
ANAIS DO IV ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
– ANPUH - Memória e Narrativas nas Religiões e nas Religiosidades. Revista Brasileira de História 

das Religiões. Maringá (PR) v. V, n.15, jan/2013. ISSN 1983-2850.  
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

______________________________________________________________________ 

 

As representações na criação e perpetuação da doutrina do Santo Daime 

 

 

Carlos Eduardo Neppel Pacheco
*
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Resumo: Este texto apresenta uma reflexão acerca da bebida ayahuasca. Composto psicoativo 
usado em rituais religiosos, procurando compreender como as pessoas percebem e interpretam 

tal bebida e seu uso. Abordando seu contexto geral e seu uso urbano institucionalizado. 

Procurando aplicar o conceito e a perspectiva das representações nesta analise. Tratando sobre a 
criação da doutrina do Santo Daime, principalmente no que tange ao uso desta substância 

psicoativa de origem indígena.  Pretendo tratar dos seguintes pontos: (a) Como a bebida é 

apresentada e percebida em seus diferentes contextos? (b) A respeito do peso das representações 
da bebida. (c) Apresentar um olhar destas representações aos olhos da lei brasileira.Dessa 

forma, proponho que foi justamente a maneira como as várias pessoas entenderam, 

interpretaram e conceberam o uso da bebida (e seus efeitos) que permitiu a fundação da religião 

do Santo Daime, assim como sua continuidade e sobrevivência.  

 

Palavras-chave: Representação, Ayahuasca, Santo Daime  

 
 

The representations in the creation and perpetuation of the Santo Daime doctrine 

 

Abstract.This text presents a reflection on the brew. Psychoactive compound used in religious 
rituals, seeking to understand how people perceive and interpret the beverage and its use. 

Approaching its general context and its use urban institutionalized. Looking apply the concept 

of representation and perspective in this analysis. Being on the creation of the Santo Daime 
doctrine, especially in regard to the use of this psychoactive substance of indigenous origin. I 

intend to address the following points: (a) How the drink is presented and perceived in different 

contexts? (b) representations regarding the weight of the beverage. (c) present a look in the eyes 
of these representations of Brazilian law. Thus, I suggest that it was precisely the way many 

people understood, interpreted and conceived the use of the beverage (and its effects) that 

allowed the foundation of the religion of Santo Daime, as well as its continuity and survival. 

Keywords: Representation; Ayahuasca; Santo Daime.  
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No que tange às representações que formam o contexto do uso ritualístico da 

bebida psicoativa ayahuasca este trabalho recorrerá ao historiador Roger Chartier. 

Concordando com ele quando afirma que não existe “prática ou estrutura que não seja 

produzida pelas representações” (CHARTIER, 1991, p. 177). No caso aqui tratado, 
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trabalho com a hipótese de que foi justamente a apresentação e interpretação da bebida 

(e de seus efeitos) que permitiu a criação da prática religiosa do Santo Daime, a 

primeira religião ayahuasqueira a ser institucionalizada no Brasil.  

Com isso, não pretendo dizer que somente a representação da bebida foi a que 

possibilitou tal criação religiosa, mesmo que, evidentemente, ela tenha ocupado papel 

central em sua criação. Fatores econômicos, sociais e políticos contribuíram 

inegavelmente, de forma maior ou menor, para a criação da doutrina em questão. 

Assim, proponho nesse texto explicitar o peso que a representação da ayahuasca teve 

no desenvolvimento dos cultos que fazem uso dela.  

Sendo o objeto de estudo neste artigo, a bebida ayahuasca, tentarei explicitar e 

esclarecer primeiramente o que é essa bebida e como ela é utilizada. 

A ayahuasca é uma bebida que leva um nome quíchua e é produzida a partir de 

dois itens. O cipó-mariri (bannisteriopsis caapi) e um arbusto conhecido como chacrona 

(phychotria viridis). Em quíchua, ayahuasca, significa “corda dos espíritos”, “cipó das 

almas”. Segundo informações do antropólogo Luís Eduardo Luna em sua obra 

Vegetalismo. Shamanism among the mestizo population of the Peruvian Amazon, 

publicada no Brasil em 1986, os indígenas em sua maioria utilizam a bebida para fins 

religiosos e/ou ritualísticos. (LUNA, 1986, p.73-74). 

