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RÉU CONFESSO 
Cadu Nunes, preso na Polícia Federal de Foz do Iguaçu, depois de confessar ter matado o 
cartunista Glauco (no detalhe) 
Na madrugada de 1º de janeiro de 2010, o comerciante Carlos Grecchi Nunes recebeu uma 
ligação de seu filho mais velho, de 24 anos:  

– Pai, eu tô morrendo, me salva. 

Nunes, que mora em Goiânia e estava em São Paulo para passar as festas de fim de ano com a 
família, tentou conversar com o rapaz, mas ele estava desorientado. Aos poucos, com 
dificuldade, conseguiu entender que o filho estava dentro do carro, parado numa estrada de 
terra próximo à igreja Céu de Maria, um dos locais de culto do santo-daime, religião criada 
em torno de uma droga alucinógena de origem amazônica conhecida como ayahuasca. A 
igreja fica em Osasco, na Grande São Paulo. Nunes pegou o carro e foi em busca do filho. 
Quando chegou à igreja, diz ele, um homem contou que seu filho tinha deixado o local de 
carro: 

– Estava muito pilhado e foi embora. 

– Mas como você deixa o rapaz sair desse jeito de carro? – disse o pai. 

– Não há problema. Deus está com ele. 

Nunes diz que refez o caminho e, seguindo a orientação de um morador, encontrou o filho. 
“Tive de quebrar a janela do carro para chegar a ele”, afirma. “Ele tinha urinado e defecado. 
Estava suando, babava e tremia muito. O celular estava na mão dele, mas ele não conseguia 
atender às várias ligações que eu tinha feito.” 

– Tô morrendo, pai, tô morrendo – repetia o rapaz. 

Nunes ligou para seu outro filho e pediu ajuda. Horas depois, Cadu – como todos chamavam 
Carlos Eduardo Sundfeld Nunes – estava mais calmo. Diante da melhora, o pai não o 
encaminhou ao hospital. Nem insistiu em interná-lo numa clínica psiquiátrica, embora Cadu 
já tivesse dado sinais de perturbação mental e carregasse antecedentes familiares de 



esquizofrenia (sua mãe sofre da doença). Olhando para trás, é fácil perceber indícios de que 
Cadu estava a caminho de um desastre, mas a família não entendeu. Foi um erro.  

Três meses depois da crise do Ano-Novo, na madrugada da última segunda-feira, o mesmo 
Cadu foi preso na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, quando tentava fugir com um carro 
roubado para o Paraguai. Trocou tiros com policiais federais e feriu um deles no braço. 
Interrogado, confessou diante dos repórteres que três dias antes havia matado em São Paulo o 
cartunista Glauco Villas Boas, de 53 anos, e seu filho Raoni, de 25, um duplo assassinato que 
chocou o país: 

– Foi eu. Foi eu – gritou, de olhos esbugalhados, para as câmeras de televisão. 

E continuou, de modo atabalhoado: 

– Tô com uma arma na mão, no meio do mato, apontando a arma para um cara famoso. Os 
caras vão me condenar à morte aqui no Brasil. Aí peguei e falei: Você f... com a minha (vida). 
Demorou, vou f... com a sua também. Aí atirei nele. 

O filho de Glauco, ao tentar ajudar o pai, foi morto com a mesma frieza e determinação. 
Quatro tiros cada um. Aos federais de Foz do Iguaçu, Cadu disse que fora atrás de Glauco 
depois de um planejamento minucioso, que incluíra a venda de maconha no bairro de Vila 
Madalena por três meses para financiar a pistola 7,65 mm – a arma custa entre R$ 800 e R$ 
1.000. Movia-o, segundo disse à polícia, uma questão familiar e religiosa: precisava da 
presença do cartunista, seu padrinho na igreja do santo-daime, para provar que seu irmão 
Carlos Augusto, de 22 anos, era Cristo reencarnado. Com o plano de sequestro frustrado, 
matou. 

