamente à  ayahuasca, afirma que, sendo a planta utilizada praticamente in natura não 

cabe nenhum controle, acrescentando que não haverá controle das plantas usadas em forma de 

chá, segundo a opinião do INCB, pois não há purificação, concentração ou isolamento de 

substâncias.  

Ponto n° 2 - Deve ser ressaltada a relevância da bioética no exame do uso da ayahuasca, haja 

vista que entre os princípios fundamentais que a norteiam sobressai o “princípio da autonomia 

como uma espécie de princípio primeiro e fundante de uma nova postura global”45, 

apontando para a importância da decisão individual, devidamente alicerçada, entretanto, na 

mais ampla gama de informações, prestadas por profissionais das diversas áreas do 

conhecimento humano, pelos órgãos públicos e pela experiência comum, recolhida nos 

diversos segmentos da sociedade civil. Trata-se do direito da pessoa a ser informada, para a 

                                                 
44 MOSER, Antônio. Biotecnologia e Bioética. Ed. Vozes: 2004, pp. 326-327. 

45  MOSER, Antônio. op. cit. p. 319 
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tomada segura de decisão individual ou pelo círculo social-familiar. É indispensável, porém, 

ressaltar a dimensão axial da sociedade para o correto entendimento do princípio da 

autonomia que, portanto, não pode ser absolutizado. A propósito, observam com inteira 

propriedade COHEN e MARCOLINO46 que “assim como não nascemos éticos, nos 

tornamos ético no nosso processo de humanização, também não nascemos autônomos. A 

autonomia nunca será total, para qualquer ato social, nem permanente, ou seja, não podemos 

afirmar que ela, uma vez alcançada, não poderá ser mais questionada, pois ela será sempre 

autonomia para certas coisas, portanto, poderá variar durante a vida do indivíduo, a autonomia 

é um atributo que a sociedade outorga ao cidadão”.  

Ponto n° 3 - O uso da ayahuasca por crianças e mulheres grávidas e a atribuição para decidir 

sobre as condições desse uso, ou sobre níveis de restrição ao mesmo, é tema que, 

coerentemente com as premissas postas nos pontos 1 e 2, supra, somente pode ser avaliado 

num contexto em que os diferentes saberes se complementem e preservando-se, embora, a 

especificidade de cada disciplina, seja possível transcender o seu âmbito próprio, para 

“responder aos problemas levantados pela análise inter e multidisciplinar.” Avulta, cumpre 

reiterar, o direito à decisão individual informada. Ainda, é indispensável “levar em conta o 

saber detido pelo grupo de usuários”, como anota Edward MacRae47. Assim, é essencial levar 

“em consideração as situações concretas das pessoas, e até mesmo contingências 

históricas”48, parecendo ter influência definitiva na decisão sobre o tema, o exame da 

quantidade ministrada e do seu valor ritual e simbólico. O exercício do poder familiar (art. 

1.634 do Código Civil em vigor, anteriormente chamado de “pátrio poder”) abarca um campo 

amplíssimo, comprometendo os pais na adequada criação e educação dos filhos, sujeitando-os 

à perda desse poder em caso de abuso de autoridade ou falta aos deveres que a lei lhes 

comete. Vale reiterar a advertência de Cohen e Marcolino, que não se pode afirmar que a 

autonomia “uma vez alcançada, não poderá ser mais questionada”, pois ela é “um atributo que 

a sociedade outorga ao cidadão”. Assim, exemplificativamente, o uso indevido, pelos filhos 

menores, de qualquer substância, bebida, alimento ou medicamento, em qualquer que seja a 

                                                 
46 COHEN,C; MARCOLINO J.A.M., Autonomia & Paternalismo. in Segre M.; COHEN C., Bioética. São 

Paulo, EDUSP 3ª ed. pP. 51-62, 2002. 

47 Texto encaminhado à CATC. O uso ritual de substâncias psicoativas na religião do Santo Daime como um 

exemplo de redução de danos. 

48 MOSER, Antônio. op. cit. p. 325. 
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hipótese, pode gerar responsabilidade civil e penal para os responsáveis, além da perda do 

poder familiar. O exercício de poder familiar constitui, assim, elemento de superlativa 

importância que não pode ser afastado na equação do problema. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei n° 8.069, de 13/7/1990) prevê que o direito à liberdade assegurada à criança 

e ao adolescente compreende “crença e culto religioso” (art. 16, III) e acrescenta que “No 

processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o 

acesso às fontes de cultura.” (art. 58). A participação da criança e do adolescente no culto 

religioso de seus pais está ligada, intimamente, ao estabelecimento, pelos mesmos pais, do 

nível dessa participação pela qual são responsáveis, levando em conta - além das condições 

físicas e psíquicas peculiares à fase de desenvolvimento e estruturação da personalidade - os 

valores culturais, próprios do contexto social da criança e do adolescente. Posta a questão de 

forma ampla: os rituais de passagem, os jejuns ou abstinências, mais ou menos rigorosos, as 

mortificações ou penitências, de modalidades diversas e variada intensidade, constituem 

práticas de transcendental importância, integrantes das religiões aceitas e, por todas as justas 

razões, acatadas por nossa sociedade. O temperamento dessas mesmas práticas, porém, vai 

buscar sua fonte na família, na sociedade e na autonomia individual, sendo impossível e até 

mesmo indesejável uma intervenção onipresente, onividente e onisciente do Estado. Pelas 

razões expostas e considerando mais o enfoque bioético e os princípios que o informam 

(“princípios” aí entendidos como “fontes” ou “origem”)49, o uso religioso deveria 

permanecer como objeto de recomendação aos pais e grávidas, no sentido de que seriam 

sempre responsáveis pela interdição completa ou parcial do consumo, e neste último caso (de 

restrição parcial), que o uso seja em quantidades mínimas e compatíveis com a preservação do 

desenvolvimento e a estruturação da personalidade do menor e do nascituro. A atualização da 

pesquisa sobre o tema deve levar em conta a perspectiva biopsicossocial.  

Ponto n° 4 - A questão da utilização da ayahuasca “para finalidades terapêuticas” tem íntima 

ligação com a posição já firmada pela Câmara de que é fundamental estimular estudos do chá, 

realizando inclusive pesquisas clínicas. É sabido de todos o monumental poder fitoterápico da 

floresta amazônica, a maior farmácia natural do planeta, a despertar o interesse e a cobiça, de 

                                                 
49 PESSINI, Leo e DE BARCHIFONTAINE, Christian. Problemas atuais de Bioética. Ed. Loyola – 2002, pp. 

33-34 



 179 

 

toda ordem, interna e externamente. Obviamente, sobressai, neste contexto, a importância da 

ayahuasca e “o interesse de grandes indústrias farmacêuticas por seus segredos e o 

desenvolvimento de numerosos remédios baseados em preparados de origem indígena”, como 

observa MacRae, no trabalho antes citado (“O uso ritual de substâncias psicoativas na religião 

do Santo Daime”), quando enfatiza que todo “o ritual é um componente essencial dos 

sistemas populares de cura”. Não pode mais o Brasil refestelar-se na sua extraordinária 

pujança fitoterápica sem pesquisá-la, em benefício de seu povo e da humanidade, ou, 

provavelmente, correremos o risco de que outros o façam, nem sempre animados por tão 

nobres objetivos. A Câmara propõe o estudo do uso terapêutico da ayahuasca, em caráter 

experimental, a ser, prontamente, iniciado, mediante a constituição de um grupo de trabalho. 