Segundo o etnobotânico e químico Jonathan Ott, que estuda psicoativos desde os 

anos 1970, a bebida denominada ayahuasca é utilizada por mais de setenta tribos 

indígenas na América do Sul. Principalmente países como: Brasil, Peru, Bolivia, 

Colombia, Equador, Venezuela. Além do uso feito por mestiços, principalmente nas 

comunidades ribeirinhas. (OTT, 1999). 

O que chama atenção nesta bebida e em seu uso social é o fato dela conter uma 

substância psicoativa denominada N-Dimetiltriptamina (DMT) que causa efeitos de 

alteração na percepção mental e consciência. Efeitos esses por vezes chamados de 

alucinações, delírios, mirações, visões. Os efeitos da bebida são entendidos, concebidos 

e interpretados de diferentes formas e maneiras pelas pessoas que tem ou tiveram 

contato com tais efeitos. 

A cientista social Sandra Lúcia Goulart informa que o Brasil é o único país que 

com o passar do tempo apresentou o aparecimento de “religiões não indígenas e urbanas 

que fazem uso desta substância. Estas religiões surgem na periferia de cidades da região 

Amazônica, como Rio Branco, no Acre, e Porto Velho, em Rondônia” (GOULART, 
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2003, p.58). 

Foi no início da década de 1930, no Brasil, que a bebida passa a ser utilizada em 

contexto não indígena e urbano. Graças ao seringueiro Raimundo Irineu Serra, que 

depois de ter conhecido a bebida indígena (em cultos caboclos), e, após ter 

ressignificado seu uso, funda a religião chamada de Santo Daime. Tendo como pilar de 

sua doutrina a utilização da ayahuasca em seus rituais.  

Para a proposta deste texto, a fundação do Santo Daime enquanto centro 

religioso institucionalizado, bem como a figura de Raimundo Irineu Serra e os seus 

seguidores, são elementos centrais para compreender como foram criadas as várias 

apresentações da bebida conhecida como ayahuasca. Interpretações e apresentações 

essas que proporcionaram a fundação da doutrina do Santo Daime, sua expansão e 

sobrevivência, inclusive no âmbito legislativo brasileiro. 

Na obra de Chartier citada anteriormente 
1
, o autor procura compreender as 

múltiplas relações humanas através do estudo e da perspectiva das representações. De 

fato, as representações são o que permitem as criações das práticas e das estruturas, mas 

estas só podem ser criadas quando pautadas nos contextos de seus criadores.  

Uma representação (apresentação e interpretação de algo) só será criada de 

determinada maneira se estiver baseada nos elementos econômico-sociais/culturais de 

quem as cria. São esses elementos os responsáveis pelas capacidades de construção 

representativa, pelo fato de serem eles os instrumentos de acesso aos conhecimentos e 

concepções de mundo de seu criador. Em outras palavras, o contexto de existência do 

criador, sua classe econômica, seus contatos culturais e seu lugar social permitem a 

criação de uma forma ou outra de representação.  

No caso de Mestre Irineu (criador do Santo Daime) não foi diferente, todos esses 

elementos permitiram que ele travasse contato com a ayahuasca, contato este ocorrido 

em um culto caboclo, com representações pré-apresentadas (os caboclos já a 

interpretavam e entendiam à sua maneira).  Com o passar do tempo, não sendo capaz de 

aceitar essas representações pré-apresentadas (pelos caboclos) ele decide criar sua 

própria representação da bebida; uma representação influenciada pelos elementos que 

formavam sua identidade e suas crenças, elementos presentes em seu contexto de 

existência somados aos elementos pré-apresentados.   

                                                
1  CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados; Revista das Revistas (ISSN 

0103-4014). Vol.5; nº 11; São Paulo: Jan./Abr. 1991. 
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A interpretação cabocla (dita aqui como pré-apresentada) continha elementos 

que entravam em desarmonia com os elementos culturais que Irineu carregava. Logo, 

ele buscou harmonizar essa representação de forma condizente com suas crenças e 

pensamentos, ainda que tenha se apropriado de alguns elementos culturais caboclos. 