“O chá que ele tomava na igreja foi o fator desencadeador do surto psicótico que meu filho 
sofreu”, disse seu pai a ÉPOCA. “Tenho certeza disso.” A família e o advogado do rapaz 
insistem que ele tinha problemas “normais de adolescente” até começar a frequentar a Igreja 
Céu de Maria, em 2007. Pelo que se sabe, Cadu não trabalhava, desistira de três faculdades, 
costumava acordar às 3 da tarde e, aparentemente, nunca teve relacionamentos afetivos 
duradouros. Sua entrada na igreja de Glauco marcou uma mudança. “No começo achávamos 
legal ele procurar uma religião. Com o tempo, ele passou a falar apenas da igreja, sempre 
doutrinava e tentava converter família e amigos.” Pai, irmão e avós perceberam que a situação 
era grave quando, seis meses atrás, viram-no sentado sob a chuva rezando para plantas. A 
partir daí, ele passou a dizer que era Jesus Cristo. “Também falava que o fim do mundo estava 
próximo”, disse o pai. 

A família não internou Cadu mesmo depois de um surto, há três meses 

O psiquiatra forense Guido Palomba diz que o rapaz deveria ter sido internado. Ele afirma que 
Carlos Eduardo tem as características da esquizofrenia do tipo paranoide – que leva o doente a 
delirar que é Jesus, Hitler ou Napoleão. Mas isso não tira sua capacidade de raciocinar. Nem 
de planejar. “Esse tipo de doença não afeta a inteligência, a memória nem o raciocínio.” O 
problema, diz o médico, é o conteúdo do pensamento: “Todo planejamento e o fim a que ele 
visa é mórbido, doentio”. 

O pai diz que foi ao Céu de Maria pedir a Glauco, fundador e líder da igreja, que proibisse o 
ingresso do filho nos cultos. Afirma que falou a Glauco sobre a instabilidade de Cadu e 
manifestou seu receio de que o uso da ayahuasca desencadeasse um surto psicótico. Como 
resposta, Glauco teria dito que não poderia fechar as portas da igreja para ninguém – e 
continuou permitindo o acesso do jovem. Noutra situação, afirma Nunes, a avó de Cadu 
apelou ao cartunista. Ele, novamente, teria rejeitado a proposta. “Chegaram a oferecer o chá a 



minha mãe, uma senhora com mais de 80 anos”, diz Nunes. Morto, Glauco não pode 
responder a essas graves acusações. O advogado de sua família, Ricardo Handro, nega que 
Glauco tenha permitido o acesso de Cadu à igreja contra a vontade da família e afirma que 
Cadu não era mais aceito nela por seu “comportamento problemático”. “Se ele entrou no Ano-
Novo, foi escondido”, diz Handro. “Sua presença não foi registrada nos livros.” 

A tragédia que se abateu sobre as famílias Villas Boas e Nunes trouxe para o centro do debate 
a igreja do santo-daime e o uso que ela faz da ayahuasca, o chá produzido pela infusão do 
cipó Banisteriopsis caapi (também chamado de jagume ou mariri) com a folha de um arbusto, 
o Psychotria viridis (conhecido como chacrona). A bebida é usada de forma ritual por dezenas 
de etnias indígenas há pelo menos 300 anos. Seu uso para fins religiosos foi liberado e 
regulamentado pelo governo brasileiro em janeiro deste ano. O segredo da mistura é um 
potente entorpecente de ação rápida – a N-dimetiltriptamina, conhecida pela sigla DMT –, que 
a farmacologia policial classifica como uma droga psicoativa do tipo A, o mesmo da heroína e 
da cocaína. Esse pedaço alucinógeno da cultura indígena começou a sair da selva na década 
de 1920, quando o seringueiro maranhense Raimundo Irineu Serra, um descendente de 
escravos, entrou em contato com a ayahuasca na fronteira do Brasil com Peru e Bolívia. Diz a 
tradição do daime que ele vagou na selva sob o efeito da bebida e, em transe, teve uma visão 
da Virgem Maria ordenando que fundasse uma nova igreja. Nascia o santo-daime. 

