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Resumo: Esse trabalho apresenta uma análise sobre o processo de construção 

dos relacionamentos entre as religiões ayahuasqueiras, o Estado brasileiro e 

demais agentes da sociedade. Por se caracterizarem pelo uso de uma bebida 

psicoativa tais religiões são associadas ao debate público contemporâneo sobre 



drogas. Simultaneamente, na medida em que constroem seu reconhecimento 

público, elas elaboram para si novas autodefinições, que as desvinculam da 

associação com a questão das drogas. Analisarei como estas religiões atuam 

numa arena pública. Minha análise se fundamenta em discussões teóricas 

acerca das relações entre religião e secularidade. Sigo autores como Jürgen 

Habermas, o qual sustenta que no mundo pós-secular o religioso não 

desaparece, mas, adquire novas formas, tecendo mediações e diálogos tensos 

com outras racionalidades não religiosas. Inspiro-me, também, no argumento de 

Emerson Giumbelli segundo o qual diferentes religiões brasileiras se elaboram a 

partir de uma interlocução complexa com a secularização. O objetivo é comparar 

o caso das religiões ayahuasqueiras com outras religiões brasileiras, no que 

tange a seu modo de legitimação pública e às suas tensões com a lógica secular 

e o princípio de laicidade.        
Palavras-Chaves: Drogas; Ayahuasca; Religião; Secularidade.  

 

Introdução 
 

Vários autores colocam que, cada vez mais, surgem novos fatos que 

tendem a ampliar a visibilidade do religioso na sociedade. Como destacam os 

estudiosos do tema, desde o início dos anos noventa as mais variadas 

comunidades de fé passam a adquirir uma maior importância em diversas 

regiões do mundo, tanto no lado oriental, quanto no ocidental (Birman, 2003; 

Habermas, 2007). Como diz Habermas, diante deste cenário a impressão é que 

o “racionalismo ocidental”, de Max Weber, é que esta fugindo à normalidade 

(Habermas, 2007: 131). De acordo com alguns autores, também, esta maior 

visibilidade do religioso e suas interações mais frequentes e complexas com a 

sociedade se tornam mais evidentes no espaço público (Birman, 2003; 

Giumbelli, 2003). Neste artigo privilegio este debate, levando em conta, contudo, 

o argumento de Emerson Giumbelli de que não se trata de perguntar sobre o 

papel das religiões na política, e sim sobre a “política da religião” (Giumbelli, 

2003: 197). Esta perspectiva destaca um processo no qual religião e política se 

constituem reciprocamente. Nesse sentido, penso a ação religiosa como sendo, 

também, ação política.      



Trato particularmente do caso das religiões ayahuasqueiras brasileiras e 

da ação política que elas vêm expressando desde seu surgimento até o 

momento presente. Um dos pontos que mais me chama a atenção sobre estas 

religiões é como elas constroem uma imagem pública que, ao longo do tempo, 

permite a sua desvinculação de um debate mais amplo sobre a questão das 

drogas na contemporaneidade. Elas se caracterizam pelo consumo cerimonial 

de uma bebida psicoativa, que é largamente conhecida pela designação 

quéchua ayahuasca1, e que nos grupos comentados aqui recebe as 

denominações de Daime e Vegetal. Conforme este fenômeno religioso foi 

alcançando maior projeção, com alguns de seus grupos vivendo um processo 

mais intenso de expansão, ele tornou-se mais relacionado ao debate sobre 

drogas em diversas esferas da nossa sociedade e, igualmente, começou a ser 

abordado pelo Estado brasileiro a partir desta relação. De fato, o período que 

marca o início do movimento de expansão de alguns destes grupos para várias 

regiões do Brasil, a década de oitenta, coincide com as primeiras iniciativas de 

regulação do governo brasileiro em relação aos usos da ayahuasca feitos por 

estes mesmos grupos. E esta regulação, desde esse período, está sob a 

responsabilidade de secretarias e conselhos do Estado que se dedicam às 

políticas de drogas.         

Entretanto, por outro lado, os relacionamentos entre estes grupos, o 

Estado brasileiro e outros agentes sociais, aos poucos, tem o efeito de afastar 

os primeiros do debate sobre drogas e de aproximá-los de concepções e de 

comportamentos geralmente não associados a esse debate. Assim, mesmo que 

eles ainda estejam sujeitos a normatizações de órgãos ligados à política de 

drogas, os pareceres, as observações, as regulamentações etc. acerca de suas 

práticas tendem a condensar significados que se opõem a tudo aquilo que define 

uso de drogas para o senso comum da nossa sociedade. Sustento que isto é 

fruto de uma complexa interlocução, na qual representantes de grupos 

ayahuasqueiros exercem influência sobre classificações e decisões de agentes 

governamentais, sobre as concepções de cientistas e, ainda, sobre discursos da 

mídia, mas, num processo de mão dupla, também ocorre o inverso.  

                                                        
1 Luís Eduardo Luna (1986) traduz ayahuasca para o português como “corda dos espíritos” e 
como “cipó que conduz aos mortos”. Segundo ele, em castelhano, “aya” significa: “persona”, 
“alma”, “espíritu muerto”; e “wasca”: “cuerda”, enradadera”, “liana”. 



Pensando o processo de reconhecimento público de expressões 

religiosas diante do Estado brasileiro, Emerson Giumbelli (2008) analisa como a 

Igreja Católica, o espiritismo Kardecista, os cultos afro-brasileiros e 

denominações evangélicas constroem “diferentes modos de presença” num 

espaço público. O autor destaca as definições de religioso que permitiram que 

cada uma dessas expressões fossem, em vários momentos históricos, 

“acolhidas” no espaço público brasileiro, apontando para distinções importantes 

nesse processo, as quais marcam estratégias, projetos e ações políticas 

diferentes. Como os grupos ayahuasqueiros brasileiros poderiam ser situados 

nesse terreno mais amplo de construção de relacionamentos entre expressões 

religiosas e o Estado brasileiro, e de presença legitimada num espaço público?  