Tal grupo seria formado por representantes das áreas que atendessem, entre outros, aos 

seguintes aspectos: antropológico, farmacológico/bioquímico, psicológico, social, psiquiátrico 

e jurídico. Integrariam, também, o grupo, dois representantes das comunidades usuárias da 

ayahuasca. As indicações seriam realizadas após prévio diálogo entre as respectivas áreas 

acadêmicas.  

Ponto n° 5 - Há mais de dezoito anos, pela Resolução n° 06, de 04 de fevereiro de 1986, do 

CONFEN, foi suspensa, provisoriamente, a inclusão na lista da DIMED, da espécie vegetal - 

Banisteriopsis caapi – que integra a ayahuasca, situação que, posteriormente, se tornou 

definitiva, constando da ata do CONFEN, publicada no D.O. de 24/8/1992, a reiteração, 

aprovada por unanimidade, das conclusões do relatório final sobre a matéria, de 1987, no 

sentido de manter excluídas das listas da DIMED, ou do órgão competente, as espécies 

vegetais que integram o chá. Assim, o uso ritual da ayahuasca passou a ser regulado 

legalmente, por intermédio do órgão competente para tanto. Além dessas decisões, o 

CONFEN recomendou, em 1995, interdições ao uso do chá por pessoas com distúrbios 

mentais e por menores, matéria de que se tratou no ponto n° 3, supra. Desde então, não parece 

ter havido fatos novos, cujos aspectos substantivos ou essenciais não tenham sido, ainda, 

analisados pela Administração Pública, através da instância própria. As abordagens referidas 

nos pontos anteriores explicitam os pareceres supracitados e com eles são compatíveis, 

havendo, portanto complementaridade, razão pela qual devem ser mantidos aqueles pareceres, 

aditados com as novas abordagens.  

Ponto n° 6 - Tendo em vista as “Sugestões sobre o conteúdo do relatório sobre o uso ritual da 
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ayahuasca”, encaminhadas pelo integrante da Câmara Edward MacRae, cumpre registrar a 

observação, constante de suas “sugestões”, de que, não obstante o uso ritual legalizado da 

ayahuasca pelas diversas comunidades religiosas, há “outras maneiras de coibir suas 

atividades e expansão. Assim, passa-se a dificultar a produção e distribuição de seu 

sacramento central...dificulta-se o transporte do chá para localidades fora da Amazônia 

mediante a exigência do cumprimento de complexos trâmites burocráticos.” Em face destas 

observações, tendo em vista que o CONAD é o órgão normativo do Sistema Nacional 

Antidrogas – SISNAD – e que suas decisões “deverão ser cumpridas pelos órgãos e entidades 

da Administração Pública integrantes do Sistema” (arts. 3°, I, 4°, 5°, II e 7°, do Decreto n° 

3.696, de 21/12/2000), a Câmara propõe ao CONAD que fique registrado em ata, para fins, 

inclusive de utilização pelos interessados, que não pode haver restrição, direta ou indireta, às 

práticas religiosas das comunidades, baseada em proibição do uso ritual da ayahuasca, tendo 

em vista as decisões do colegiado, especialmente as referidas no ponto n° 5, supra.  

CONCLUSÕES: 1) a Câmara ratifica as decisões anteriores do Colegiado, com os 

aditamentos do presente parecer, conforme referido no ponto nº 4; 2) recomenda-se a 

consolidação, em separata, de todas as decisões supracitadas, para acesso e utilização dos 

interessados; 3) a liberdade religiosa e o poder familiar devem servir à paz social, à qual se 

submete a autonomia individual; 4) deve ser reiterada a liberdade do uso religioso da 

ayahuasca, tendo em vista os fundamentos constantes das decisões do Colegiado, em sua 

composição antiga e atual, considerando a inviolabilidade de consciência e de crença e a 

garantia de proteção do Estado às manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, com base nos arts. 5°, VI e 215, § 1° da Constituição do Brasil, evitada, assim, 

qualquer forma de manifestação de preconceito.  
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RESOLUÇÃO Nº 4 - CONAD, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2004 

(Republicada por ter saído com incorreção no DOU do dia 08/11/2004, Seção 1) 

 

 

Dispõe sobre o uso religioso e sobre a pesquisa da ayahuasca 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL ANTI-DROGAS - CONAD, no uso de suas 

atribuições legais, observando, especialmente, o que prevê o art. 6° do Regimento Interno do 

CONAD; e CONSIDERANDO que o plenário do CONAD aprovou, em reunião realizada no 

dia 17 de agosto de 2004, o parecer da Câmara de Assessoramento Técnico-Científico que, 

por seu turno, reconhece a legitimidade, juridicamente, do uso religioso da ayahuasca, e que o 

processo de legitimação iniciou-se, há mais de dezoito anos, com a suspensão provisória das 

espécies vegetais que a compõem, das listas da Divisão de Medicamentos - DIMED, por 

Resolução do Conselho Federal de Entorpecentes - CONFEN, n° 06, de 04 de fevereiro de 

1986, suspensão essa que tornou-se definitiva, com base em pareceres de 1987 e 1992, 

indicados em ata do CONFEN, publicada no D.O. de 24 de agosto de 1992, sendo os 

subsequentes considerados baseados na já referida decisão do CONAD; CONSIDERANDO 

que a decisão adequada, da Administração Pública, sobre o uso religioso da ayahuasca, foi 

proferida com base em análise multidisciplinar; CONSIDERANDO a importância de garantir 

o direito constitucional ao exercício do culto e à decisão individual, no uso religioso da 

ayahuasca, mas que tal decisão deve ser devidamente alicerçada na mais ampla gama de 

informações, prestadas por profissionais das diversas áreas do conhecimento humano, pelos 

órgãos públicos e pela experiência comum, recolhida nos diversos segmentos da sociedade 

civil; CONSIDERANDO que a participação no uso religioso da ayahuasca, de crianças e 

mulheres grávidas, deve permanecer como objeto de recomendação aos pais, no adequado 

exercício do poder familiar (art. 1.634 do Código Civil), e às grávidas, de que serão sempre 

responsáveis pela medida de tal participação, atendendo, permanentemente, à preservação do 

desenvolvimento e da estruturação da personalidade do menor e do nascituro; 
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CONSIDERANDO que qualquer prática religiosa adotada pela família abrange os deveres e 

direitos dos pais “de orientar a criança com relação ao exercício de seus direitos de maneira 

acorde com a evolução de sua capacidade”, aí incluída a liberdade de professar a própria 

religião e as próprias crenças, observadas as limitações legais ditadas pelos interesses públicos 

gerais (cf. Convenção Sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, promulgada pelo 

Decreto nº 99.710, de 21/11/1990, art. 14); CONSIDERANDO a conveniência da 

implementação de estudo e pesquisa sobre o uso terapêutico da ayahuasca, em caráter 

experimental; CONSIDERANDO que o controle administrativo e social do uso religioso da 

ayahuasca somente poderá se estruturar, adequadamente, com o concurso do saber detido 

pelos grupos de usuários; RESOLVE: Art. 1º Fica instituído GRUPO MULTIDISCIPLINAR 

DE TRABALHO para levantamento e acompanhamento do uso religioso da ayahuasca, bem 

como para a pesquisa de sua utilização terapêutica, em caráter experimental. Art. 2º O 