  

 
SINCRETISMO 
Culto numa igreja do daime no Rio de Janeiro. Há no país cerca de 19 mil fiéis que 
consomem ayahuasca duas vezes por mês. O uso é regulamentado, mas a droga pode agravar 
problemas de natureza psíquica 

De lá para cá, o culto vem crescendo lentamente para fora do Acre, seu celeiro original. Hoje, 
está espalhado por todo o Brasil e pelo menos 25 outros países. Tornou-se um fenômeno 
urbano, e agora convive com problemas como drogas e violência. O número total de adeptos é 
estimado em 19 mil, dos quais poucas centenas estariam no exterior. O fundador, Raimundo 
Serra, morreu em 1971. Boa parte dos rituais para o consumo quinzenal da ayahuasca e as 



orações que ele criou, os hinos do daime, ainda persistem – assim como o sincretismo da 
crença, que reúne elementos indígenas e cristãos. 

Esses traços são perceptíveis nas três principais ramificações em que os usuários da ayahuasca 
se dividem. No Acre, estão as igrejas de Alto Santo e Barquinha. Embora tremendamente 
influentes em Rio Branco – o governador Binho Marques e vários de seus auxiliares 
frequentam Alto Santo –, esses grupos são relativamente pequenos e ortodoxos. Estão 
determinados a impedir o que consideram a “banalização” do uso da ayahuasca e sua difusão 
fora do Acre e de seu controle ritual. “Não ministramos para pessoas com histórico de abuso 
de drogas ou em quem seja detectado algum tipo de transtorno mental”, afirma Antônio 
Alves, representante do grupo daimista de Alto Santo e assessor político do governador. “O 
chá de daime não serve para curar esse tipo de problema. Essas pessoas precisam de médicos, 
não de ayahuasca.” 

Maior, mais flexível e com presença nacional é o Cefluris, Centro da Fluente Luz Universal 
Raimundo Irineu Serra, movimento que quase se tornou sinônimo de santo-daime, a que 
pertencia a igreja fundada por Glauco em 1992. Os ortodoxos acusam essa linha daimista de 
macular o ritual original com outras drogas como a maconha – eles negam –, de se envolver 
em escândalos e de ser negligente no controle de quem se inicia no uso da “bebida sagrada”. 
Pode haver, aí, uma dose do fanatismo comum nos cismas religiosos. “Houve um período em 
que a Cannabis sativa era usada com o nome de Santa Maria, mas a prática foi abandonada”, 
diz a antropóloga Bia Labate, estudiosa do uso ritual da ayahuasca e pesquisadora associada 
da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Num documento de 2006, divulgado numa 
conferência governamental para a discussão da ayahuasca, a viúva de Serra, Peregrina Gomes 
Serra, atacou o que considera “abusos praticados por usurpadores”. “A tentativa de 
evangelizar ou doutrinar o mundo com o uso da ayahuasca contraria os princípios da doutrina, 
que é esotérica e não pode ser confundida com religiões que se dedicam a arrebanhar fiéis”, 
escreveu Peregrina. 

Forte e organizado, o grupo mais numeroso dos usuários da ayahuasca reúne-se sob o nome 
de União do Vegetal, ou UDV. Criada em 1940, ela tem cerca de 15 mil associados, está em 
todas a capitais brasileiras e conta com 115 núcleos. Vista de fora como “burocrática”, a UDV 
afirma ser rígida em seus controles sobre o uso da infusão do “vegetal”, nome com que se 
refere à ayahuasca, e rigorosa na filtragem de novos adeptos. Mantém um departamento 
médico que produz estatísticas sobre distúrbios psíquicos relacionados ao uso do chá. “Dos 19 
mil adeptos no Brasil, tivemos cerca de 20 casos de surto psicótico, e apenas quatro eram 
pessoas sem nenhum tipo de antecedente”, afirma Glacus de Souza Brito, que se apresenta 
como “consultor científico” do Departamento de Saúde Mental da UDV. “Essa incidência é 
oito vezes inferior à média de casos de surto na população normal.” A UDV conquistou uma 
vitória internacional: em 2006, a Suprema Corte Americana concedeu-lhe o direito de usar 
ayahuasca em seus rituais nos Estados Unidos sem ser incomodada pela polícia. 