 

A construção do uso religioso da ayahuasca 
O fenômeno atualmente amplamente conhecido pela designação religiões 

ayahuasqueiras brasileiras começou a se desenvolver muito antes desta 

designação surgir. Isso se deu a partir do início dos anos trinta do século 

passado, na região amazônica brasileira. Raimundo Irineu Serra, o Mestre Irineu, 

natural do estado do Maranhão, ex-seringueiro, começa a organizar o primeiro 

desses grupos, no estado do Acre, na periferia rural da cidade de Rio Branco, 

em 1930. É neste grupo que a bebida vai ser, pela primeira vez, designada pela 

expressão Daime. A bebida utilizada por várias populações indígenas é 

consumida, nestes novos grupos religiosos, de um modo não mais 

exclusivamente indígena. Ela passa a ser utilizada num contexto que designo de 

caboclo e seringueiro (Goulart, 1996; 2004). Como um fenômeno surgido na 

Amazônia, ligado a populações tratadas, no Brasil, marginalmente (caboclos, 

índios, seringueiros), isto é, populações abordadas, em geral, como estando à 

margem dos grandes processos econômicos e sociais do país, e marcadas, 

ainda, pelo uso de uma droga, construíram sua legitimidade social e seu 

reconhecimento público, inclusive diante do Estado, como religiões brasileiras, e 

mais particularmente, como “religiões genuinamente brasileiras”? 

Giumbelli, ainda discutindo sobre as relações entre diferentes religiões e 

o Estado brasileiro, destaca o poder de pressão, maior ou menor, de cada uma 

delas, identificando, em alguns casos, como no da Igreja Católica e de algumas 

denominações evangélicas, projetos de hegemonia (Giumbelli, 2003), e em 



outros, inversamente, como no dos cultos afro-brasileiros, uma dificuldade de se 

adequarem ou de serem reconhecidos em seu estatuto de “religião” (Giumbelli, 

2008: 85).  

Há algumas semelhanças entre as religiões ayahuasqueiras e os cultos 

afro-brasileiros, já observadas, aliás, por estudiosos do tema (MacRae, 2008; 

Goulart, 2008; 2011). O seu processo de formação foi muito condicionado por 

pressões de um novo cenário, no Brasil, ligado à defesa da imagem de uma 

sociedade “moderna”, “mais racional” e “mais branca” (Ortiz, 1978; Maggie, 

1992). A defesa desta “nova sociedade brasileira” em grande medida foi 

expressa no Código Penal de 1890, que inaugurava o Brasil republicano. Neste 

Código, com a proibição do exercício ilegal da medicina as atividades 

designadas de “baixo espiritismo”, “magia” e “curandeirismo” se tornavam crime 

e passavam a ser classificadas como “charlatanismo”. Vários autores já 

demonstraram que isso institucionalizou a repressão a todo um conjunto de 

práticas dos cultos mediúnicos (Montero, 1985; Maggie, 1992; Negrão, 1996).    

Embora o período de formação das religiões ayahuasqueiras seja um 

pouco posterior aquele de religiões de matriz africana, é também possível 

relacionar certos aspectos da história das primeiras aos efeitos da aplicação do 

Código Penal de 1890. Nas primeiras duas décadas de formação do culto 

organizado pelo Mestre Irineu, em Rio Branco, tanto ele como vários de seus 

seguidores sofreram perseguições ao terem algumas de suas práticas tachadas 

de “curandeirismo” e de “charlatanismo” (Goulart, 2008; 2011). Também as 

categorias “macumba” e “macumbeiros”, largamente acionadas para repressão 

e estigmatização de cultos como a umbanda, serviram para condenar várias das 

religiões ayahuasqueiras no momento mais inicial de sua constituição. De modo 

similar ao que ocorreu e, até recentemente ainda ocorria com frequência com 

terreiros de umbanda e de candomblé (Silva Jr., 2007), estas primeiras religiões 

ayahuasqueiras tardaram para assegurar registros de seus grupos em cartório, 

e mesmo quando o fizeram, a sua documentação não foi imediatamente 

reconhecida por representantes de órgãos governamentais como sinal de 

legitimidade (e de liberdade) religiosa. Vários fundadores e líderes destas 

religiões foram detidos em delegacias, em diferentes momentos, para 

averiguação do teor das práticas e dos cultos que conduziam. Em alguns casos, 

eles chegaram, inclusive, a ser presos. Outra semelhança com o caso de 



terreiros de umbanda é que, tal como estes o fizeram, numa tentativa de 

amenizar a repressão contra eles, algumas religiões ayahuasqueiras ao fazerem 

seus registros em cartório também optaram por incluir o termo “espírita” na sua 

denominação.       

Edward MacRae (2008) destaca essa proximidade entre os chamados 

cultos mediúnicos (como a umbanda e o candomblé) e as religiões 

ayahuasqueiras no tocante à sua perseguição e sua marginalidade. Para ele,  
Ambas as situações apresentam diversos aspectos em 
comum, refletindo o longo histórico de ingerência dos órgãos 
estatais brasileiros em relação às atividades de religiões 
“minoritárias”. Assim, foi somente a partir de 1976 que os 
centros de cultos afro-índio-brasileiros foram liberados da 
obrigação de se cadastrarem e se submeterem à 
fiscalização das delegacias de costumes, o que acarretava 
as mais diversas arbitrariedades (MacRae, 2008: 289). 

 

Procurando refletir sobre essa posição de “religiões minoritárias” ou 

menos hegemônicas, de religiões de referência africana, por um lado, e das 

religiões ayahuasqueiras, por outro, destacarei algumas semelhanças e 

diferenças ao longo da história de ambas. Além das semelhanças apontadas 

anteriormente, há também outro aspecto que aproxima cultos como a umbanda 

e o candomblé das religiões ayahuasqueiras com relação a suas tentativas de 

alcançar maior legitimidade social e pública. Trata-se dos relacionamentos entre 

representantes destas religiões com seus estudiosos acadêmicos. 

Com relação às religiões de matriz africana, já existe um debate bem 

avançado acerca destes relacionamentos. Alguns autores analisam, em 

particular, como posicionamentos teóricos de estudiosos destas religiões 

reforçaram rivalidades internas a elas, contribuindo, inclusive, para 

discriminações de alguns terreiros e, inversamente, para a “glorificação” de 

outros (Fry, 1986; Dantas, 1987; 1988). O tema da “pureza dos terreiros nagô” é 

discutido tendo-se em vista as disputas de poder de grupos marginalizados e 

subalternos por maior hegemonia. Estudos como o de Beatriz Dantas (1987; 

1988), por exemplo, procuram demonstrar como os antropólogos, muitas vezes, 

tornaram-se “avalistas da ortodoxia”, distinguindo “graus de pureza” entre os 

terreiros e, como isso, abriu caminho para a repressão oficial daqueles espaços 

de culto considerados “impuros” e “deturpados”. Análises como estas ressaltam 

a influência das concepções dos intelectuais no fortalecimento de certas práticas 



e de noções religiosas (e de certas noções sobre o que é ou não “religião”). 