GRUPO MULTIDISCIPLINAR DE TRABALHO será composto por seis membros, 

indicados pelo CONAD, das áreas que atendam, entre outros, aos seguintes aspectos: 

antropológico, farmacológico/ bioquímico, social, psicológico, psiquiátrico e jurídico. Além 

disso, o grupo será integrado por mais seis membros, convidados pelo CONAD, 

representantes dos grupos religiosos, usuários da ayahuasca. Art. 3º O GRUPO 

MULTIDISCIPLINAR DE TRABALHO escolherá seu presidente e vice-presidente e deverá, 

como primeira tarefa, promover o cadastro nacional de todas as instituições que, em suas 

práticas religiosas, adotam o uso da ayahuasca, devendo essas instituições manter registro 

permanente de menores integrantes da comunidade religiosa, com a indicação de seus 

respectivos responsáveis legais, entre outros dados indicados pelo GRUPO MULTI-

DISCIPLINAR DE TRABALHO. Art. 4º O GRUPO MULTIDISCIPLINAR DE 

TRABALHO estruturará seu plano de ação e o submeterá ao CONAD, em até 180 dias, com 

vistas à implementação das metas referidas na presente resolução, tendo como objetivo final, 

a elaboração de documento que traduza a deontologia do uso da ayahuasca, como forma de 

prevenir o seu uso inadequado. Art. 5º O CONAD, por seus serviços administrativos, deverá 

consolidar, em separata, todas as decisões do CONFEN e do CONAD sobre o uso religioso da 

ayahuasca, para acesso e utilização dos interessados que poderão, às suas próprias expensas, 

extrair cópias, observadas as respectivas regras administrativas para tanto. Art. 6º Esta 

Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. JORGE ARMANDO FELIX Ministro-
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Chefe do Gabinete de Segurança Institucional e Presidente do Conselho Nacional Antidrogas. 
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ANEXO 05 

 

 

GRUPO MULTIDISCIPLINAR DE TRABALHO - GMT- AYAHUASCA 

RELATÓRIO FINAL 

 

 

(BRASIL, CONAD. Relatório Final do Grupo Multidisciplinar de Trabalho – 

Ayahuasca)50 

 

I – INTRODUÇÃO 

1. O CONAD é o órgão normativo do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – 

SISNAD – e suas decisões “deverão ser cumpridas pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública integrantes do Sistema” (arts. 3o, I, 4o, 4o, II e 7o, do Decreto no 3.696, de 

21/12/2000). Assim, no exercício de sua competência legal aprovou parecer da CATC que, 

por sua vez, adotou pareceres do colegiado que o precedeu – o CONFEN – e abordou outros 

aspectos pertinentes ao tema “o uso religioso da ayahuasca” cumprindo destacar a observação 

final e as conclusões do parecer que o CONAD aprovou: “que fique registrado em ata, para 

fins, inclusive de utilização pelos interessados, que não pode haver restrição, direta ou 

indireta, às práticas religiosas das comunidades, baseada em proibição do uso ritual da 

Ayahuasca”. 

2. O referido parecer concluiu: “a) a câmara ratifica as decisões anteriores do colegiado, com 

os aditamentos do presente parecer, conforme referido no ponto no 4; b) recomenda-se a 

consolidação, em separata, de todas as decisões supracitadas, para acesso e utilização dos 

interessados; c) a liberdade religiosa e o poder familiar devem servir à paz social, à qual se 

submete a autonomia individual; d) deve ser reiterada a liberdade do uso religioso da 

Ayahuasca, tendo em vista os fundamentos constantes das decisões do colegiado, em sua 

composição antiga e atual, considerando a inviolabilidade de consciência e de crença e a 

garantia de proteção do Estado às manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, com base nos arts. 5o, VI e 215, § 1o da Constituição do Brasil, evitada, assim, 

                                                 
50 Disponível em: <http://www.obid.senad.gov.br/portais/CONAD/biblioteca/documentos/327994.pdf>. Acesso 

em: 13/10/2012). 
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qualquer forma de manifestação de preconceito”. 

3. A Resolução nº 05 – CONAD, de 10 de novembro de 2004, tem por objetivo contribuir 

para a plena implementação do que foi discutido e aprovado ”sobre o uso religioso da 

Ayahuasca”, e para tanto foi constituído o GMT que, assim, terá por premissas as questões 

decididas pelo CONAD, para laborar, com ampla liberdade, no “estudo do que é preciso 

fazer”, ou seja, na formulação de documento que “traduza a deontologia do uso da 

Ayahuasca”. 

4. O Grupo Multidisciplinar de Trabalho, instituído pela Resolução nº. 5 CONAD, de 04 de 

novembro de 2004, para levantamento e acompanhamento do uso religioso da Ayahuasca, 

bem como para a pesquisa de sua utilização terapêutica, em caráter experimental, foi 

oficialmente instalado pelo Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República e Presidente do Conselho Nacional Antidrogas, JORGE 

ARMANDO FELIX, em 30 de maio de 2006, no Palácio do Planalto, em Brasília-DF, e teve 

como objetivo final a elaboração de documento que traduzisse a deontologia do uso da 

Ayahuasca, como forma de prevenir seu uso inadequado. 

5. AYAHUASCA, aqui, é referida de modo genérico, para manter a uniformidade do texto e a 

harmonia com a nomenclatura utilizada nos atos oficiais do CONAD, mas é conhecida por 

diversos outros nomes, conforme a comunidade que o usa no Brasil ou no Exterior, 

destacando-se as expressões mais conhecidas “HOASCA”, “SANTO DAIME” e 

“VEGETAL”, compostos, indistintamente, pelo cipó Banisteriopsis caapi (jagube, mariri etc) 

e pela folha Psychotria viridis (chacrona, rainha etc.). 

6. Nos termos da referida Resolução, o GMT foi composto por seis estudiosos , indicados 

pelo CONAD, das áreas que atenderam, dentre outros, os seguintes aspectos: antropológico 

(representado pelo Dr. Edward John Baptista das Neves MacRae), farmacológico/bioquímico 

(Dr. Isac Germano Karniol), social (Drª Roberta Salazar Uchoa), psiquiátrico (Dr. Dartiu 

Xavier da Silveira Filho) e jurídico (Drª Ester Kosovski) e seis membros, convidados pelo 

CONAD, representantes dos grupos religiosos que fazem uso da Ayahuasca, eleitos em 

Seminário realizado em Rio Branco nos dias 9 e 10 de março de 2006, a saber: Linha do 

Padrinho Sebastião Mota de Melo: Alex Polari de Alverga; Linha do Mestre Raimundo Irineu 

Serra: Jair Araújo Fagundes e Cosmo Lima de Souza; Linha do Mestre José Gabriel da Costa: 

Edson Lodi Campos Soares; Linha Independente (Outras Linhas): Luis Antônio Orlando 
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Pereira e Wilson Roberto Gonzaga da Costa. Considerando que a linha do Mestre Daniel 

Pereira de Matos, popularmente conhecida como linha da Barquinha, decidiu não participar 

do GMT, conforme carta endereçada ao CONAD, foi realizada durante o seminário eleição 

entre os suplentes já eleitos das linhas presentes para o preenchimento da vaga em aberto. 

Nesta ocasião foi eleito mais um representante da linha do Mestre Raimundo Irineu Serra. 