Vale ressaltar que naquela época, década de 1930, a visão social sobre o uso da bebida 

era estigmatizada e malvista pela sociedade. 

 Foi justamente essa interpretação estigmatizada que foi apresentada a Irineu 

Serra quando teve seu primeiro contato com a bebida. Os historiadores Moreira e 

MacRae comentam: “Em geral os relatos sobre sua iniciação apresentam o grupo de 

ayahuasqueiros como voltado a práticas satânicas” (MOREIRA; MACRAE, 2011, p. 

88). A ideia de que possivelmente esses cultos envolviam chamados aos demônios é 

uma interpretação etnocêntrica sobre a cultura “vegetalista” 
2
. Tal interpretação, 

possivelmente muito influenciada pelo cristianismo (mesmo que já híbrido e sincrético) 

estava presente na mentalidade da sociedade naquela região, essa interpretação criava 

uma representação da bebida caracterizando-a como algo maligno/demoníaco/satânico. 

Irineu, que estava inserido em um contexto de representações próprias, principalmente 

construídas com base no cristianismo, não se sentiu a vontade em utilizar essas 

representações vegetalistas apresentadas a ele. Como argumentam MacRae e Moreira: 

 

Assim, se ele concebeu as suas primeiras experiências ayahuasqueiras 

como sendo chamados aos demônios, isso provavelmente foi resultado 

de crenças depreciativas que lhe haviam sido repassadas. Mas os 
relatos mostram como, ao conhecer melhor o assunto, ele mudou de 

idéia. (MOREIRA; MACRAE, 2011, p. 88). 

 

Com isso, Irineu acabou criando sua própria representação da bebida, 

construindo um novo propósito e uma nova interpretação do uso da ayahuasca, para que 

ele mesmo se interessasse por ela e aceitasse seu uso e sua prática, individual e coletiva. 

De acordo com os mesmos autores, seu interesse pela bebida não foi imediato: 

 

Relata-se que, em suas primeiras experiências com a bebida, Irineu 
não sentiu seu efeito, também se fala de como ele veio a substituir 

certos termos usados pelo vegetalistas por outros mais adequados ao 

novo contexto, dando inicio a um novo contorno identitário para o uso 

                                                
2  Cultura de origem cabocla, a qual absorveu fragmentariamente práticas dos rituais indígenas, 
reinterpretando e sistematizando novas matrizes dentro da cultura religiosa local. Fora do Brasil, este uso 

não indígena da bebida é verificado por tradições xamanístas denominadas “Vegetalismo”. (MOREIRA, 

Paulo; MACRAE, Edward, 2011, p.121). 
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da ayahuasca. (MOREIRA; MACRAE, 2011, p. 89). 

 

Também não foi imediata a criação da doutrina do Santo Daime. Em sua 

esmiuçada obra, os autores MacRae e Moreira
3
 comentam que após fazer o uso dentro 

do contexto vegetalista, Irineu informou-se e descobriu como localizar as plantas 

corretas e como preparar a bebida. Feito os procedimentos, tomou-a, estando apenas 

acompanhado de Antonio Costa e ali, neste uso mais reservado, foi onde Irineu 

construiu o que viria a ser a base de sua doutrina (MOREIRA; MACRAE, p. 90, 91 e 

92).  

Os autores ainda comentam que “fica evidente que a concepção negativa sobre a 

natureza do uso tradicional [vegetalista] persistiu no pensamento do próprio Irineu” 

(MOREIRA, Paulo; MACRAE, Edward, 2011, p. 92). Fato que teria impulsionado ele a 

reinterpretar e criar uma nova representação do que seria a bebida e do que ela poderia 

lhe proporcionar, construindo assim outras concepções de seu uso, pautadas em suas 

experiências individuais somadas às suas interpretações dos efeitos da bebida, 

permitindo, ainda, uma aceitação pessoal relacionada ao uso da ayahuasca e seus 

efeitos. Todo esse processo proporcionou a fundação da religião do Santo Daime: 

(...) demarcando uma nova abordagem do uso da bebida, onde se 

abandonavam as práticas pagãs, adotando-se em seu lugar os 

referenciais e valores cristãos. Esse mito marcaria o início da missão 
de Irineu, antepondo-se a ambigüidade dos “brujos” ou “hechiceros”, 

chefes da ayahuasca.” (MOREIRA; MACRAE, 2011, p. 89).  