Como diz Giumbelli (2008), neste momento, também, os estudiosos desse 

campo procuravam enfatizar e legitimar a caracterização dos cultos afro-

brasileiros como “religiões”.     
Essa aproximação e influência dos estudiosos e de suas teorias sobre o 

campo religioso e os religiosos que eles estudam também ocorre no caso das 

religiões ayahuasqueiras. Entretanto, me parece que isso se dá com mais 

evidência apenas a partir do processo de expansão e de crescimento destas 

religiões, enquanto que com os cultos afro-brasileiros isso começou a acontecer 

já no início da sua organização. No caso das religiões ayahuasqueiras a 

intensificação dessa interlocução coincide com o início de sua associação com 

o debate contemporâneo sobre drogas. A inserção das religiões ayahuasqueiras 

nas discussões sobre políticas de drogas, no Brasil, ocorre a partir de meados 

da década de 1970. Nesse período cresciam as experiências de alteração da 

consciência através de algumas drogas que começavam a ser consumidas por 

jovens de camadas sociais médias. Simultaneamente, se intensificava a 

repressão a estas novas experiências e, como tão bem mostrou Gilberto Velho 

(1987), despontava, ao lado da perigosa acusação de “comunista”, a acusação 

de “drogado”.      

Toda essa conjuntura surtia efeitos na dinâmica das religiões 

ayahuasqueiras. É nesta época que a Polícia Federal se instala no estado do 

Acre, e em seguida faz suas primeiras investigações sobre o uso da ayahuasca 

em grupos destas religiões. A acusação de uso de droga passa a se tornar mais 

frequente na rotina dos grupos ayahuasqueiros do Acre. A partir desse período, 

também, estes grupos ganham maior visibilidade na sociedade, iniciando sua 

expansão para fora da região amazônica e passando a aparecer com mais 

frequência na mídia brasileira, sendo, cada vez mais, associados ao uso de 

“alucinógenos”, “drogas” etc. 

Foi nesse momento de maior exposição midiática que ocorreu a primeira 

suspensão, feita pelo governo federal brasileiro, do uso da ayahuasca. O fato 

aconteceu em 1985, quando a Divisão de Medicamentos do Ministério da Saúde 

(DIMED) inseriu a ayahuasca na lista de substâncias entorpecentes proscritas, 

proibindo seu uso em território nacional. Após algumas tentativas de 

negociações, o Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) determinou a 



suspensão provisória desta proibição e a formação de um grupo de trabalho para 

investigar o assunto. Este grupo de trabalho funcionou durante cerca de dois 

anos, e em 1987 concluiu seus estudos apresentando um relatório que 

recomendava a retirada da bebida e das plantas usadas para sua confecção da 

lista de substâncias proscritas. A recomendação foi acatada pelo CONFEN.            

Vale a pena destacar qual foi a formação deste primeiro grupo de trabalho 

do CONFEN. Além de representantes do próprio CONFEN e de demais órgãos 

do governo (DIMED e Polícia Federal) que auxiliavam na elaboração de política 

de drogas, foram indicados assessores das seguintes áreas científicas: 

sociologia, filosofia, antropologia, medicina, psiquiatria e direito. Havia, portanto, 

entre os assessores do grupo, um predomínio de especialistas da área de 

ciências humanas. Este ponto me parece importante, pois, apesar do tema da 

ayahuasca ser abordado a partir de uma pauta de política de drogas, e dos 

órgãos responsáveis por esta serem compostos, em sua maioria, por 

especialistas da medicina, é possível perceber, já nesse momento, uma brecha 

com relação à posição de vantagem do discurso médico sobre o assunto.     

Na conclusão do relatório, entre os aspectos apontados como os mais 

importantes nos diferentes contextos de usos das comunidades da ayahuasca 

visitadas ressaltam-se: o caráter “familiar”, “ordeiro”, “trabalhador” e “rígido” de 

suas cerimônias. Estes aspectos são colocados, no texto do relatório, como 

grandes indícios da existência de fortes “padrões morais e éticos de 

comportamento” entre os integrantes destas comunidades, condizentes com 

aqueles “recomendados na nossa sociedade”, e com a verificação de 

“obediência à lei” (Brasil, 1987). Ao mesmo tempo, eles parecem ser entendidos 

como estando em oposição a supostos efeitos negativos das alterações da 

percepção provocadas pelo uso da ayahuasca nestas comunidades. A 

discussão sobre os significados dessa alteração da percepção, aliás, é um ponto 

bastante destacado neste relatório. Há todo um esforço no sentido de se 

desvincular as percepções provocadas pela ayahuasca de estados alucinatórios. 

Para tanto, recorre-se a explicações de autores como São Tomás de Aquino 

sobre estados extáticos e sobre relações possíveis entre a alma e o corpo. Num 

determinado momento, o texto do relatório afirma categoricamente: “a busca de 

uma forma peculiar de percepção, empreendida pelos usuários da ayahuasca 

(...) não parece alucinação, se tomado o termo na acepção de desvario ou 



insanidade mental”. Ao contrário de estados alucinatórios, o relatório informa ter 

constatado, entre as comunidades visitadas, “a busca do sagrado e do 

autoconhecimento” (Brasil, 1987: 29).  

Esta ideia vai continuar norteando os pareceres dos órgãos 

governamentais sobre o uso da ayahuasca nestes grupos, e ao longo do tempo, 

ela se torna uma concepção mais bem definida, passando a se associar a outros 

argumentos, principalmente aquele que destaca a ação dos contextos rituais e 

religiosos como inibidores dos efeitos alucinógenos da bebida. Esta concepção 

se revelará fundamental no processo de regulamentação do uso da ayahuasca 

pelo Estado brasileiro, já que o último documento sobre o tema sanciona o uso 

religioso da bebida, classificando o mesmo como um aspecto de “liberdade 

religiosa” (Brasil, 2010).     