À luz das circunstâncias delirantes que resultaram na morte de Glauco e de seu filho, discutir 
quem toma o chá de daime e com que tipo de motivação tornou-se uma questão pertinente – e 
não apenas para os envolvidos na religião. A regulamentação aprovada em janeiro pela 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas proíbe que gente com histórico de transtornos 
mentais consuma a droga, “bem como as pessoas sob efeito de bebidas alcoólicas ou outra 
substância psicoativa”. Esses dois filtros parecem ter falhado no caso de Cadu. Além de 
instável mentalmente, ele bebia e fumava maconha. No dia em que foi preso, carregava 3 
gramas de erva. O texto sublinha que “compete a cada entidade religiosa exercer rigoroso 
controle sobre o sistema de ingresso de novos adeptos, devendo proceder a entrevista dos 



interessados na ingestão de ayahuasca”. Também essa recomendação não foi cumprida a 
contento pela congregação que Glauco dirigia. 

O pai de Cadu diz que pediu a Glauco que não desse o chá a seu filho 

Os cuidados com que a lei tenta delimitar o uso da ayahuasca ao contexto controlado da 
religião são justificados. O daime pode agravar os problemas mentais de quem sofre de 
esquizofrenia e paranoia, além de produzir efeitos colaterais em pessoas que tomam 
antidepressivos, diz o psiquiatra Dartiu Xavier, da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). Mesmo quem não manifesta problemas, mas tem propensão à psicose, pode ter um 
surto com o uso da ayahuasca, afirma o psiquiatra Eliseu de Araújo Carlini, especialista em 
psicofarmacologia da Unifesp. “A bebida tem um efeito psicoativo inesperado e 
imprevisível”, diz Carlos José Renault Filho, psiquiatra que pesquisa os efeitos da ayahuasca 
há 25 anos. “Aqueles que tomam a bebida fora dos ambientes orientados por pessoas que 
seguem a hierarquia das instituições são fortes candidatos à confusão mental, ao misticismo e 
à piora clínica psíquica.” Como se viu no caso de Cadu, mesmo quem consome no interior 
desses grupos não está necessariamente protegido dos problemas. 

Outro desafio que testa os limites das igrejas do daime nas grandes cidades é o número 
crescente de dependentes químicos que as tem procurado em busca de ajuda. Na ausência de 
políticas públicas para atender e tratar dependentes – sobretudo os usuários de crack, que se 
multiplicam de forma epidêmica nos centros urbanos –, corre no boca a boca dos 
desesperados que a combinação de fé com alucinógeno oferecida pelo daime seria capaz de 
exorcizar o vício. Os adeptos da religião costumam contar casos de pessoas que se 
recuperaram da dependência da cocaína. Mas é difícil dizer se a recuperação se deve ao uso 
do chá ou se é parte das mudanças de vida por que passa quem descobre qualquer fé. “O 
daime é como as outras religiões: um espaço da busca pela consolação, muito procurado por 
gente problemática ou em sofrimento”, diz a antropóloga Bia Labate. O próprio Glauco 
chegou ao Cefluris depois de viver uma internação para livrar-se de dependência química. Em 
outras igrejas, como a União do Vegetal, os usuários de drogas têm um prazo de três meses 
para livrar-se delas ou deixar a congregação. Trata-se, porém, de um público formado por 
pessoas em estado frágil, potencialmente propensas à instabilidade e à confusão. Se elas 
saírem usando daime sem controle e sem acompanhamento médico, o resultado pode ser 
perigoso. É por isso que o psiquiatra Carlini recomenda cautela. “Esse processo deve ser 
muito controlado”, diz. “Há casos de sucesso, mas a orientação é que não se misture 
ayahuasca com cocaína. Os efeitos da ayahuasca podem ser exacerbados.” 