7. O GMT contou com o apoio da Secretaria Nacional Antidrogas, representada pela Diretora 

de Políticas de Prevenção e Tratamento, Drª Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte, e da 

Assessoria Executiva do CONAD, representada pelas Sras. Déborah de Oliveira Cruz e Maria 

de Lourdes Carvalho. Em suas reuniões ordinárias contou com o apoio do Dr. Domingos 

Bernardo Gialluisi , Jurista, Membro Titular do CONAD e da Câmara de Assessoramento 

Técnico Científico, também representada pelo Dr. Marcelo de Araújo Campos e pela Drª 

Maria de Lourdes Zenel. 

8. Além da primeira reunião em que os membros do GMT foram empossados, foram 

realizadas mais seis reuniões de trabalho na Sala de Reuniões da Secretaria Nacional 

Antidrogas, nos dias 28/06, 28/07, 28/08, 23 e 24/10 e 23/11, todas registradas em atas, 

durante as quais se discutiu a seguinte pauta: cadastramento das entidades; aspectos jurídicos 

e legais para regulamentação do uso religioso e amparo do direito à liberdade de culto; 

regulação de preceitos para produção, uso, envio e transporte da Ayahuasca; procedimentos de 

recepção de novos interessados na prática religiosa; definição de uso terapêutico e outras 

questões científicas; Ayahuasca, cultura e sociedade; e, sistematização do trabalho para 

elaboração do documento final. 

9. O objetivo final do GMT, nos termos da Resolução nº 05/04, do CONAD, é identificar “o 

que é preciso fazer” para atender aos diversos itens que integram os direitos e obrigações 

pertinentes ao “uso religioso da Ayahuasca”. O “estudo” desse “o que é preciso fazer” 

constituiu-se, exatamente, nas atividades desenvolvidas pelo GMT, traduzindo, assim, a 

“deontologia do uso da Ayahuasca”: (deon, do grego: “o que é preciso fazer” + logos, também 

do grego: “estudo” ). 

 

II - HISTÓRICO DA REGULAMENTAÇÃO DO USO DA AYAHUASCA 

10. A instituição do Grupo Multidisciplinar de Trabalho expressa dever constitucional do 

Estado Brasileiro de proteger as manifestações populares e indígenas e garantir o direito de 
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liberdade religiosa. Representa o coroamento do processo de legitimação do uso religioso da 

Ayahuasca no país, iniciado há mais de vinte anos, com a criação do 1º Grupo de Trabalho do 

CONAD (na época CONFEN), designado para examinar a conveniência da suspensão 

provisória da inclusão da substância Banisteriopsis caapi na Portaria nº 02/85, da DIMED 

(Resolução nº. 04/85, do CONFEN). 

11. Este primeiro estudo, após dois anos, com a realização de várias pesquisas e visitas às 

comunidades usuárias em diversos Estados da Federação, principalmente ao Acre, Amazonas 

e Rio de Janeiro, resultou em extenso relatório , de setembro de 1987, subscrito pelo então 

Conselheiro do CONFEN, Doutor Domingos Bernardo Gialluisi , Presidente do Grupo de 

Trabalho, que concluiu que as espécies vegetais que integram a elaboração da bebida 

denominada de Ayahuasca ficassem excluídas das listas de substâncias proscritas pela 

DIMED. 

12. Esta conclusão foi aprovada pelo plenário do antigo Conselho Federal de Entorpecentes, 

em reunião de setembro de 1987, de sorte que a suspensão provisória da interdição do uso da 

Ayahuasca, levada a termo pela Resolução nº 06, do CONFEN, de 04 de fevereiro de 1986, 

tornou-se definitiva, com a exclusão da bebida e das espécies vegetais que a compõem das 

listas da DIMED. 

13. A despeito disso, em 1991, em face de denúncia anônima, por iniciativa do então 

Conselheiro do CONFEN, Paulo Gustavo de Magalhães Pinto, Chefe da Divisão de 

Repressão a Entorpecentes do Departamento de Polícia Federal, a “questão do uso da 

Ayahuasca” foi reexaminada. 

14. Disso resultou mais uma vez, por parte do CONFEN, a realização de estudos acerca do 

contexto de produção e do consumo da bebida, desenvolvidos pelo Doutor Domingos 

Bernardo Gialluisi , o qual, em parecer conclusivo de 02/06/92, aprovado por unanimidade na 

5ª Reunião Ordinária do CONFEN realizada na mesma data, considerou que não havia razões 

para alterar a conclusão proposta em 1987, no relatório final já mencionado . 

15. Dez anos depois, em face de denúncias de uso inadequado da bebida Ayahuasca, a maior 

parte divulgada na imprensa e outras tantas dirigidas aos órgãos do Poder Público, 

notadamente CONAD, Polícia Federal e Ministério Público, fato que está amplamente 

documentado na consolidação das decisões e estudos do CONAD e de outras instituições 

acerca do uso da Ayahuasca, novo Grupo de Trabalho foi definido pela Resolução nº 26, de 31 
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de dezembro de 2002. 

16. De acordo com esta resolução, o GT deveria ser composto por diversas instituições , com 

base no princípio da responsabilidade compartilhada, agora com o objetivo de fixar normas e 

procedimentos que preservassem a manifestação cultural religiosa, observando os objetivos e 

normas estabelecidas pela Política Nacional Antidrogas e pelos diplomas legais pertinentes. 

Não há registro de que este grupo tenha sido constituído. 

17. Em 24 de março de 2004 o CONAD solicitou à Câmara de Assessoramento Técnico 

Científico a elaboração de estudo e parecer técnico-científico a respeito de diversos aspectos 

do uso da Ayahuasca, ocasião em que o referido órgão de assessoramento do CONAD emitiu 

parecer apresentado e aprovado na Reunião do CONAD de 17/08/04, o qual serviu de 

fundamento à Resolução nº 5, do CONAD, de 04/11/04, que institui o atual Grupo 

Multidisciplinar de Trabalho. 

 

III - ANDAMENTO DAS REUNIÕES 

18. A fim de atender aos termos da resolução que o instituiu, o GMT teve como primeira 

tarefa, depois de eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Grupo, respectivamente Dr. 

Dartiu Xavier da Silveira Filho e Edson Lodi Campos Soares, a elaboração do Cadastro 

Nacional das Entidades Usuárias da Ayahuasca - CNEA. 

19. Acerca desse tema, muitos foram os questionamentos levados em consideração pelo 

grupo, a começar pela finalidade do referido cadastro, que não deve servir de mecanismo de 

controle estatal sobre o direito constitucional à liberdade de crença (art. 5º, VI, CF). Discutiu-

se também acerca de sua objetividade, de sorte que não constassem exigências que viessem a 

invadir o direito individual à intimidade, vida privada e imagem dos usuários (art. 5º, X, CF). 

Nesse sentido, chegou-se ao consenso de que responder ou não ao cadastro seria uma 

faculdade das entidades. 

20. Fixados esses parâmetros, o formulário de cadastro foi colocado à disposição dos 

interessados, acompanhado de carta explicativa e cópia da Resolução nº. 05/04, do CONAD. 

Até a presente data foi cadastrada quase uma centena de entidades, dando também uma 

dimensão parcial das diversas práticas que são adotadas pelas entidades que fazem uso da 

Ayahuasca no Brasil. O cadastro continua disponível às entidades interessadas. 