É importante notar que esta visão que identifica a ayahuasca ao 

“sagrado”, às experiências de “autoconhecimento”, a contextos de “ordem” e a 

“rituais” e a contrapõe aos estados alucinatórios provocados por alucinógenos 

se manifesta já nos primeiros pareceres de órgãos governamentais, num período 

em que os estudos acadêmicos sobre os grupos ayahuasqueiros ainda estavam 

muito no início. Nesse sentido, ela não me parece ser tanto um resultado de 

influências de perspectivas teóricas de estudiosos do tema. Antes disso, ela é 

muito mais fruto das interações entre representantes dos grupos ayahuasqueiros 

e o Estado brasileiro no momento em que se iniciava a jornada de construção do 

reconhecimento público destes grupos. Os cientistas de diferentes áreas 

participavam deste processo, mas, ainda não havia um corpus teórico 

consolidado sobre o fenômeno brasileiro de uso da ayahuasca nos meios 

acadêmicos locais. Neste momento, a visão destes cientistas sobre os usos da 

ayahuasca parece ser construída, sobretudo, ao longo dessa interlocução 

(política) que envolve representantes dos grupos ayahuasqueiros e o Estado. 

Mais tarde, entretanto, conforme vão aumentando os estudos científicos sobre 

esses grupos ocorre outro processo, através do qual conceitos e teorias dos 

estudiosos são adotados por integrantes de diferentes grupos ayahuasqueiros. 

É o caso da noção de “enteógeno”.     

A palavra enteógeno foi elaborada por estudiosos para se referir a estados 

como aqueles relativos à criação artística e a algumas experiências místicas, 

como as produzidas por substâncias consideradas divinas (Ruck et. al, 1969). 



Ela deriva de dois termos gregos: entheos, que pode ser traduzido como 

inspiração ou possessão por um deus; e geno, que significa gerar algo (Liddel e 

Scott, 1997). Uma interpretação possível para o termo é: o estado gerado pela 

possessão de um deus.   

Estudiosos das religiões ayahuasqueiras brasileiras passaram a utilizar 

esta noção para se referir a experiências “autênticas” de uso de psicoativos em 

contraposição à noção de “alucinógeno”, a qual remeteria, para eles, a 

percepções falsas sobre a realidade. A noção aparece deste modo, pela primeira 

vez, na obra antropológica Guiado pela lua (1992), sobre o grupo do Santo 

Daime, de Edward MacRae. Nesta, o autor, já na introdução, ressaltava que 

preferia “evitar o termo alucinógeno”, na medida em que alucinar “significa errar, 

enganar-se, privar-se da razão (...) desvairar, aloucar”. Por isso, argumentava 

ele, seria mais apropriado utilizar o termo “enteógeno” para falar acerca das 

experiências rituais com a ayahuasca no grupo do Santo Daime (MacRae, 1992: 

16).  

Posteriormente, a noção de enteógeno torna-se bastante recorrente entre 

outros estudiosos das religiões ayahuasqueiras brasileiras  principalmente 

aqueles das ciências humanas  e igualmente se dissemina entre pesquisadores 

que estudam os usos da ayahuasca em outros contextos (indígenas, por 

exemplo), como também entre estudiosos de demais substâncias psicoativas2. 

Todavia, o que quero destacar, no momento, é que o termo é adotado, ao longo 

do tempo, pelos próprios adeptos das religiões ayahuasqueiras. Ele passa a ser 

frequente no discurso de líderes destes grupos, e em especial quando eles se 

dirigem aqueles que não participam destas religiões, quando eles agem no 

sentido de construir sua imagem pública. Líderes expressivos destas religiões, 

como é o caso, por exemplo, de Alex Polari3, do grupo daimista CEFLURIS, 

                                                        
2 Na obra O uso ritual das plantas de poder (Labate e Goulart, 2005), que reúne trabalhos sobre 
os usos de diferentes psicoativos em vários contextos culturais, é possível verificar a recorrência 
ao conceito de enteógeno em muitos dos artigos. 
3Alex Polari de Alverga, natural do estado do Rio de Janeiro, escritor, militante político de 
esquerda nos anos setenta, no Brasil, ingressou no grupo daimista do CEFLURIS no início dos 
anos oitenta. Ele se transformou numa das principais lideranças deste grupo, e num dos seus 
mais importantes vetores de disseminação para grupos de camadas médias mais urbanizadas. 
Polari passou a publicar vários livros sobre a doutrina do Santo Daime e sobre os princípios e 
ensinamentos deixados pelo fundador do grupo do CEFLURIS, o padrinho Sebastião Mota de 
Melo. Os livros de Polari representam uma das mais importantes interpretações internas (“desde 
dentro”) acerca da cosmologia daimista (Polari, 1984; 1992; 1998).    



adotam, em suas falas mais políticas e em suas publicações, o termo enteógeno 

para destacar os significados das experiências proporcionadas pela bebida 

Daime. A noção serve, em alguns desses grupos, para fundamentar outra ideia: 

a do “sacramento enteógeno”. Como diz o líder daimista Alex Polari, num trecho 

de um de seus livros, é por ser um sacramento que o Daime não é “só uma 

bebida, mas um Ser Divino” (Polari, 1998: 36)4. Portanto, aqui, o conceito dos 

estudiosos não só foi incorporado pelos integrantes das religiões 

ayahuasqueiras como, também, gerou novas concepções sobre a bebida que 

eles utilizam em suas cerimônias. 

Outra noção desenvolvida entre estudiosos deste tema e que parece 

influenciar as concepções, o discurso e a ação de integrantes dos grupos 

ayahuasqueiros brasileiros é, justamente, a de “religiões” e, mais 

particularmente, as de “religiões da ayahuasca” ou “religiões ayahuasqueiras”.   

Atualmente as expressões “religiões da ayahuasca” e “religiões ayahuasqueiras” 

são as mais utilizadas, entre os estudiosos, para se referir aos diferentes grupos, 

surgidos na Amazônia brasileira, que fazem uso desta bebida em contextos não 

indígenas. Entretanto, antes desta noção tornar-se generalizada, outras eram 

mais comuns. Termos como “culto”, “doutrina”, “ecletismo”, “xamanismo” ou 

“práxis xamânica” no passado foram mais frequentes entre estudiosos do tema, 

servindo para classificar ou definir, por exemplo, aspectos de grupos como o 

Santo Daime e a Barquinha5. Alguns desses termos vinham do próprio universo 

dos grupos ayahuasqueiros, sendo recorrentes entre seus integrantes, como é 

o caso de “culto”, de “doutrina”, e, em certa medida de “ecletismo”. Eram termos 

nativos que passavam a ser adotados pelos pesquisadores ao longo de suas 

análises. Contudo, tratava-se de termos mais específicos, que não possuíam um 

sentido tão geral a ponto de serem aplicados para todos os diferentes grupos 

ayahuasqueiros brasileiros.  

