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livro Religioes ayahuasqueiras: um balance bibliogrdfico lanca sua rede
para reunir estudos cientlficos, romances e relatos autobiograficos
sobre as tres religi6es ayahuasqueiras brasileiras: a Barquinha, 0 Santo
Daime e a Uniao do Vegetal (bern como os usos "neoayahuasqueiros").
Trata-se de urn esforco relevante. lancado num momento oportuno,
pois embora essas religi6es tenham uma hist6ria muito recente, ha
urn crescente interesse do publico (academico e nao academico) sobre
as quest6es que envolvem esses temas.
Trata-se de mais urna publicacao ligada ao NEIP (Nucleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos), que reline pesquisadores de
varias areas interessados nos usos rituais, recreacionais e curativos das
substancias psicoativas licitas e ilicitas. Beatriz C. Labate, antropologa,
Isabel de Rose, tambem antropologa, e Rafael Guimaraes, psicologo, sao
estudiosos profundarnente implicados com os usos rituais e curativos da
ayahuasca, e procuraram nesse livro lancar urn panorama sobre 0 que foi
produzido ate agora sobre a ayahuasoa em suas vertentes brasileiras.
Como pesquisadores cuidadosos, deixam 0 livro em aberto
porque sabem que outras pesquisas vern sendo realizadas e tantas
outras serao produzidas. Alem dis so, sabiamente se limitaram ao
universo das religi6es e praticas brasileiras, deixando para outro
momento uma compilacao das pesquisas sobre os usos indigenas da
ayahuasca, bern como os aspectos ligados aos grupos ayahuasqueiros dos demais paises da America Latina. Urn estudo que abarcasse
o uso da ayahuasca nas Americas demandaria urn levantamento
muito mais longo e complexo.
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o levantamento bibliografico sobre 0 tema "religi6es ayahuasqueiras" (denominacao que procura abarcar os grupos que fazem uso ritual
do cha) e fundamental para todo e qualquer pesquisador que queira
conhecer 0 que ja foi estudado e publicado dentro desse universo. Uma
vez que, como veremos, ja existe urn campo de pesquisas que passa pelas
Ciencias Hurnanas (antropologia, historia, psicologia social, sociologia)
e tambem as Ciencias da Saiide. ou Biomedicas (neuropsicologia, psiquiatria, medicina etc.), e que pesquisadores do mundo inteiro vern se
interessando por esses temas, urn livro que traga esse levantamento e
de enorme auxilio para os pesquisadores da atualidade.
o uso cha amazonico ayahuasca (que vem do quechua "cip6 dos
espfritos") e tradicao entre tribos indigenas do Alto Amazonas, sendo
tambem utilizado em rituais magkps e medicinais entre populacoes
mesticas dessa regiao (Acre, Peru, Bolivia). No infcio do seculo XX, 0
maranhense lrineu Serra, que trabalhava no Acre como seringueiro e
militar, teve contato com essa bebida atraves de urn xama (curandeiro
e feiticeiro) local. lrineu teve urna serie de vis6es (mirafoes) com uma
entidade que se apresentou como N. Sra. da Conceicao, e a partir dessas
experiencias foi criada urna nova religiao, 0 Santo Daime. Ao longo de
sua vida, Mestre Irineu Serra e seus seguidores construfram uma religiao
com caracteristicas distintas dos usos que a ayahuasca tinha ate entao,
embora se perceba claramente no Daime rafzes amerindias. Sua igreja,
o Alto Santo, permanece no Acre como uma referenda e um marco das
religi6es ayahuasqueiras, as quais unem de diferentes maneiras referencias amerindias, crencas do catolicismo popular, correntes espiritualistas
e afro-brasileiras e, mais recentemente, tradicoes orientais.
Nas decadas que se seguiram, outras duas religi6es foram fundadas: a Uniao do Vegetal, em Porto Velho, sob 0 comando e inspiracao
de Mestre Jose Gabriel da Costa, e a Barquinha, no Acre, criada por
Mestre Daniel Pereira Mattos, ambas com mitos e rituais diferentes
do Santo Daime. Este Ultimo tambem se abriu em diferentes "linhas",
das quais podemos destacar 0 Cefluris (Centro Bcletlco de Fluente Luz
Universal Raimundo Irineu Serra), criado na decada de 70 por um
grupo liderado por Sebastiao Mota. No fim da decada de 70, 0 Cefluris abriu-se para 0 contato com pessoas oriundas dos grandes centros
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urbanos. Estes aventureiros, que tinham ido ao Acre e ouvido falar de
uma bebida "com poder inacreditavel", se entusiasmaram com 0 cha
e com a experiencia comunitaria do grupo de Sebastiao, bern como
com as experiencias espirituais ali vividas e resolveram trazer 0 Daime
para as grandes cidades brasileiras.
Assim, as religioes que fazem uso da ayahuasca como sacramento romperam com 0 isolamento e com 0 contexto estritamente
amazonico para se inserirem no universo multirreligioso dos grandes
centros urbanos. POI urn lado, isso trouxe uma intensa preocupacao
com a preservacao das caracteristicas tradicionais de consumo e
producao da bebida sacramental, exemplificadas pela recente intenc;ao do IPHAN de transformar algumas linhas ayahuasqueiras em
Patrimonio Cultural Brasileiro. Por outro, percebe-se uma serie de
dialogos e trocas entre certas "linhas" ayahuasqueiras com outras
tradicoes religiosas, tais como a Umbanda, o( s) xamanismo( s) e as
praticas orientais, como a yoga e 0 budismo.
Do processo de expansao e internacionalizacao, vivido sobretudo
pelo Santo Daime e a Uniao do Vegetal (outra religiao ayahuasqueira
brasileira, surgida em Porto Velho, Rondonia) surgiram tambem grupos dissidentes. as chamados neoayahuasqueiros romperam com as
"tradicoes" amazonicas e fazem uso do cha somando-o a tradicoes
orientals, praticas terapeuticas e elementos da cultura da Nova Era.
Formam, portanto, urn grupo heterogeneo, dentro do ja ecletico universo ayahuasqueiro brasileiro.
Dela para ca. 0 Santo Daime/ayahuasca foram alvo de perseguicao
e legalizacao. cahinias, criticas. controversias. defesas e depoimentos
apaixonados, politicas nacionais e internacionais, desdem e exaltac;ao, e, tambem, urn boom de pesquisas cientificas. Tal como afirma 0
historiador H. Carneiro:
[...] com esta publicacao, pode-se dizer que ja ha urn campo intemacional
de estudos multidisciplinares e que urn de seus focos esta no Brasil. Os
angulos de abordagem sao multiples: antropo16gicos, farmaco16gicos,
etnobotanicos, hist6ricos, medicos, entre outros. (2008, contracapa de