  



 
A FAVOR E CONTRA 
Halley (à esq.), em sua casa em São Paulo, diz que o daime o salvou da dependência química. 
Peçanha (à dir.) denuncia sexo, drogas e dinheiro no cotidiano da igreja do daime no Rio de 
Janeiro 

Com o estudante paulistano Luiz Alberto Halley, a mudança deu certo. Em 2008, aos 22 anos, 
ele procurou a igreja Céu de Maria para livrar-se da dependência de álcool, maconha e 
cocaína. Drogado, caíra da bicicleta, sofrera uma batida na cabeça e quase morrera. Sob os 
efeitos da ayahuasca, diz ter ouvido uma voz que lhe ordenara parar com a maconha e a 
cocaína. “Era uma bronca”, diz ele. Agora, depois do vestibular, faz um curso de meio 
ambiente e afirma estar muito mais próximo da família. “Sou muito grato ao Glauco”, diz. 
“Antes, muita gente me procurava para saber onde conseguir drogas. Agora, me tornei uma 
referência para quem quer saber onde encontrar a cura.” 

Outras histórias são menos felizes. A terapeuta argentina Alicia Castilla foi integrante do 
santo-daime entre 1984 e 1992. Sua filha, Verônica, começou a tomar o daime aos 9 anos, em 
rituais para crianças – algo comum no daime e permitido pelo governo. Aos 14, segundo 
Alicia, com a ajuda dos líderes do daime, Verônica fugiu para o Acre, onde fica a sede do 
daime. Lá, Alicia sustenta, Verônica foi submetida a um processo de lavagem cerebral. Hoje, 
Verônica mora no Rio e, diz Alicia, foi diagnosticada com transtorno de personalidade 
limítrofe. O estado é caracterizado por desequilíbrio emocional extremo, acompanhado por 
impulsos autodestrutivos, manipulação, conduta suicida, esforços excessivos para evitar o 
abandono e sentimentos crônicos de vazio, tédio e raiva. Alicia voltou há 11 anos para a 
Argentina. Lá, passou a estudar a maconha, publicou três livros e virou uma referência no 
assunto. “Mais cedo ou mais tarde, aconteceria uma coisa dessas como a do Glauco”, diz ela. 
“É uma irresponsabilidade tomar daime assim. Ele potencializa as crises e os desequilíbrios 
psíquicos. Muita gente entra na seita sem saber que pode surtar. Mas há vários casos desses. A 
bebida funciona como um detonador das crises.” 

A regulamentação proíbe dar o chá a quem tem distúrbios mentais 

Há outros tipos de acusações graves contra lideranças do santo-daime. Renato Peçanha, um 
técnico de contabilidade carioca de 35 anos, diz que frequentou por quatro anos a Igreja Céu 
do Mar, no bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Afastou-se em 2009, depois de descobrir, 



segundo ele, que o líder do grupo, Padrinho Paulo Roberto, o introdutor do daime no Rio em 
1982, recebia quantias em dinheiro sem origem definida e ostentava riqueza – carros 
importados, viagens e casa luxuosa – que parecia não ter explicação. “Outro problema eram 
as drogas nas cerimônias”, diz. “O uso de maconha era praticamente liberado.” Ele saiu do 
grupo quando se tornou público que Padrinho Paulo Roberto tinha um caso extraconjugal com 
uma das frequentadoras. Ambos eram casados. “Sabíamos que ele mantinha relações com 
várias meninas de lá, mas esse foi o único caso trazido a público”, diz Peçanha. O psicólogo 
Paulo Roberto Silva e Sousa, o Padrinho Paulo Roberto, nega todas as acusações. Diz que 
aqueles que tentaram fumar maconha na igreja foram afastados, que nunca houve 
movimentação de dinheiro e que não há sexo com meninas. “Olha o tamanho da mentira”, 
afirma. 

É natural que, após a morte em circunstâncias estranhas de alguém tão conhecido como 
Glauco, surjam dúvidas e suspeitas em relação ao ambiente em que o crime foi fomentado. 
Cadu Nunes podia ser desequilibrado. Mas recebeu abrigo no Céu de Maria, partilhou sua 
bebida alucinógena e, ali, travou relações com quem viria a matar, Glauco e seu filho mais 
velho. Não há necessariamente entre esses acontecimentos uma relação direta de causa e 
efeito. Mas é difícil afirmar que os fatos não guardam nenhum tipo de relação. Tendo 
emergido da mata e do meio caboclo, o santo-daime encontrou nos centros urbanos uma 
complexidade de problemas que seus fundadores não poderiam imaginar. Agora, 
regulamentado pelo governo, cercado de regras para impedir abusos, o uso religioso da 
ayahuasca floresce. Rápido demais, aparentemente. Talvez fosse hora de o mesmo governo 
que legitimou a droga cuidar melhor da fiscalização de seu uso nas igrejas do daime. O Brasil 
não quer a morte de outros Glaucos nas mãos de outros Cadus.  
 