Mas, ainda antes da popularização do termo “religiões ayahuasqueiras”, 

surgiram algumas expressões de caráter mais geral que também foram 

                                                        
4A ideia de sacramento é bastante utilizada por este líder do CEFLURIS em seus 
pronunciamentos públicos, aparecendo em várias de suas falas, em diversas ocasiões. Outros 
líderes e representantes de demais religiões ayahuasqueiras também recorrem a esta expressão 
para se referir à ayahuasca. Observei, frequentemente, a sua recorrência entre integrantes e 
porta-vozes da União do Vegetal e da Barquinha.  
5 Religião ayahuasqueira surgida também no estado do Acre, em Rio Branco, em 1945.  



recorrentes tanto entre especialistas científicos quanto entre representantes do 

Estado e, igualmente, entre membros dos diversos grupos ayahuasqueiros. É o 

caso das designações “comunidades da ayahuasca” ou “entidades usuárias da 

ayahuasca”, as quais aparecem já nos primeiros documentos do Conselho 

Federal de Entorpecentes (CONFEN) sobre o uso da bebida nestes grupos 

(Brasil, 1987). As designações “comunidades da ayahuasca” e “entidades 

usuárias da ayahuasca” também são colocadas no primeiro documento 

elaborado em comum por vários grupos ayahuasqueiros: a “Carta de Princípios”, 

de 1991, que visava definir “procedimentos éticos” em torno do uso da 

ayahuasca. Ela expressava um esforço destes grupos para a construção de 

alianças e estratégias comuns no seu relacionamento com o Estado e com 

demais esferas da sociedade. No documento, se destacava uma preocupação 

com os relacionamentos com os meios de comunicação e com o que se 

designava de “autoridades constituídas” (Alto Falante, 1991).    

Os termos “religiões da ayahuasca” e “religiões ayahuasqueiras” 

começam a se disseminar entre os estudiosos apenas a partir do início dos anos 

2000. São noções que se desenvolvem a partir de estudos e reflexões feitas por 

pesquisadores destes grupos. Nesse sentido, são categorias analíticas. 

Entretanto, trabalho com a hipótese de que a construção destas categorias foi 

impulsionada pela construção de outras categorias, cuja origem não é 

unicamente o campo de reflexões científicas.  

Se podemos, por exemplo, relacionar a noção de “religiões 

ayahuasqueiras” à ideia de “uso religioso”, então é importante notar que a 

segunda expressão já é bastante ressaltada, entre integrantes dos grupos 

ayahuasqueiros, muito antes da primeira noção emergir no campo científico. Na 

“Carta de Princípios”, de 1991, a ideia do “uso religioso da ayahuasca” é 

destacada e, um dos principais objetivos deste documento é criar uma nova 

imagem pública dos grupos ayahuasqueiros fundada justamente nesta ideia. 

Também o outro termo das expressões “religiões ayahuasqueiras” ou “religiões 

da ayahuasca”, isto é, a palavra que designa a bebida, surge como escolha dos 

grupos que assinam a “Carta de Princípios”. Logo no início da carta se coloca 

explicitamente que, embora nos vários grupos que a assinam a bebida tenha 

denominações particulares, ela será “doravante denominada Ayahuasca”. O 

termo é escolhido exatamente porque aparece como uma designação mais 



geral, que inicialmente não remete ao contexto de uso brasileiro e que pode, por 

isso, ultrapassar as denominações particulares (e os seus respectivos 

significados) que a bebida recebe em cada um dos grupos. Assim, a ideia de 

“uso religioso” e a expressão “ayahuasca”  ̶os dois termos que compõe a noção 

“religiões ayahuasqueiras” são escolhas de integrantes destes grupos, feitas 

por eles ao longo do seu movimento de construção de uma maior legitimidade 

social.  

Portanto, quando se constata, atualmente, um uso generalizado das 

expressões “religiões da ayahuasca” e “religiões ayahuasqueiras”, não apenas 

entre estudiosos do tema, mas também entre membros dos grupos, entre seus 

diferentes porta-vozes, e entre representantes do Estado e demais agentes 

sociais, não penso que seja correto ver nesse fato apenas a ação e a influência 

de especialistas científicos. Embora estas noções sejam fruto de debates 

travados entre pesquisadores do tema, são também resultado de uma 

interlocução que abrange diversos atores, e que se constrói, sobretudo, em meio 

a articulações que dizem respeito à ação política dos grupos ayahuasqueiros 

brasileiros.    

Ainda sobre as expressões “religiões da ayahuasca” e “religiões 

ayahuasqueiras” quero chamar a atenção para mais um aspecto. Comumente, 

diferentes estudiosos que abordam esta temática observam que as expressões 

acima destacam a bebida, o seu uso, os seus efeitos. Haveria, nesse sentido, 

uma centralidade da substância, da droga, como se ela, apenas, pudesse dar 

conta de todos os elementos envolvidos nas experiências tão ricas desses 

diferentes grupos. Alguns autores associam o destaque da bebida em 

expressões como “religiões ayahuasqueiras” a uma supervalorização de um 

“viés médico-farmacológico” (MacRae, 2008: 293) na abordagem desse 

fenômeno. Todavia, a reflexão que desenvolvi anteriormente justamente ressalta 

que o termo ayahuasca ou ayahuasqueiras (uma derivação do primeiro) resulta, 

também, de escolhas de integrantes destes grupos no seu processo de 

relacionamento com diversos agentes da sociedade. Assim, se o “viés” ou o 

“dispositivo” médico em alguma medida influenciou essas escolhas e esses 

relacionamentos, isso se deu mediado por outras influências, que manifestam 

diferentes perspectivas (mais religiosas, mais políticas, mais científicas etc.). 

Além do mais, é sempre bom lembrar, a importância do termo “ayahuasca” ou 



“ayahuasqueiras” (e supostamente da substância) é amenizada pelo destaque 

dado ao termo religiões, que enfatiza o uso de caráter religioso.  