 

 

De acordo com esses autores, assim teria ocorrido a ressignificação e alteração 

da representação do uso religioso da ayahuasca, fato necessário para a fundação da 

doutrina “daimista” e sua posterior propagação, mostrando assim, o tamanho do poder 

que a representação da bebida assume na origem desta prática religiosa. Afinal: 

As representações do mundo social, assim construídas, embora 
aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são 

sempre determinadas pelos interesses do grupo que as forjam. (...). 

(CHARTIER, 2002, p. 17). 

 

Ou seja, as representações são sempre construídas, movidas pelos interesses de 

quem as cria. No caso da criação da prática religiosa do Santo Daime, a construção de 

uma representação do uso da bebida ayahuasca mais próxima das práticas cristãs foi 

                                                
3  MOREIRA, Paulo; MACRAE, Edward. Eu venho de longe: Mestre Irineu e seus companheiros. 

Salvador: EDUFBA, 2011. 
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fundamental e atendeu aos interesses de Mestre Irineu e da sociedade da época. Ele só 

construiu a doutrina do Daime graças à ressignificação da interpretação da ayahuasca; 

graças a um afastamento do entendimento indígena/caboclo da bebida e uma 

reelaboração desta representação, aproximando-se e inserindo elementos cristãos. 

A análise contida neste texto poderia percorrer por muitos caminhos, tendo em 

vista que as representações estão presentes em todas as práticas dessa ou de qualquer 

outra forma cultural ou religiosa. No entanto, este texto pretende enraizar-se e tomar 

como espaço de trabalho a representação da bebida ayahuasca para a prática da religião 

do Santo Daime, levando em consideração que essa bebida é um dos elementos 

culturais centrais neste culto religioso.  

A presente proposta sugere que a representação (a maneira como as pessoas 

concebem e compreendem algo, entre outras definições) da bebida é um fator 

fundamental para a existência e propagação da doutrina do Santo Daime e 

consequentemente de outras doutrinas ayahuasqueiras. O que esta bebida psicoativa 

representa para cada uma das partes envolvidas na criação da doutrina é fundamental 

para entender como e porque a religião se desenvolveu e sobreviveu. 

Voltando à Roger Chartier quando este discorre sobre as representações: “as 

representações coletivas (...) só tem uma existência, isto é, só o são verdadeiramente a 

partir do momento em que comandam atos” (CHARTIER, 2002, p. 18). Atos, neste 

caso, que possibilitaram a construção de uma estrutura religiosa e a organização da 

mesma, sem ser excludente para com as outras circunstâncias 

(econômicas/sociais/culturais) presentes na criação da doutrina. 

Válido lembrar que a ayahuasca já era utilizada por grupos indígenas e caboclos 

em toda a região amazônica desde tempos imemoriais. Esses grupos certamente criaram 

suas próprias representações do que seria aquela bebida e começaram a fazer o seu uso 

em diferenciados contextos. Essas representações específicas seriam inúmeras se 

contabilizadas desde seu uso milenar. No entanto, para a presente análise, a 

representação que surge com a institucionalização da bebida é a mais interessante, por 

trazer um fenômeno inédito, a saber, a institucionalização de um elemento indígena para 

uso religioso urbano. 