21. O GMT procurou destacar e consolidar as práticas que para as próprias entidades 
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representam o uso religioso adequado e responsável, anteriormente estabelecidos na “Carta de 

Princípios”, resultado do 1º Seminário das entidades da Ayahuasca, realizado em Rio Branco 

em 24 de novembro de 1991. Nas discussões priorizaram-se os seguintes temas: definição de 

uso ritual, comércio, turismo, publicidade, associação da Ayahuasca com outras substâncias, 

criação de novos centros, auto-sustentabilidade das entidades, procedimentos de recepção de 

novos interessados, curandeirismo, uso terapêutico, assim como definição de mecanismos 

para tornar efetivos os princípios deontológicos formulados. A maior parte das deliberações 

do grupo foi consensual e estão sintetizadas no item V – Conclusão. 

 

IV – TEMAS DISCUTIDOS 

A – USO RELIGIOSO DA AYAHUASCA 

22. Ao longo de décadas o uso ritualístico da Ayahuasca – bebida extraída da decocção do 

cipó Banisteriopsis caapi (jagube, mariri etc.) e da folha Psychotria viridis (chacrona, rainha 

etc.) – tem sido reconhecido pela sociedade brasileira como prática religiosa legítima, de sorte 

que são mais do que atuais as conclusões de relatórios e pareceres decorrentes de estudos 

multidisciplinares determinados pelo antigo CONFEN, desde 1985, que constatavam que “há 

muitas décadas o uso da Ayahuasca vem sendo feito, sem que tenha redundado em qualquer 

prejuízo social conhecido” . 

23. A correta identificação do que é uso religioso, segundo os conceitos e práticas ditadas, a 

partir das próprias entidades que fazem uso da Ayahuasca, permitirá assegurar a proteção da 

liberdade de crença prevista na Constituição Federal. Considerando a ocorrência de registros 

de uso não religioso da Ayahuasca, sua identificação possibilitará prevenir práticas que não se 

amoldam à proteção constitucional. 

24. Trata-se, pois, de ratificar a legitimidade do uso religioso da Ayahuasca como rica e 

ancestral manifestação cultural que, exatamente pela relevância de seu valor histórico, 

antropológico e social, é credora da proteção do Estado, nos termos do art. 2o, “caput”, da Lei 

11.343/06 e do art. 215, §1º, da CF. Devem-se evitar práticas que possam pôr em risco a 

legitimidade do uso religioso tradicionalmente reconhecido e protegido pelo Estado brasileiro, 

incluindo-se aí o uso da Ayahuasca associado a substâncias psicoativas ilícitas ou fora do 

ambiente ritualístico. 
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B – COMERCIALIZAÇÃO 

25. O GMT reconhece o caráter religioso de todos os atos que envolvem a Ayahuasca, desde a 

coleta das plantas e seu preparo, até seu armazenamento e ministração, de modo que seu 

praticante de tudo participa com a convicção de que pratica ato de fé e não de comércio. Daí 

decorre que o plantio, o preparo e a ministração com o fim de auferir lucro é incompatível 

com o uso religioso que as entidades reconhecem como legítimo e responsável. 

26. Quem vende Ayahuasca não pratica ato de fé, mas de comércio, o que contradiz e avilta a 

legitimidade do uso tradicional consagrado pelas entidades religiosas. 

27. A vedação da comercialização da Ayahuasca não se confunde com seu custeio, com 

pagamento das despesas que envolvem a coleta das plantas, seu transporte e o preparo. Tais 

custos de manutenção, conforme seja o seu modo de organização estatutária, são suportados 

pela comunidade usuária. E é evidente, também, que a produção da Ayahuasca tem um custo, 

que pode variar de acordo com a região que a produz, a quantidade de adeptos, a maior ou 

menor facilidade com que se adquire a matéria prima (cipó e folha), se se trata de plantio da 

própria entidade ou se as plantas são obtidas na floresta nativa, e tantas outras variáveis. 

28. Historicamente, porém, de acordo com a experiência das entidades religiosas chamadas a 

compor o Grupo Multidisciplinar de Trabalho, esse custo é partilhado no seio da instituição 

por meio das contribuições dos membros de cada entidade. Os sócios respondem pelas 

despesas de manutenção da organização religiosa, nas quais estão incluídos os gastos com a 

produção da Ayahuasca, com prestação de contas regular. 

29. O uso religioso responsável na produção da Ayahuasca é delineado a partir da constatação 

das práticas das entidades: a) cultivar as plantas e preparar a Ayahuasca, em princípio, para 

seu próprio consumo; b) buscar a sustentabilidade na produção das espécies; e, c) quando não 

possuir cultivo próprio e nenhuma forma de obtenção da matéria prima na floresta nativa – 

sem prejuízo de buscar a auto-suficiência em prazo razoável – nada obsta obter o chá 

mediante custeio das despesas tão somente, evitando-se que pessoas, grupos ou entidades se 

dediquem, com exclusividade ou majoritariamente, ao fornecimento a terceiros. 

 

C – SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO DA AYAHUASCA 

30. A cultura do uso religioso da Ayahuasca, por se tratar de fé baseada em bebida extraída de 

plantas nativas da Floresta Amazônica, pressupõe responsabilidade ambiental na extração das 
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espécies. As entidades religiosas devem buscar a auto-sustentabilidade na produção da bebida, 

cultivando o seu próprio plantio. 

D – TURISMO 

31. Turismo, como atividade comercial, deve ser evitado pelas entidades, que por se 

constituírem em instituições religiosas, não devem se orientar pela obtenção de lucro, 

principalmente decorrente da exploração dos efeitos da bebida. 

32. A Constituição Federal garante o livre exercício dos cultos religiosos, que tem como 

consequência o direito à propagação da fé através do intercâmbio legitimo de seus membros. 

Neste sentido todos têm direito de professar a sua fé livremente e de promover eventos dentro 

dos limites legais estabelecidos. O que se quer evitar é que uma prática religiosa responsável, 

séria, legitimamente reconhecida pelo Estado, venha a se transformar, por força do uso 

descomprometido com princípios éticos, em mercantilismo de substância psicoativa, 

enriquecendo pessoas ou grupos, que encontram no argumento da fé apenas o escudo para 

práticas inadequadas. 

 

E - DIFUSÃO DAS INFORMAÇÕES 

33. A publicidade da Ayahuasca também tem sido motivo de deturpações e abusos, 

notadamente na Internet. Observa-se, principalmente neste meio de comunicação, o 

oferecimento de toda espécie de cursos e oficinas remuneradas, cujo elemento central é o uso 

da Ayahuasca associado a promessas de experiências transformadoras descomprometidas com 

o ritual religioso. 

34. A partir das experiências das entidades e de suas práticas rituais, verifica-se que o uso 

ritual responsável é incompatível com a publicidade e a oferta de promessas de curas 

milagrosas, de transformações pessoais arrebatadoras e com a indução das pessoas a 

acreditarem que a Ayahuasca é o remédio para todos os males. É consenso no GMT que quem 

faz uso religioso responsável não divulga informações que possam induzir as pessoas a terem 

uma imagem fantasiosa da Ayahuasca e trata do tema com discrição, sem fazer alardes dos 

efeitos da substância. 

 

F - USO TERAPÊUTICO 

35. Para fins deste relatório “terapia” é compreendida como atividade ou processo destinado à 
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cura, manutenção ou desenvolvimento da saúde, que leve em conta princípios éticos 

científicos. 

36. Tradicionalmente, algumas linhas possuem trabalhos de cura em que se faz uso da 

Ayahuasca, inseridos dentro do contexto da fé. O uso terapêutico que tradicionalmente se 

atribui à Ayahuasca dentro dos rituais religiosos não é terapia no sentido acima definido, 

constitui-se em ato de fé e, assim sendo, ao Estado não cabe intervir na conduta de pessoas, 

grupos ou entidades que fazem esse uso da bebida, em contexto estritamente religioso. Em 

outra condição se encontram aqueles que se utilizam da bebida fora do contexto religioso. Isto 

nada tem que ver com uso religioso, e tal prática não está reconhecida como legítima pelo 

CONAD, que se limitou a autorizar o uso da substância em rituais religiosos. 