Como se sabe, o que é, atualmente, aprovado juridicamente pelo Estado 

brasileiro é “o uso religioso da ayahuasca”. A última regulamentação a respeito 

desse assunto, datada de janeiro de 2010 (Brasil, 2010), reconhece apenas a 

legitimidade desse tipo de uso, justificando-a através de argumentos como o 

“direito constitucional ao exercício do culto” e a “liberdade de professar a própria 

religião” (Brasil, 2010). Estes grupos alcançaram, portanto, seu reconhecimento 

social e sua legitimidade pública conforme se consolidou, diante do Estado e na 

sociedade, este argumento do uso religioso e ritual da ayahuasca. Foi deste 

modo, inclusive, que eles foram desvinculando sua imagem do uso de 

substâncias entendidas como “drogas”. Sustento que este argumento do uso 

religioso e ritual da ayahuasca foi construído aos poucos e a partir de um 

conjunto de interações de vários fluxos, entre integrantes destes grupos, seus 

estudiosos, representantes do Estado e de outras instâncias da sociedade mais 

abrangente.  

Conforme mostrei, noções como de “enteógeno”, elaboradas por 

pesquisadores do tema, migraram para o interior dos grupos ayahuasqueiros e, 

nestes, passaram a incorporar novos significados, que geraram outras 

concepções, como, por exemplo, a de “sacramento”. Podemos especular sobre 

como estas noções se aliaram às ideias de uso religioso e uso ritual da 

ayahuasca no processo de legitimação social e público destes grupos. Estas 

ideias, como vimos, apareciam no primeiro documento público conjunto que 

vários dos principais destes grupos elaboraram, em 1991. Antes disso, de forma 

ainda tímida, com pouca ênfase, é possível encontrar no primeiro relatório do 

CONFEN, de 1987, algumas referências ao “uso ritual” da bebida nos grupos 

visitados e avaliados pelos conselheiros. Porém, alguns poucos anos mais tarde, 

em vários outros relatórios e pareceres do CONFEN sobre a ayahuasca, o 

argumento do uso religioso/ritual da bebida já aparece muito mais claramente, 

com todos os seus contornos, servindo para justificar, como disse antes, uma 

espécie de oposição entre ayahuasca e alucinógeno.  

Outro conjunto de concepções importantes em todo esse processo diz 

respeito à teoria do “uso controlado de psicoativos”. Essa teoria se desenvolve 

a partir da obra de autores como Howard Becker (1963) e Norman Zinberg 



(1984), e vincula-se à ideia de que podem existir padrões de uso controlados de 

diversas substâncias, desenvolvidos por seus próprios usuários, nos seus 

respectivos contextos socioculturais. Tal perspectiva passou a influenciar, 

também, a compreensão de alguns estudiosos sobre aspectos das religiões 

ayahuasqueiras brasileiras. Gradualmente, se disseminou entre especialistas 

acadêmicos do tema, entre representantes dos grupos ayahuasqueiros, bem 

como entre seus interlocutores de vários tipos, a concepção de que o fenômeno 

de uso não indígena da ayahuasca, surgido no Brasil, se configurava num caso 

exemplar de “padrões de uso controlado” de substâncias psicoativas. Edward 

MacRae (1992) é o primeiro estudioso a desenvolver mais sistematicamente 

esse argumento.   

A noção de “uso controlado de psicoativos” talvez não seja tão facilmente 

incorporada pelos adeptos de grupos ayahuasqueiros (como é a noção de 

enteógeno), pois ela esbarra numa recusa destes em reconhecerem a 

ayahuasca como uma droga. Entretanto, é possível fazer algumas suposições 

sobre conexões entre ela e noções como a de “uso ritual” a qual, como vimos, é 

acionada estrategicamente por integrantes dos grupos ayahuasqueiros desde o 

início dos anos noventa e, ao longo do tempo, aceita por diferentes interlocutores 

desses grupos. Tal como os “usos controlados” ou os “controles informais” 

(Zinberg, 1984) a noção de uso ritual é utilizada para destacar a existência de 

um conjunto de regras, de valores, de uma “ordem” que orienta o consumo da 

ayahuasca em todos esses grupos.         

       

Religiões minoritárias? 
A partir dos anos 2000 surge um novo tipo de demanda entre integrantes 

destas religiões: tornar o uso ritual da ayahuasca patrimônio cultural brasileiro. 

O pedido de registro do uso da ayahuasca como patrimônio cultural foi entregue 

ao Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional (IPHAN)  ̶ órgão, no 

Brasil, ligado ao Ministério da Cultura  ̶ em 2008, por representantes de três 

grupos destas religiões, situados no estado do Acre. Em 2012, visando tratar da 

solicitação destes grupos, o IPHAN iniciou a realização de um procedimento 

relativamente frequente nestes casos, o inventário nacional de referências 

culturais, o qual tinha como meta empreender um levantamento sobre os bens 

culturais associados ao uso ritual da ayahuasca principalmente na região da 



Amazônia brasileira6. Esta demanda aponta para uma modificação das 

estratégias e escolhas destes grupos no seu movimento de construção de 

legitimidade pública. Há uma clara intenção dos representantes destes grupos 

de desvincular o tema da ayahuasca das políticas públicas sobre drogas ao 

relacioná-lo, agora, às políticas culturais. Se os argumentos do uso religioso e 

uso ritual legitimaram esse fenômeno como uma religião brasileira, a nova 

movimentação em torno do registro do uso da ayahuasca como patrimônio 

cultural parece querer ir além, retirando definitivamente esse tema da alçada de 

órgãos governamentais responsáveis por políticas de drogas. Volto, então, à 

questão principal que coloquei na introdução deste artigo: qual a política das 

religiões ayahuasqueiras brasileiras? Que tipo de relacionamentos elas vem 

construindo com o Estado e com diversas instâncias da sociedade mais 

abrangente?  

Conforme procurei demonstrar, num primeiro momento de sua história, a 

sua ação, aos poucos, foi se direcionando para a construção do argumento do 

uso religioso da ayahuasca. Por meio de relacionamentos que abrangeram 

diversos atores, que se influenciaram mutuamente, esses grupos foram 

afastando o estigma da “droga” e conquistando o estatuto de “religiões”. Mais 

recentemente, a nova demanda pela patrimonialização do uso da ayahuasca 

expressa uma tentativa de inserir esse fenômeno nos debates contemporâneos 

sobre cultura.  Será que podemos identificar semelhanças entre a ação política 

das religiões ayahuasqueiras, até o presente momento, e demais movimentos 

religiosos brasileiros? E, por outro lado, quais as diferenças da política das 

religiões ayahuasqueiras em relação àquela de outras religiões que se 

desenvolveram aqui?  