Dito de outra forma, o que se pretende afirmar é que a religião do Santo Daime 

só foi criada (ou seja, constituída e propagada) depois que Irineu interessou-se pela 

bebida ayahuasca. Seu real interesse por ela só despertou depois de ressignificar sua 
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representação. Ao criar essa nova representação (associada a seus interesses e 

conhecimentos, mais pautados no cristianismo) ele começou a utilizar a bebida em seus 

trabalhos e fundou a igreja do Santo Daime. Aos poucos foi angariando seguidores, que 

só se tornaram fiéis por aceitarem e assimilarem a interpretação reconfigurada por 

Irineu, como já dito, harmônica às suas próprias concepções, que estavam inseridas no 

contexto da mentalidade social do Acre nos entre os anos de 1930-50. 

Como ficou explícito, Irineu acabou transformando a representação da bebida 

que lhe foi apresentada por uma mais condizente com sua identidade (refletida nas suas 

crenças, gostos e conhecimentos) e mais condizente com a mentalidade de sua 

sociedade permitindo o surgimento de um bom número de seguidores. Com o passar do 

tempo, seus trabalhos foram ganhando força e mais adeptos, até tornar-se de fato um 

culto institucionalizado. 

 

De certa forma, poderíamos então dizer que Mestre Irineu instaurou 

uma cultura do uso da ayahuasca, mas esta, como qualquer ordem de 
classificação, estaria sujeita a constantes reavaliações de seus sentidos 

originais. (MOREIRA, Paulo; MACRAE, Edward, 2011, p. 58). 

 

Irineu reavaliou e ressignificou o uso da ayahuasca que era feito pelos 

vegetalistas e pelos indígenas. Estabeleceu novas bases em seu uso ritualístico, criando 

práticas específicas como o canto de hinos, por exemplo. No entanto, o mesmo passa a 

acontecer no momento em que sua doutrina vai se expandindo e ramificando. Seus 

seguidores, discípulos, fiéis, ou mesmo outras pessoas interessadas no uso da ayahuasca 

começam a ressignificar a representação que o mestre havia constituído, alterando-a de 

uma forma ou de outra (mais branda ou mais profundamente). Afinal, concordando com 

Chartier, deve-se conceber as conexões “culturais, não como a tradução de divisões 

estáticas e imóveis, mas como o efeito de processos dinâmicos” (CHARTIER, 1991, 

p.186). Disso pode-se aprender que as representações/interpretações/concepções estão 

sempre em movimento, sendo reinventadas, ressignificadas e reestruturadas no correr 

do tempo. 

Até agora este trabalho esteve focado na perspectiva das representações 

apresentada por Chartier, procurando associar este prisma de análise ao objeto da 

ayahuasca. Em função disso, foi apresentado um entendimento do contexto da fundação 

da primeira doutrina ayahuasqueira (Santo Daime), bem como de seu criador 

(Raimundo Irineu Serra), procurando configurar como o criador desta religião 
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ressignificou o uso da bebida psicoativa e como implantou seu uso em seus cultos 

específicos. 

A partir de agora, para um entendimento mais aprimorado de sua proposta, o 

texto volta para Chartier com a intenção de compreender melhor o conceito de 

representação que este autor utiliza e que será aplicado de forma semelhante na 

sequencia destas considerações. Segundo Chartier: 

Para o historiador (...), as acepções correspondentes à palavra 

"representação" atestam duas famílias de sentido aparentemente 

contraditórias: por um lado, a representação faz ver uma ausência, o 
que supõe uma distinção clara entre o que representa e o que é 

representado; de outro, é a apresentação de uma presença, a 

apresentação pública de uma coisa ou de uma pessoa. (CHARTIER, 
1991, p.184). 

 

Tendo esse conceito de representação em vista, o caso da ayahuasca e da 

fundação do Santo Daime, bem como a sua propagação, assumem ambas as formas de 

se conceber a representação, e, dentro de seu contexto, elas não são necessariamente 

contraditórias. A ayahuasca como representação é tanto o fazer ver de uma ausência 

como a apresentação de uma presença. 