Religioes Ayahuasqueiras, urnbalance bibliogrdfico).

A questao da expansao e internacionalizacao abre uma serie de
discussoes e possibilidades de pesquisa. AAntropologia teve 0 inegavel
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merito de realizar os primeiros estudos sobre as praticas culturais dos
grupos ayahuasqueiros acima mencionados. Porem, 0 presente estudo
aponta para 0 fato de que hoje existem questoes que podem, devem e
estao sendo respondidas e pesquisadJas por outros campos das Ciencias
Humanas e da Saude.
o livro traca urn panorama desses grupos, mostrando urna estimativa de quais ficaram mais restritos ao Norte do Brasil e quais se
expandiram pelo mundo, quantos membros cada um possui e quais
sao as questoes abordadas pelas pesquisas realizadas ate 0 momento. E
particularmente digno de nota 0 fatolde que a maioria das pesquisas sobre 0 Daime/ayahuasca foi realizada por pesquisadores e universidades
brasileiros, 0 que nos coloca como referenda dentro desse universo.
Uma vez que as religioes ayahuasqueiras conquistaram recentemente (2004) 0 pleno direito de exercerem suas atividades dentro do
Brasil, surge tambem um campo dd dialogo com 0 Direito nacional e
intemacional, pois 0 uso ritual do cha ainda nao esta regulamentado
na maioria dos paises onde atualrnente e conhecido e consumido.
Segundo os autores:
\

Esta area de pesquisa tern tambem uma grande importancia para as
discuss6es sobre 0 consumo das assim chamadas "drogas". as reflexoes
sobre 0 proibicionismo e as possibilidades de reducao de danos. Dessa
maneira, embora alguns estudos possam expressar uma certa tendenda
reducionista ao colocar muita enfase na ayahuasca como substancia, [...]
a reflexao sobre 0 tema das religioes ayahuasqueiras extrapola em muito
a questao da substanda em si. (Labate; Rose; Guimaraes, 2008, p. 55)

