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do. A mais recente foi coordenada pelo pró-
prio Xavier no Departamento de Psiquia-
tria da Unifesp. O estudo, feito com ratos, 
buscou investigar o potencial terapêutico 
da bebida psicoativa e o resultado revolu-
ciona o que se sabia até então. “Verificamos 
que o chá age em regiões do cérebro onde o 
vício também atua”, explica o médico.

Os ataques ao culto do Santo Daime 
e ao uso religioso da ayahuasca também 
são movidos por grupos que se opõem à 
recente regulamentação aprovada em ní-
vel federal. “Decisão embasada entre ou-
tros fatores, no direito à expressão reli-
giosa”, defende Xavier. “Não se pode ne-
gar as religiões”, acrescenta o antropó-
logo Edward MacRae, representante do 
Ministério da Cultura no Conad e funda-
dor do Núcleo de Estudos Interdiscipli-
nares sobre Psicoativos (Neip). O antro-
pólogo defende o diálogo. Caminho to-
mado pela União e que desembocou na 
atual regulamentação da ayahuasca.

Com o objetivo de realizar uma revisão dos 
usos da bebida psicoativa ayahuasca, a Se-
cretaria Nacional para Políticas sobre Dro-
gas organizou um grupo multidisciplinar, 
coordenado pelo Conad, que reuniu cien-
tistas e líderes religiosos durante seis me-
ses. O objetivo era chegar a um documen-
to oficial que norteasse a utilização da be-
bida. Mas conciliar as interpretações e en-
tendimentos díspares como o religioso e o 
científico, não foi tarefa simples. “Para os 
religiosos, a ayahuasca é uma hóstia sagra-
da que representa Deus”, diz Xavier. O an-
tagonismo gerou uma tremenda saia justa, 
observa o psiquiatra. “Como questionar se 
‘Deus’ estaria prejudicando a saúde?”
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Entretanto, o diálogo com os grupos re-
ligiosos não fez o trabalho perder seu ca-
ráter científico, garante o psiquiatra. Em 
linhas gerais, o estudo tornou-se uma re-
gulamentação, aprovada pelo Senad e pu-
blicada no Diário Oficial da União, em ja-
neiro deste ano, que garante o direito do 
uso da ayahuasca em contexto religioso. 
Xavier adverte: “É preciso novas pesqui-
sas”. A comercialização da bebida foi ou-
tro ponto discutido na comissão e que, se-
gundo ele, merece atenção redobrada, pa-
ra evitar abusos. “Neste caso, a recomen-
dação foi para que cada grupo produzisse 
a bebida para coibir o comércio”, observa.

As religiões ayahuasqueiras – como 
são conhecidos os cultos que utilizam 
a bebida – começaram a surgir no Bra-
sil em 1930, segundo a antropóloga San-

dra Goulart, doutora em Ciências Sociais 
pela Unicamp, professora da Faculdade 
Cásper Líbero e coautora do livro Cultu
ra e Drogas: Novas perspectivas. O primei-
ro grupo foi o Alto Santo, fundado em Rio 
Branco, no Acre, pelo maranhense Rai-
mundo Irineu Serra. Na mesma cidade, 
mais de uma década depois, em 1945, sur-
ge a Barquinha, fundada pelo também 
maranhense Daniel Pereira de Mattos.  

Em 1961 nasce a União do Vegetal (UDV), 
desta vez em Porto Velho, Rondônia, criada 
pelo baiano José Gabriel da Costa, conheci-
do como Mestre Gabriel. Segundo Goulart, 
pouco tempo depois começa um proces-
so de ruptura dentro dessas religiõe s que 
fez surgir novos grupos. O principal deles 
foi idealizado por Sebastião Mota de Me-

lo, fundador do Cefluris, também conheci-
do como Santo Daime, do qual o cartunista 
Glauco fazia parte.  “A UDV e o Santo Dai-
me são os principais grupos em termos de 
adeptos e de expansão, no Brasil e no exte-
rior”, observa a antropóloga.

O crescimento acelerado a partir de 
1980 faz esses grupos invadirem as gran-
des metrópoles. O uso da ayahuasca deixa 
definitivamente de ser um culto amazô-
nico para se tornar um fenômeno urbano, 
atingindo um público bem diferente dos 
seringueiros. Artistas, intelectuais, médi-
cos, advogados aderem em massa à emer-
gente religião da floresta. “É neste mo-
mento que a ayahuasca começa a ganhar 
mais visibilidade e a ser inserida no deba-
te sobre drogas nas sociedades contempo-
râneas”, afirma a antropóloga. •

A 
ayahuasca, que se 
desenvolveu no Brasil 
dentro de um contexto 
religioso, era usada 
principalmente na 

Amazônia peruana pelos índios.  
É também conhecida por yagé, caapi, 
hoasca, vegetal e santo daime. O nome 
mais conhecido, ayahuasca, significa 
“liana (cipó) dos espíritos”. A bebida é 
produzida a partir da decocção de duas 
plantas nativas da Floresta Amazônica: 

o cipó Banisteriopsis caapi (também 
chamado de mariri) e folhas do arbusto 
Psychotria viridis (conhecida como 
chacrona), que contém o princípio 
ativo dimetiltriptamina (DMT).

Em 1987, após estudos 
empreendidos por uma comissão  
de pesquisadores das áreas de 
biomédica e ciências humanas, que, 
entre outras atividades, visitou vários 
grupos e comunidades religiosas  
que faziam uso da bebida, o extinto 

Conselho Federal de Entorpecentes 
(Confen) liberou o seu consumo  
em contextos rituais ou religiosos.

O último documento aprovado  
pelo governo brasileiro sobre  
o tema, publicado no Diário Oficial em 
janeiro deste ano, foi elaborado pelo  
Conselho Nacional de Políticas sobre 
Drogas. O documento sanciona 
juridicamente o uso religioso da 
bebida e contém um conjunto  
de princípios e recomendações.

O cipó dos espíritos Também chamada de yagé, caapi e hoasca, a mistura 
conquistou os centros urbanos brasileiros a partir de rituais religiosos

Pesquisas tentam 
comprovar o poder 
da bebida na cura  
de dependentes 
químicos

Preconceito? Há quem veja 
na reação ataques ao  
ritual criado na Amazônia
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