Um aspecto que chama a atenção nesta analogia, comentado neste 

artigo, se refere à ação de agentes da ciência no processo de construção de 

legitimidade destas diferentes expressões religiosas. Já foi possível perceber 

que, tanto nos cultos afro-brasileiros como no caso das religiões ayahuasqueiras 

o papel de tais agentes neste processo foi importante e constante. Em ambos os 

casos, concepções dos estudiosos influenciaram integrantes das religiões, bem 

como posicionamentos do Estado e outros discursos e visões da sociedade, 

                                                        
6 Num artigo que está em vias de ser publicado me detenho na análise detalhada desse processo 
(Goulart, 2016).  



como aqueles expressos na mídia. Nos dois casos, também, embora se note a 

presença de especialistas de diferentes ciências e áreas, percebemos um 

destaque maior para os estudiosos de medicina e antropologia. Este fato parece 

ligar-se a alguns debates e reflexões acerca da supervalorização de uma 

perspectiva biomédica na abordagem destas religiões.  

Embora a atuação de especialistas da biomedicina (principalmente 

médicos) tenha sido frequente e importante ao longo dos processos de 

interlocução destas duas expressões religiosas (“afro” e “ayahuasqueiras”) com 

o Estado brasileiro e com demais agentes sociais, o papel dos estudiosos de 

ciências humanas, em especial dos antropólogos, não foi menos relevante. 

Conforme coloquei, no caso das religiões ayahuasqueiras, apesar da 

composição dos órgãos governamentais responsáveis pela regulação do uso da 

ayahuasca privilegiar especialistas oriundos da biomedicina, os estudiosos de 

diferentes campos das ciências humanas também foram incluídos nesse 

processo. Além disso, é possível notar que, gradualmente, seus argumentos e 

sua lógica foram sendo cada vez mais aceitos e adotados tanto pelo Estado (e 

seus agentes) quanto por especialistas da biomedicina. Nesse sentido, sustento, 

inclusive, que os argumentos vindos da área de ciências humanas tiveram, a 

partir de um determinado momento, maior impacto no movimento de legitimação 

pública das religiões ayahuasqueiras do que aqueles das ciências biomédicas. 

Em especial, aliás, se destacam a ação e as concepções dos antropólogos 

(ritual, religião etc.) nesse processo. Esta ação foi influente, sobretudo, na 

construção do reconhecimento destes grupos como religiões. Penso que isso 

também ocorreu no caso dos cultos afro-brasileiros, embora de outro modo.  

Ainda com relação à influência de concepções dos estudiosos sobre os 

integrantes das religiões que eles estudam, vale a pena mencionar uma distinção 

entre o caso das religiões ayahuasqueiras e o dos cultos afro-brasileiros. Sobre 

estes últimos, como foi lembrado aqui, houve muito debate acerca da 

reverberação da teoria da “pureza nagô” nas diferentes casas de culto, e sobre 

os efeitos dessa teoria na valorização de “tradições”, “ortodoxias” e de grupos 

menos sincretizados. Também acontecem, como vimos, várias migrações de 

conceitos e teorias de estudiosos para o interior dos grupos religiosos 

ayahuasqueiros. Do mesmo modo, estes conceitos e teorias estão sujeitos a 

novas interpretações feitas pelos integrantes desses grupos e aí, renovados, 



eles passam a influenciar outros agentes, processo que se dá, igualmente, na 

história dos cultos afro-brasileiros (Maggie, 1992). Entretanto, parece haver uma 

diferença aqui. Segundo a análise (Dantas, 1987; 1988) de alguns autores, 

muitos estudiosos (principalmente os antropólogos) dos cultos de matriz africana 

tenderiam a reforçar “tradicionalismos” e “ortodoxias” no interior desse universo 

religioso (favorecendo os terreiros que se colocavam como mais tradicionais). 

Ao contrário, talvez a maior parte dos estudiosos (os antropólogos novamente) 

das religiões ayahuasqueiras, até o presente, tenha demostrado uma tendência 

de desenvolver argumentos que ressaltam a legitimidade de práticas mais 

abertas e plurais nesse campo.       

Também na mobilização mais recente destes grupos religiosos, que 

envolve a solicitação de tornar o uso da ayahuasca patrimônio cultural, é possível 

notar esse conjunto de interações de vários fluxos complexos entre 

representantes das religiões e seus estudiosos. Assim, estes últimos têm sido 

incluídos em estudos e investigações, feitos por órgãos do Estado brasileiro 

(como o IPHAN), relacionados à demanda do registro do uso da ayahuasca 

como patrimônio cultural nacional. Neste caso, como o foco de discussão passa 

a ser a cultura, os especialistas incluídos são exclusivamente da área de ciências 

humanas. As concepções analíticas, teóricas etc. dos estudiosos tem exercido 

bastante influência nas estratégias políticas e nos discursos dos representantes 

dos grupos ayahuasqueiros mais engajados na luta pelo registro do uso ritual da 

ayahuasca como patrimônio imaterial do Brasil.             

Mas, pensando na questão, colocada por Emerson Giumbelli, acerca dos 

modos de presença do religioso no espaço público, no Brasil, quais definições 

de religião estes grupos ayahuasqueiros vem construindo e ressaltando ao longo 

de seu processo de legitimação pública? Sobre isso, coloco o que são, ainda, 

algumas hipóteses.  

A construção do argumento do uso religioso/ritual da ayahuasca parece 

ter envolvido o reforço de um conjunto de valores associados a noções como a 

de coesão social, de disciplina e de ordem. Ao menos num primeiro momento, a 

ideia de religião reforçada abarca esses significados, os quais servem para 

marcar uma diferença radical com relação a estados alucinatórios, à loucura e 

aos comportamentos desviantes. É ao se apresentarem, numa arena pública, 

como religiões que promovem, através de comportamentos rituais, disciplina, 



ordem etc. que os grupos ayahuasqueiros brasileiros conquistam sua 

legitimidade social. É possível perceber, também, nesse período, um esforço 

destes grupos de se apresentarem como estando de acordo com os valores, as 

tradições, a moral, a religiosidade etc. convencional da sociedade brasileira. 