37. A utilização terapêutica da Ayahuasca em atividade privativa de profissão regulamentada 

por lei dependerá da habilitação profissional e respaldo em pesquisas científicas, pois de outra 

forma haverá exercício ilegal de profissão ou prática profissional temerária. 

38. Qualquer prática que implique utilização de Ayahuasca com fins estritamente terapêuticos, 

quer seja da substância exclusivamente, quer seja de sua associação com outras substâncias ou 

práticas terapêuticas, deve ser vedada, até que se comprove sua eficiência por meio de 

pesquisas científicas realizadas por centros de pesquisa vinculados a instituições acadêmicas, 

obedecendo às metodologias científicas. Desse modo, o reconhecimento da legitimidade do 

uso terapêutico da Ayahuasca somente se dará após a conclusão de pesquisas que a 

comprovem. 

39. Com fundamento nos relatos dos representantes das entidades usuárias, verificou-se que 

as curas e soluções de problemas pessoais devem ser compreendidas no mesmo contexto 

religioso das demais religiões: enquanto atos de fé, sem relação necessária de causa e efeito 

entre uso da Ayahuasca e cura ou soluções de problemas. 

 

G - ORGANIZAÇÃO DAS ENTIDADES 

40. O crescimento do uso da Ayahuasca e a facilidade com que se pode comprar a bebida de 

pessoas que a produzem sem compromisso com a fé têm levado ao surgimento de novas 

entidades, que não possuem experiência no lidar com a bebida e seus efeitos, assim como 

fazem mau uso da Ayahuasca, associando-a a práticas que nada têm a ver com religião. O uso 

ritual caracterizado pela busca de uma identidade religiosa se diferencia do uso meramente 
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recreativo. 

41. O uso religioso responsável da Ayahuasca pressupõe a presença de pessoas experientes, 

que saibam lidar com os diversos aspectos que envolvem essa prática, a saber: capacidade de 

identificar as espécies vegetais e de preparar a bebida, reconhecer o momento adequado de 

servi-la, discernir as pessoas a quem não se recomenda o uso, além de todos os aspectos 

ligados ao uso ritualístico, conforme sua orientação espiritual. 

42. Embora se reconheça o ato de fé solitário e isolado, usualmente a prática religiosa se 

desenvolve coletivamente. É recomendável que os grupos constituam-se em organizações 

formais, com personalidade jurídica, consolidando a ideia de responsabilidade, identidade e 

projeção social, que possibilite aos usuários a prática religiosa em ambiente de confiança. 

 

H - PROCEDIMENTOS DE RECEPÇÃO DE NOVOS ADEPTOS 

43. Além dos princípios inerentes a cada uma das linhas doutrinárias na recepção de novos 

membros, é razoável e prudente que ao se ministrar a Ayahuasca seja levado em conta o relato 

de alterações mentais anteriores, o estado emocional no momento do uso e que eles não 

estejam sob efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas. 

44. Antes de ingerir pela primeira vez, o interessado deve ser informado acerca de todas as 

condições que se exigem para o uso da Ayahuasca, conforme a orientação de cada entidade. 

Uma entrevista prévia, oral ou escrita, deve ser realizada no sentido de averiguar as condições 

do interessado e a ele devem ser dados os esclarecimentos necessários acerca dos efeitos 

naturais da bebida. 

45. É recomendável que cada entidade acompanhe os participantes até a finalização de seus 

rituais, excetuada a saída previamente solicitada em casos excepcionais e com a anuência do 

responsável. 

 

I – USO DA AYAHUASCA POR MENORES E GRÁVIDAS 

46. Tendo em vista a inexistência de suficientes evidências cientificas e levando em conta a 

utilização secular da Ayahuasca, que não demonstrou efeitos danosos à saúde, e os termos da 

Resolução nº 05/04, do CONAD, o uso da Ayahuasca por menores de 18 (dezoito) anos deve 

permanecer como objeto de deliberação dos pais ou responsáveis, no adequado exercício do 

poder familiar (art. 1634 do CC); e quanto às grávidas, cabe a elas a responsabilidade pela 
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medida de tal participação, atendendo, permanentemente, a preservação do desenvolvimento e 

da estruturação da personalidade do menor e do nascituro. 

CONCLUSÃO: 

a. Considerando que o CONAD, acolhendo parecer da Câmara de Assessoramento Técnico 

Científico, reconheceu a legitimidade do uso religioso da Ayahuasca, nos termos da Resolução 

nº 05/04, que instituiu o GMT para elaborar documento que traduzisse a deontologia do uso 

da Ayahuasca, como forma de prevenir seu uso inadequado; 

b. Considerando que o GMT, após diversas discussões e análises, onde prevaleceu o confronto 

e o pluralismo de ideias, considerou como uso inadequado da Ayahuasca a prática do 

comércio, a exploração turística da bebida, o uso associado a substâncias psicoativas ilícitas, o 

uso fora de rituais religiosos, a atividade terapêutica privativa de profissão regulamentada por 

lei sem respaldo de pesquisas cientificas, o curandeirismo, a propaganda, e outras práticas que 

possam colocar em risco a saúde física e mental dos indivíduos; 

c. Considerando que a dignidade da pessoa humana é princípio fundante da República 

Federativa do Brasil, e dentre os direitos e garantias dos cidadãos sobressai-se a liberdade de 

consciência e de crença como direitos invioláveis, cabendo ao Estado, na forma da lei, 

garantir a proteção aos locais de culto e a suas liturgias (CF, arts. 1º, III, 5º, VI); 

d. Considerando a decisão do INCB (International Narcotics Control Board), da Organização 

das Nações Unidas, relativa à Ayahuasca, que afirma não ser esta bebida nem as espécies 

vegetais que a compõem objeto de controle internacional; 

e. Considerando, por fim, que o uso ritualístico religioso da Ayahuasca, há muito reconhecido 

como prática legitima, constitui-se manifestação cultural indissociável da identidade das 

populações tradicionais da Amazônia e de parte da população urbana do País, cabendo ao 

Estado não só garantir o pleno exercício desse direito à manifestação cultural, mas também 

protegê-la por quaisquer meios de acautelamento e prevenção, nos termos do art. 2o, “caput”, 

Lei 11.343/06 e art. 215, caput e § 1º c/c art. 216, caput e §§ 1º e 4º da Constituição Federal. 