Ela apresenta uma presença em todos os seus contextos gerais. A bebida é uma 

substância psicoativa (presença), mas se apresenta concebida de maneiras distintas, 

dependendo do contexto em que surge. Para a maioria dos indígenas e dos caboclos ela 

é apresentada como “cura, (...) adivinhação, (...) caça, (...) guerra e outros propósitos em 

que a bebida serviria como um veículo de comunicação, dando aos homens o acesso ao 

mundo espiritual” (MOREIRA; MACRAE, 2011, p. 87). Com a ressignificação feita 

por Irineu, muitos dessas apresentações persistiram, enquanto outras foram abandonadas 

(os chamados e as incorporações, por exemplo) e muitas outras práticas foram 

agregadas (como o cantar dos hinos). Essas práticas persistem e se alteram dependendo 

dos contextos e dos interesses que se seguem no que tange às ramificações e expansões 

da doutrina. 

No entanto, ela assume o conceito de representação que faz ver uma ausência a 

partir da morte de Mestre Irineu. Momento em que a bebida passa por uma nova 

reformulação de sua representação. Sendo que pouco antes de deixar o Círculo 

Esotérico Comunhão do Pensamento (CECP)
4
 devido a algumas discussões e 

                                                
4  Centro que Irineu Serra frequentou por muitos anos. E de onde muito possivelmente recebeu influências 

que são percebidas no interior da doutrina daimista. 
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desentendimentos, Mestre Irineu teria dito: “Se não querem o meu daime, também não 

me querem, eu sou o daime e o Daime sou eu”. (MOREIRA; MACRAE, 2011, p. 60). 

 

Aqui fica explícito que ele se considerava como sendo a bebida, a 

forma de fazê-la, a doutrina e a própria instituição religiosa. São 

observáveis na comunidade interpretações desses dizeres no sentido 

de que ele passou a ser a bebida no sentido literal, como uma espécie 
de espírito do daime. Assim, podemos dizer que a bebida ganhou um 

capital simbólico, representativo do próprio mestre. (MOREIRA; 

MACRAE, 2011, p. 60 e 61). 

 

A citação acima possibilita afirmar, portanto, que o uso da bebida foi novamente 

foi reformulado. Assim, muitos de seus seguidores passaram, a partir de sua morte, a 

entender a bebida como sendo o espírito/presença do mestre, fazendo ver uma ausência; 

viam na bebida a ausência do mestre, ela representava o mestre. Mas como dito 

anteriormente, as ramificações da doutrina e as inúmeras novas apresentações criadas a 

respeito dela (muitas pautadas nos legados de Irineu) fizeram com que a bebida, agora, 

se tornasse o foco de interesse, enquanto outrora o próprio mestre ocupava este foco, 

mesmo que alguns de seus seguidores adotassem a representação da bebida como sendo 

o próprio mestre. 

 

(...) tudo indica que, em vida, Mestre Irineu seria um foco atrativo 

maior que a bebida em si, pois era dele que partiam as prescrições os 
ritos e os mitos da religião. Era ele o epicentro da cultura daimista. 

Mas com sua morte, a bebida e a instituição passariam a representá-lo 

(...). (MOREIRA; MACRAE, 2011, p. 61). 

 

Logo, essa mudança de epicentro da doutrina se dá graças à nova reformulação 

da interpretação da bebida (e seus efeitos), ou melhor, às novas reformulações, criando 

assim muitas ramificações de instituições reivindicando o direito ao uso da bebida. 

Ainda quando Mestre Irineu vivia, surgiram as primeiras, A Barquinha (comandada por 

Daniel Pereira de Mattos, criada em 1945) e o Centro Espírita União do Vegetal 

(comandada por José Gabriel da Costa, criado em 1959). Essas ramificações foram 

feitas com consentimento e aval de Mestre Irineu. 

O ator, mesmo quando só diz com autoridade aquilo que é, mesmo 

quando se limita a enunciar o ser, produz uma mudança no ser: ao 

dizer as coisas com autoridade, quer dizer, a vista de todos e em nome 

de todos, publicamente e oficialmente, ele subtrai-as ao arbitrário, 
sanciona-as, santifica-as, consagra-as, fazendo-as existir como dignas 

de existir, como conforme à natureza das coisas: naturais. 
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(BOURDIEU, 1989, p. 114). 
 