Outra questao relevante sao os livros produzidos pelos pr6prios
membros das referidas religioes. Bxistem romances, relatos autobiograficos, entrevistas, e ate poesia e livro de cordel produzidos por
daimistas, membros da Barquinha e da UDY. Esta ultima se destaca
tambem pelas pesquisas, sobretudo no campo da medicina e farmacologia (ha urna mencao ao Projeto Hoasca, que teve 0 merito de ser a
primeira grande pesquisa sistematica sobre os efeitos biomedicos do
cha, realizada dentro da UDV).
o segundo capitulo, "Comentarios da bibliografia farmacol6gica,
psiquiatrica e psicol6gica sobre as religioes ayahuasqueiras", procura
mostrar um panorama das pesquisas nas areas da saiide envolvendo
ILI(A
Revlsta de ~tropologla

320

______ . -_.-.-.--__..____,_---'- --... ---,----------'-----r-~_-

Resenhas

o chao Esse trecho do livro discute sobretudo as pesquisas realizadas
pela comissao biomedica da UDV e tambem algumas pesquisas sobre
os efeitos neuropsicol6gicos do cha realizadas na Espanha.
Os autores relatam uma serie de estudos biomedicos que envolvem testes realizados em laboratories e hospitais espanh6is, fora
do contexto ritual. Pode-se ressaltar que esse capitulo em particular
levanta algumas discuss6es e paradoxos interessantes: descreve por
urn lado as vantagens de pesquisas com 0 cha realizadas em laboratorio, tais como maior controle sobre a quantidade de ayahuasca
administrada aos sujeitos, bern como uma enorme gama de variaveis
que podem ser introduzidas ou eliminadas num ambiente controlado.
Por outro, afirma a importanda fundamental do contexto sociocultural sobre os efeitos psicofisiol6gicos do chao Percebemos nesse trecho
do livro uma tensao entre os metodos das pesquisas "hard", que se
apoiam nos aspectos neurofarmacol6gicos do cha, e as concepcoes das
Ciencias Humanas, que defendem que os aspectos psico-socioculturais
sao crudais para uma compreensao e urn posicionamento cientifico e
politico em relacao as religi6es ayahuasqueiras.
Ha tarnbem 0 imperdivel capitulo "Bibliografia sobre as religi6es
ayahuasqueiras" (p. 115). Essa ultima parte do livro e, em nossa opiniao, de inestimavel valor, urn verdadeiro "mapa da mina", Mostra
uma extensa lista de livros, teses de mestrado e doutorado realizados
no Brasil e em paises como Franca, Alemanha, J apao, Dinamarca e
paises de lingua inglesa. Eimportante ressaltar que esse ultimo trecho
do livro limita-se a elencar os estudos ate 0 momenta publicados, sem
realizar comentarios sobre este ou aquele estudo.
Nesse ultimo capitulo, fica evidente 0 interesse de pesquisadores
de varios paises e diferentes areas pelo tema da ayahuasca, eo quanto
as religi6es ayahuasqueiras estabeleceram nao so urn dialogo (nem
sempre pacifico) entre si como tambem se abriram para uma serie de
dialogos com a academia. Embora existam grupos mais fechados e
outros mais abertos a esse tipo de contato. torna-se claro que existe
uma necessidade de respaldo cientifico para que tais religi6es possam
legitimar determinadas praticas para 0 publico leigo e sobretudo para a
legalizacao dos usos que fazem do cha junto aos governos mundiais.
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Num mundo globalizado, as religioes ayahuasqueiras vern conquistando espaco entre pessoas sem religiao, mas abertas aespiritualidade, e tambem, por suas caracterfsticas ecleticas, entre pessoas
de outros credos que enxergam uma nova maneira de vivenciar a
espiritualidade e vivenciar suas crencas pessoais. Isso gera uma serie de questoes para esses grupos: como manter suas caracteristicas
essenciais e abrir-se dentro do mundo inter-religioso? Ate que ponto
pode-se permitir alteracoes em rituals e praticas rituais e cotidianas?
Como lidar com doentes mentais, usuaries de drogas, gestantes e
criancas que querem participar dos rituais? Cada grupo ayahuasqueiro tern construido respostas para essas questoes, e as pesquisas
mostram a diversidade dos processes intra e intergrupais para dar
conta dessas e de outras questoes,
Portanto, este livro torna-se fundamental para os que estudam a
ayahuasca/daime, uma vez que preenche uma lacuna no campo cientifico e oferece aos estudiosos uma lpesquisa bastante completa sobre
o sempre crescente universo de pesquisas, relatos, romances e poesias
criados a partir do cip6, da folha e seus humanos usos.
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