O Grupo Multidisciplinar de Trabalho aprovou os seguintes princípios deontológicos para o 

uso religioso da Ayahuasca: 

1. O chá Ayahuasca é o produto da decocção do cipó Banisteriopsis caapi e da folha 

Psychotria viridis e seu uso é restrito a rituais religiosos, em locais autorizados pelas 

respectivas direções das entidades usuárias, vedado o seu uso associado a substâncias 
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psicoativas ilícitas; 

2. Todo o processo de produção, armazenamento, distribuição e consumo da Ayahuasca 

integra o uso religioso da bebida, sendo vedada a comercialização e ou a percepção de 

qualquer vantagem, em espécie ou in natura, a título de pagamento, quer seja pela produção, 

quer seja pelo consumo, ressalvando-se as contribuições destinadas à manutenção e ao regular 

funcionamento de cada entidade, de acordo com sua tradição ou disposições estatutárias; 

3. O uso responsável da Ayahuasca pressupõe que a extração das espécies vegetais sagradas 

integre o ritual religioso. Cada entidade constituída deverá buscar a auto-sustentabilidade em 

prazo razoável, desenvolvendo seu próprio cultivo, capaz de atender suas necessidades e 

evitar a depredação das espécies florestais nativas. A extração das espécies vegetais da 

floresta nativa deverá observar as normas ambientais; 

4. As entidades devem evitar o oferecimento de pacotes turísticos associados à propaganda 

dos efeitos da Ayahuasca, ressalvando os intercâmbios legítimos dos membros das entidades 

religiosas com suas comunidades de referência; 

5. Ressalvado o direito constitucional à informação, recomenda-se que as entidades evitem a 

propaganda da Ayahuasca, devendo em suas manifestações públicas orientar-se sempre pela 

discrição e moderação no uso e na difusão de suas propriedades; 

6. A prática do curandeirismo é proibida pela legislação brasileira. As propriedades curativas e 

medicinais da Ayahuasca – que as entidades conhecem e atestam – requerem uso responsável 

e devem ser compreendidas do ponto de vista espiritual, evitando-se toda e qualquer 

propaganda que possa induzir a opinião pública e as autoridades a equívocos; 

7. Recomenda-se aos grupos que fazem uso religioso da Ayahuasca que se constituam em 

organizações jurídicas, sob a condução de pessoas responsáveis com experiência no 

reconhecimento e cultivo das espécies vegetais sagradas, na preparação e uso da Ayahuasca e 

na condução dos ritos; 

8. Compete a cada entidade religiosa exercer rigoroso controle sobre o sistema de ingresso de 

novos adeptos, devendo proceder entrevista dos interessados na ingestão da Ayahuasca, a fim 

de evitar que ela seja ministrada a pessoas com histórico de transtornos mentais, bem como a 

pessoas sob efeito de bebidas alcoólicas ou outras substâncias psicoativas; 

9. Recomenda-se ainda manter ficha cadastral com dados do participante e informá-lo sobre 

os princípios do ritual, horários, normas, incluindo a necessidade de permanência no local até 
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o término do ritual e dos efeitos da Ayahuasca. 

10. Observados os princípios deontológicos aqui definidos, cabe a cada entidade e a seus 

membros indistintamente, no relacionamento institucional, religioso ou social que venham a 

manter umas com as outras, em qualquer instância, zelar pela ética e pelo respeito mútuo. 

 

PROPOSIÇÕES: 

1. QUANTO ÀS PESQUISAS DO USO TERAPÊUTICO DA AYAHUASCA EM 

CARÁTER EXPERIMENTAL: 

a. Devem-se fomentar pesquisas cientificas abrangendo as seguintes áreas: farmacologia, 

bioquímica, clínica, psicologia, antropologia e sociologia, incentivando a 

multidisciplinaridade; 

b. Sugere-se ao CONAD que promova e financie, a partir de 2007, pesquisas relacionadas 

com o uso e efeitos da Ayahuasca. 

 

2. QUANTO À QUESTÃO AMBIENTAL E AO TRANSPORTE: 

a. Sugere-se ao CONAD que considere a possibilidade de intercâmbio com o CONAMA, se 

possível lançando mão do auxílio das entidades religiosas, no sentido de estabelecer medidas 

de proteção às espécies vegetais que servem de matéria prima à Ayahuasca, por meio de 

legislação específica para essas plantas de uso ritualístico religioso, as quais não podem ser 

tratadas indistintamente como um produto florestal não madeireiro. 

b. Sugere-se ao CONAD ainda, que faça os encaminhamentos devidos junto aos órgãos 

competentes do Estado, no sentido de regulamentar o transporte interestadual da Ayahuasca 

entre as entidades, ouvindo-se previamente os interessados. 

 

3. QUANTO À EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS DEONTOLÓGICOS: 

a. Sugere-se ao CONAD que estude a possibilidade de fixar mecanismos de controle quanto 

ao uso descontextualizado e não ritualístico da Ayahuasca, tendo como paradigma os 

princípios deontológicos ora fixados, com efetiva participação de representantes das entidades 

religiosas. 

b. Solicita-se ao CONAD apoio institucional para a criação de instituição representativa das 

entidades religiosas que se forme por livre adesão, para o exercício do controle social no 
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cumprimento dos princípios deontológicos aqui tratados. 

c. Sugere-se ainda, caso os princípios deontológicos aqui definidos sejam acatados, que disto 

seja dada ampla publicidade, preferencialmente com a realização de um segundo seminário 

organizado pelo próprio CONAD auxiliado pelo Grupo Multidisciplinar de Trabalho, do qual 

devem participar todas as entidades, sem prejuízo do encaminhamento formal do ato a todos 

os órgãos dos Ministérios Públicos e da Magistratura Federal e Estaduais, Polícia Federal e 

Secretarias de Segurança Pública dos Estados. 

 

Brasília, 23 de Novembro de 2006. 

 

- Dartiu Xavier da Silveira Filho (Presidente do GMT – Representante do CONAD) 

- Edson Lodi Campos Soares (Vice-Presidente do GMT - Representante de Mestre José 

Gabriel da Costa) 

- Paulina do Carmo Arruda V. Duarte (Representante da Secretaria Nacional 

Antidrogas/GSIPR ) 

- Domingos Bernardo Gialluisi  (Representante da Câmara de Assessoramento Técnico-

Científico do CONAD) 

- Ester Kosovsky (Universidade Federal do Rio de Janeiro e OAB-RJ) 

- Edward John Baptista das Neves MacRae (Membro do GMT - Representante do CONAD) 

- Roberta Salazar Uchoa (Membro do GMT - Representante do CONAD) 

- Isac Germano Karniol (Membro do GMT – Representante do CONAD) 

- Jair Araújo Facundes (Membro do GMT - Representante de Mestre Raimundo Irineu Serra) 

- Cosmo Lima de Souza (Membro do GMT - Representante de Mestre Raimundo Irineu 

Serra) 

- Alex Polari de Alverga (Membro do GMT - Representante de Padrinho Sebastião) 

- Luis Antônio Orlando Pereira (Membro do GMT - Representante de Outras Linhas) 

- Wilson Roberto Gonzaga da Costa (Membro do GMT - Representante de Outras Linhas) 
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ANEXO 06 

 

 

 RESOLUÇÃO Nº 01 - CONAD, DE 25 DE JANEIRO DE 2010.  