Podemos analisar ainda a fala de Mestre Irineu, dizendo que a bebida é ele e ele 

é a bebida como um momento de santificação da bebida. Quando o mestre afirma com 

autoridade o que ele é, e o que é a ayahuasca, ele santifica a bebida e se santifica. 

Usando seu poder simbólico de líder da doutrina para consagrar e re-representar a 

bebida.  

Com o passar do tempo, e a morte do fundador primário dessas instituições, 

vieram mais ressignificações e consequentemente mais ramificações que faziam uso da 

bebida. Bem como uma pulverização deste poder, que passou para os novos líderes dos 

novos centros. Fato que criou inúmeras representações do que seria a ayahuasca. Essas 

representações geraram novas práticas e estruturas. O que fez com que inúmeros 

centros/igrejas/templos/moradas surgissem por todo o Brasil se propagando para o 

exterior. Alguns buscavam uma maior proximidade com a apresentação estabelecida por 

Mestre Irineu. Outras, no entanto, afastavam-se em muitos aspectos dessas concepções. 

Ao analisarmos alguns dos contextos de seu uso – como nas igrejas 

associadas no pedido de patrimonialização e em alguns povos 

ameríndios –, buscamos mostrar como a bebida é um agente não-
humano associado a humanos em diferentes redes ou contextos, o que 

nos impede de pensá-la como um objeto único significado de 

diferentes formas: cada contexto cria sua “Ayahuasca” (OTERO DOS 
SANTOS, 2010, p. única). 

 

Cada interpretação criada e pensada acerca da bebida gerou práticas e estruturas 

distintas. No entanto, o uso da bebida é ainda comum a todas, mesmo que concebidas e 

praticadas de formas diferentes. A questão se torna mais complexa quando abordamos 

as representações da ayahuasca aos olhos da lei. Tratando-se de um psicoativo, essas 

representações têm peso particular quando colocadas frente ao CONAD (Conselho 

Nacional de Políticas sobre Drogas).  

A pesquisadora da ayahuasca Sandra Goulart lembra: “neste ponto, é importante 

esclarecer que o consumo da ayahuasca, no Brasil, já esteve sob ameaça de proibição 

legal em diversas ocasiões” (GOULART, 2003, p.59). Contudo, hoje as práticas e as 

estruturas que fazem uso da bebida são legais perante a lei desde que atendam a 

algumas exigências. Fato é que o Sistema Legislativo trabalha partindo de concepções 

próprias, e se tratando de drogas/psicoativos cabe à lei dizer se aquilo é lícito ou ilícito, 

se é permitido ou proibido. Assim, temos o poder da representação da bebida em âmbito 

legislativo. 
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Se a apresentação/interpretação da bebida foi fundamental para que Irineu a 

reformulasse e difundisse, foi também essa concepção que permitiu os seguidores e fiéis 

de seguirem os ensinamentos da doutrina. É justamente interpretação do uso da 

ayahuasca para a lei que permitirá sua sobrevivência. Para ela sobreviver, precisou 

estabelecer-se no campo “lícito”, atendendo as exigências do legislativo. Para tanto, 

depois de inúmeras discussões, um núcleo composto por vários líderes de vários centros 

ayahuasqueiros formaram um Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT) que passou a 

dialogar com CONAD a respeito de assuntos legais. 

 

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”. 
5
 

 

A partir dessas discussões, o GMT e a CONAD trabalharam a fim de estipular 

como seria o uso lícito da bebida. Criando uma representação do uso permitido dela. 

Para isso muitos critérios foram colocados em pauta e algumas conclusões foram 

adotadas. O uso lícito seria aquele apenas feito em contexto religioso, sem demandar 

qualquer atividade comercial ou recreativa. Como discorre o Relatório Final do GMT 

frente à CONAD, no item IV.VI. no tópico “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 recreativo.