 
A reportagem é acompanhada do box de Paulo Nogueira, publicado aqui 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI128014-15230,00-
O+DAIME+O+VODU+E+O+CONFUCIONISMO.html 

 

O daime, o vodu e o confucionismo 
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A china tem, para inspirá-la e guiá-la, um sábio da estatura moral e intelectual de Confúcio. O 
culto à educação, o respeito à experiência dos mais velhos, a moderação em tudo como o 
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melhor caminho, o repúdio a crendices e superstições, tudo isso está nos Analectos de 
Confúcio. É uma obra de 2.500 anos, aproximadamente. Crianças chinesas citam, de cor, 
passagens de Confúcio, cujas estátuas estão em toda parte na China.  

Mao Tsé-tung passou, mas Confúcio não. A raiz do crescimento espetacular na China nos 
últimos 30 anos está menos na ascensão de Deng Xiaoping, depois da morte de Mao, e mais 
no retorno aos princípios confucianos.  

A morte do cartunista Glauco, dias atrás, trouxe ao holofote o tipo de guru que tem 
comandado a mente de brasileiros brilhantes. São “mestres” e “padrinhos” que representam, 
basicamente, o oposto de Confúcio. Eles estão no topo hierárquico do santo-daime, uma 
religião primitiva que nasceu nos anos 1920 na Amazônia dos delírios do seringueiro 
Raimundo Irineu Serra, o Mestre Raimundo.  

O daime estimula a crendice, despreza a ciência e vive à base de uma bebida alucinógena, a 
ayahuasca, um chá de folhas amazônicas. Há, no YouTube, um vídeo em que o sucessor de 
Serra, Sebastião Mota de Melo, o Padrinho Sebastião, fala dos poderes pseudomilagrosos do 
chá. Ele aparece já bem velho, uma barba branca e maltratada na altura do coração. O 
palavreado faz de Lula um Bilac. Ele chama de “vagabundos” os médicos que duvidam que a 
ayahuasca cure tudo, incluído o câncer. Por sua fala, chega a ser difícil acreditar que ele tenha 
morrido sem que o daime o salvasse. Mas morreu, em 1990. Desde então, o cérebro por trás 
do santo-daime é seu filho, Alfredo Gregório de Melo, o Padrinho Gregório. A maconha, 
conhecida como Santa Maria, se tornou sagrada como o chá sob Padri-nho Gregório.  

Com ele, o santo-daime vem experimentando uma expansão multinacional. Há seguidores 
hoje em países como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Espanha e Japão. Na Europa, a 
maior comunidade está na Holanda, onde a líder Geraldine Fijneman angaria seguidores com 
repetidas declarações de que estava desenganada com um câncer no cérebro e encontrou a 
cura pela ingestão de ayahuasca.  

Para guiá-la, a China tem um sábio da estatura moral de Confúcio. No Brasil, temos os 
“gurus” do daime 

O santo-daime guarda semelhanças com o vodu. Em ambos, o ritual é embalado por música 
rústica, e os fiéis parecem tomados num transe depressivo para quem vê de fora. O vodu 
acabou se infiltrando no poder no Haiti, com os resultados conhecidos. Papa Doc, ditador do 
Haiti por 30 anos, achava que seu feitiço matara o presidente americano John Kennedy, e não 
as balas de Lee Oswald. No outro extremo do Haiti do vodu, está a China do confucionismo.  

Crendice versus conhecimento.  

Com todo o respeito, espero que a versão brasileira da crendice, acrescida de uma droga que 
pode levar você a se achar Jesus Cristo, encontre limites.  
 

 