 

(Resolução Nº 01 CONAD, de 25 de janeiro de 2010)
51

 

 

Dispõe sobre a observância, pelos órgãos da Administração Pública, das decisões do Conselho 

Nacional de Políticas sobre Drogas - CONAD sobre normas e procedimentos compatíveis 

com o uso religioso da Ayahuasca e dos princípios deontológicos que o informam. O 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - 

CONAD, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista as disposições contidas no artigo 

10 do Decreto nº. 5.912, de 27 de setembro de 2006, e Considerando o Relatório Final 

elaborado pelo Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT), instituído pela Resolução nº. 5 – 

CONAD, publicada no D.O.U. de 10/11/2004; Considerando que o referido Relatório Final 

foi aprovado pelo CONAD, consoante Ata de sua 2ª Reunião Ordinária, realizada em 06 de 

dezembro de 2006; Considerando que o Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT) baseou-

se, em seu Relatório Final, na legitimidade do uso religioso da Ayahuasca, como matéria já 

examinada e decidida pelos plenários do antigo Conselho Federal de Entorpecentes 

(CONFEN) e do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), cabendo ao GMT, 

no âmbito de sua competência, definida na Resolução nº. 5 - CONAD, 2004, identificar 

normas e procedimentos compatíveis com o uso religioso da Ayahuasca e implementar o 

estudo e a pesquisa sobre o uso terapêutico da Ayahuasca em caráter experimental; 

Considerando que nas seis reuniões de trabalho o Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT) 

discutiu a seguinte pauta (Introdução, itens 8 e 9 do Relatório Final): “cadastramento das 

entidades; aspectos jurídicos e legais para regulamentação do uso religioso e amparo ao 

direito à liberdade de culto; regulação de preceitos para produção, uso, envio e transporte da 

                                                 
51 Disponível em: <http://www.obid.senad.gov.br/portais/CONAD/biblioteca/documentos/328203.pdf>. Acesso 

em: 13/10/2012). 

http://www.obid.senad.gov.br/portais/CONAD/biblioteca/documentos/328203.pdf
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Ayahuasca; procedimentos de recepção de novos interessados na prática religiosa; definição 

de uso terapêutico e outras questões científicas (item 8 do Relatório Final); Considerando que 

o objetivo final do Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT), nos termos da Resolução nº. 5 

- CONAD, 2004, é identificar “o que é preciso fazer” para atender aos diversos itens que 

integram os direitos e obrigações pertinentes ao “uso religioso da Ayahuasca” (item 9 do 

Relatório Final); Considerando a decisão do INCB (International Narcotics Control Board), 

da Organização das Nações Unidas, relativa à Ayahuasca, que afirma não ser esta bebida nem 

as espécies vegetais que a compõem objeto de controle internacional; Considerando, 

finalmente, as “Proposições” do Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT), em seu Relatório 

Final, numeradas de 1 a 3 e suas respectivas alíneas; RESOLVE: Art. 1º Determinar a 

publicação, na íntegra, do Relatório Final, do Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT), 

fazendo-o parte integrante da presente Resolução. Art. 2º Independentemente da publicação 

oficial, dar ampla publicidade à presente Resolução, com o anexo Relatório Final, através da 

entrega deste expediente a todos os conselheiros integrantes do Conselho Nacional de 

Políticas sobre Drogas (CONAD), inclusive para encaminhamento às instituições que 

representam, para os fins previstos na ementa da presente Resolução. Art. 3º Esta Resolução 

entra em vigor na data de sua publicação. JORGE ARMANDO FELIX. 
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ANEXO 07 

Lua Branca
52

 

Autoria: Raimundo Irineu Serra  

 

 

Deus te salve, oh! Lua Branca 

Da luz tão prateada 

Tu sois minha protetora 

De Deus tu sois estimada 

 

Oh! Mãe Divina do coração 

Lá nas alturas onde está 

Minha mãe, lá no céu 

Dai-me o perdão 

 

Das flores do meu país 

Tu sois a mais delicada 

De todo meu coração 

                                                 
52 Fonte: BONFIM, Juarez Duarte. O Hinário, o Cruzeiro universal. Salvador, 2006. 
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Tu sois de Deus estimada 

 

Oh! Mãe Divina do coração... 

 

Tu sois a flor mais bela 

Aonde Deus pôs a mão 

Tu sois Minha Advogada 

Oh! Virgem da Conceição 

 

Oh! Mãe Divina do coração... 

 

Estrela do Universo 

Que me parece um jardim 

Assim como sois brilhante 

Quero que brilhes a mim 
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ANEXO 8 

 

 

CARTOGRAFIA DE GROF 

 

1˚ Nível: Abstrato e Estético – Denominado por Grof também como Barreira sensorial. Esse 

nível é acessado sempre antes de iniciar uma exploração mais profunda. “Inicia-se com 

diversas experiências sensoriais inespecíficas, como visões básicas de cores e padrões 

geométricos, audição de sinos ou buzinas, sensações táteis em várias partes do corpo, gostos 

ou cheiros.” Estas sensações, segundo Grof, não parecem ter nenhum significado simbólico 

mais profundo, não sendo relevantes para a auto-exploração e constituindo apenas uma 

barreira sensorial.  

 

2˚ Nível: Rememorativo-biográfico ou Inconsciente individual – “Nesse nível da auto-

exploração, qualquer coisa da vida da pessoa em questão pode emergir do inconsciente e 

tornar-se o conteúdo da experiência, seja um conflito não resolvido, uma memória reprimida 

que não foi integrada, ou algum tipo de gestalt psicológica incompleta.” 

 

3˚ Nível: Perinatal – Relaciona-se com o período pré-natal do indivíduo (regressão fetal) e o 

momento do parto biológico. O estudo desse nível, segundo o autor, revela a origem de uma 

série de síndromes psicopatológicas como tendência ao suicídio, ansiedade, comportamentos 

agressivos dentre muitos outros. Esse nível é dividido em quatro sub-níveis: Matrizes 

perinatais básicas (MPB): um, dois, três e quatro. Cada sub-nível está associado à memória de 

um momento específico da vida pré-natal, desde a união simbiótica com a mãe até a passagem 

pelo canal de parto e o nascimento.  

 



 203 

 

4˚ Nível: Transpessoal – Senso de identidade expandido além da identificação com a imagem 

corporal, transcendência de percepção do espaço e do tempo, dentre várias outras 

características. O autor descreve três níveis na dimensão transpessoal da psique, cada qual 

com vários sub-níveis que por sua vez constituem dezenas de “classes” de experiência. 

 

• Extensão experiencial dentro da realidade e do espaço-tempo consensuais. 

- Experiências em que há transcendência de limites espaciais. Exemplo: Experiências de 

Unidade com e Vida e com Toda a Criação;  

- Transcendência dos limites de tempo linear. Exemplo: Experiências de Evolução planetária;  

- Introversão física e estreitamento da consciência. Exemplo: Experiências de órgãos tecidos 

ou células; 

 

• Extensão experiencial além da realidade e do espaço-tempo consensuais. Exemplo: 

Experiências da consciência cósmica; 

 

• Experiências transpessoais de natureza paranormal 

- Vínculos sincrônicos entre consciência e matéria (sincronicidades); 

- Acontecimentos paranormais espontâneos. Exemplo: mediunidade física; 

- Psicocinese intencional. Exemplo: curas mediúnicas direcionadas; 

 

O grau mais profundo observado em experiências transpessoais é considerado o vácuo-

supracósmico ou O vazio. É uma experiência de caráter extremamente paradoxal, pois esse 

vazio, ao mesmo tempo em que é vazio contém toda a existência em estado potencial.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 
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O Daime é O Daime 

 

       Padrinho Alfredo     

 

   

O Daime é o Daime 

Eu estou afirmando 

É o Divino Pai Eterno 

E a Rainha Soberana 

O Daime é o Daime 

O professor dos professores 

É o Divino Pai Eterno  

E seu Filho Redentor 

 

O Daime é o Daime 

O Mestre de todos ensinos 

É o Divino Pai Eterno 

E todos seres divinos 

 

O Daime é o Daime 

Eu agradeço com amor 

É quem me dá a minha saúde 

E revigora o meu amor 

 

Agradeço ao Santo Daime 

Agradecendo a todos seres 

E quem me manda agradecer 

É o meu Pai verdadeiro 