Nesse sentido, cabe uma comparação com os processos de 

reconhecimento público dos cultos afro-brasileiros. Giumbelli (2008) defende a 

hipótese de que estes cultos desenvolveram um modo de presença no espaço 

público que ele designa de “diferencialista”. Na medida em que eles sentiram 

muita dificuldade de se adequarem à religiosidade considerada legítima na 

sociedade brasileira, os cultos de referência africana teriam, gradualmente, 

elaborado uma nova estratégia para sua legitimação, a qual implicava na sua 

identificação com “tradições”, “heranças” e “culturas” particulares. Ressaltava-se 

o argumento de que cada grupo, povo etc. tem sua cultura, sua religiosidade. 

Como diz Giumbelli, neste caso, a noção de religião é construída por referência 

a condições específicas (Giumbelli, 2008: 88). Para o autor esta seria uma 

distinção importante entre os modos de presença, no espaço público, dos cultos 

afro-brasileiros, por um lado, e do catolicismo e do espiritismo, por outro. Pois, 

estas duas últimas religiões, segundo Giumbelli, tenderiam a recorrer a 

definições de religião mais “generalistas”, quando a noção de religião é acionada 

pressupondo-se que ela configura um gênero que pode ser preenchido por 

muitas espécies (2008: 88). Então, num caso, no dos cultos afro-brasileiros, o 

“religioso” opera como “um signo distintivo” e, no outro, como para o catolicismo 

e para o espiritismo, ele corresponde a um rótulo mais abrangente. 

A meu ver, numa fase que se poderia classificar de inicial, na qual se dá 

a construção do argumento do uso religioso da ayahuasca, o esforço de 

representantes destas religiões se voltaria mais para a afirmação de um tipo de 

ideia de religião mais “generalista”, para usar o termo proposto por Giumbelli e, 

nesse sentido, elas se aproximariam mais de expressões religiosas como o 

catolicismo e o espiritismo do que dos cultos-afro brasileiros. Importante ressaltar 

que Giumbelli relaciona esse tipo de definição mais generalista (do religioso) à 

religiosidade considerada legítima na sociedade brasileira, a qual, segundo ele, 

tem como referencia a Igreja Católica e seu catolicismo. O espiritismo teria 

alcançado maior aceitação justamente na medida em que acentuou sua relação 

com uma ética desta religiosidade católica considerada a realmente legítima.    



Já numa fase mais atual das religiões ayahuasqueiras se notam outras 

definições de religião, ou melhor, outras formas e outros meios para sua 

apresentação pública como religiões. A sua demanda pelo registro do uso da 

ayahuasca como patrimônio cultural brasileiro, por exemplo, pode ser associada 

a um movimento mais geral que apresenta a religião como cultura, e que, de 

acordo com diferentes autores (Agier, 2001; Sahlins, 1997), diz respeito a uma 

disseminação de uma linguagem cultural acionada por diversos movimentos 

(religiosos, étnicos, políticos, sociais) em todas as partes do mundo. Aqui, nesta 

fase, é possível identificar modos de presença, num espaço público, mais 

“diferencialistas” ao longo da ação destes grupos religiosos. É o que parece 

ocorrer quando grupos envolvidos com a demanda de patrimonialização da 

ayahuasca lutam para associar os usos desta bebida a uma identidade cultural 

(específica) do estado brasileiro do Acre.  

Mas há algo que me parece mais importante nesse processo todo, e que 

permite uma compreensão mais ampla acerca da ação política das religiões 

ayahuasqueiras brasileiras. Refiro-me à classificação de projetos ou de ações 

políticas de grupos religiosos como mais ou menos hegemônicos. De novo 

Giumbelli coloca, a este respeito, que projetos religiosos mais hegemônicos 

tendem a implicar numa conjugação do fortalecimento religioso (um 

reavivamento do religioso) com o seu avanço sobre esferas não religiosas, tal 

como a mídia, a política, a assistência social (2003: 195). Para o autor esse tipo 

de ação está presente no caso da Igreja Católica e do espiritismo, no Brasil, em 

oposição à ação dos cultos de referência africana, os quais, por isso, teriam 

projetos políticos menos hegemônicos.  

No caso das religiões ayahuasqueiras lanço a hipótese de que é possível 

identificar uma ação política mais alinhada com um projeto mais hegemônico. 

Isso nas duas fases de sua história que mencionei aqui. Num primeiro momento, 

por seus grupos procurarem, numa arena pública, se associar a uma definição 

de religião mais convencional e condizente, inclusive, com uma moral católica 

considerada socialmente legítima. Num segundo momento, conforme algumas 

de suas principais ações estão em sintonia com uma lógica e uma retórica de 

movimentos sociais de diversos tipos, surgidos a partir de diferentes contextos 

locais, mas, que se inserem, igualmente, nos mesmos circuitos globais (Agier, 

2001). Assim, ao longo da mobilização pelo registro do uso da ayahuasca como 



patrimônio cultural, diferentes grupos ayahuasqueiros, de diferentes modos, 

expressam ações e discursos que os aproximam de demais movimentos 

identitários contemporâneos. Simultaneamente, evidencia-se, nessa 

mobilização, aquilo que Giumbelli denominou de um avanço do religioso sobre 

esferas não religiosas. Tem se tornado mais constante, também, na ação política 

de representantes dos grupos ayahuasqueiros brasileiros estratégias que 

envolvem articulações e alianças em blocos, isto é, que buscam acionar 

diferentes lideranças destes grupos e diversos porta-vozes com expressão 

política e legitimidade social. É por este tipo de via que estes grupos têm 

procurado construir seu reconhecimento público, e fazer representar suas 

demandas junto ao Estado.   E talvez seja também devido a esse tipo de ação 

política que sua trajetória de relacionamentos com o Estado brasileiro tenha sido, 

do ponto de vista dos interesses dos representantes destes grupos, tão bem 

sucedida. Afinal, embora ainda prevaleça, até certo ponto, na mídia e num 

discurso mais geral do senso comum, a associação destes grupos com drogas 

ou alucinógenos, diante do Estado brasileiro eles já conquistaram seu estatuto 

de religião.  
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