6
 

 

O relatório aborda a questão das interpretações dualistas do bom e do mau. Aqui 

se percebe que o mau uso seria aquele que não tem relação com a fé. Ou seja, para a lei, 

a mesma presença (bebida) pode representar duas apresentações (da mesma presença), 

                                                
5  Relatório Final do Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT) apresentado ao Ministro de Segurança 

Institucional, Gal. Armando Félix, no dia 23 de novembro de 2006 e aprovado no Plenário do CONAD no 

dia 6 de dezembro do mesmo ano. Consulta: 
http://www.obid.senad.gov.br/portais/CONAD/biblioteca/documentos/327994.pdf. - consultado pela 

última vez em 25/07/2012. 
6  Idem. 

http://www.obid.senad.gov.br/portais/CONAD/biblioteca/documentos/327994.pdf
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uma boa e uma má. A boa/lícita seria a apresentação enquanto elemento sagrado, 

relacionado à fé e aos rituais das doutrinas. E a má/ilícita seria a apresentação enquanto 

droga ou substância psicoativa perigosa, relacionado ao uso recreativo, sem relação com 

a fé ou com as instituições doutrinárias, como fica claro na conclusão do relatório acima 

citado, item “b” da conclusão: 

 
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.
7
 

  

Tendo definido o uso lícito e ilícito, temos configurada a representação da 

bebida perante a lei. Justamente isso que permitiu a sobrevivência da doutrina perante a 

legislação brasileira. A manutenção dessa representação legítima e lícita é comandada 

pelos líderes dos centros/igrejas. Eles fazem essa manutenção usando o poder simbólico 

que possuem, procurando assegurar que as praticas sejam lícitas e as doutrinas 

sobrevivam. Cabe a esses líderes a manutenção da representação legal da bebida. 

Entendendo que: 

(...) o poder simbólico é um poder que aquele que lhe está sujeito dá 
aquele que o exerce, um crédito com que ele o credita, (...), que ele lhe 

confia pondo nele sua confiança. É um poder que existe porque aquele 

que lhe está sujeito crê que ele existe. (BOURDIEU, 1989, p. 188). 

 

E assim, tal poder é legitimado pela aceitação dos seguidores e a interpretação 

lícita é assim mantida (obviamente existem exceções, que serão discutidas em outra 

oportunidade). O que faz com que qualquer pessoa que queira conhecer a doutrina, em 

qualquer instituição que seja, deva se submeter às regras da instituição. Regras estas que 

procuraram manter o uso da bebida dentro do campo lícito. 

No intuito de explanar essas análises de forma sintética o presente texto atém-se 

por aqui, considerando que o estudo das representações sugerido por Chartier é ideal 

para construção de uma análise a respeito de um psicoativo que se configura como pilar 

central de múltiplas práticas e estruturas religiosas deste país. A presente proposta 

                                                
7  Ibidem. 
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pretendeu mostrar a força das representações, aplicada ao contexto de surgimento, 

institucionalização, propagação e sobrevivência das doutrinas ayahuasqueiras no Brasil. 

Além de associar a ideia de poder simbólico às análises, principalmente no que diz 

respeito ao poder de manutenção das representações. 

O presente texto não pretende se mostrar ingênuo à totalidade da ideia das 

representações, entendendo que a própria produção deste texto só é possível graças às 

representações. A própria linguagem é uma representação, bem como a escrita. Todo o 

corpo do texto usa de representações para expressar as presentes análises. A sociedade e 

o contexto em que o autor está são construídos com base em representações. Os 

conceitos usados em todo o decorrer deste trabalho são em si, representações. Tais 

como: lícito/ilícito; bom/mal; social; cultural; econômico; político; entre muitos outros. 

Isso não escapa desta análise, mas tratar dessas múltiplas questões desviaria o texto de 

sua proposta sintética. Logo, o campo de trabalho focou-se nas representações 

relacionadas à bebida ayahuasca.  

Considerando uma vez mais que esta análise e este texto só foram possíveis 

graças às representações utilizadas pelo autor, vale ressaltar que elas só foram 

construídas pelo autor dadas as condições existenciais do mesmo. Sua capacidade 

econômica, seu local social e seus contatos culturais. Sua situação contextual o permitiu 

criar tal grau de construção representativa. Só se consegue construir representações de 

qualquer coisa, pautando-se no que se é e como se está; e só se compreende e entende o 

que se é e onde se está a partir das representações.  
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