
Santo Daime: “amazonização” do cristianismo e síntese
da religiosidade e subjetividade contemporâneas

[Santo Daime "Amazonization" of Christianity and
synthesis of religion and contemporary subjectivity]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Library.
More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content
policy of Globethics Library repository see https://repository.globethics.net/
pages/policy

Item Type Article

Authors Junges, Márcia

Publisher Instituto Humanitas Unisinos - IHU

Rights With permission of the license/copyright holder

Download date 23/05/2023 20:08:17

Link to Item http://hdl.handle.net/20.500.12424/158892

https://www.globethics.net
https://repository.globethics.net/pages/policy
https://repository.globethics.net/pages/policy
http://hdl.handle.net/20.500.12424/158892


EDIÇÃO 424 | SÃO LEOPOLDO, 24 DE JUNHO DE 2013

Tem
a d

e C
ap

a
w

w
w

.ih
u

.u
n

isin
o

s.b
r

9

Santo Daime: “amazonização” 
do cristianismo e síntese da 
religiosidade e subjetividade 
contemporâneas
Igrejas daimistas atraem cidadãos holandeses para práticas religiosas amazônicas como 
o consumo da ayahuasca, bebida ritual que sintetiza as “demandas e a configuração da 
religiosidade e da subjetividade contemporâneas”, observa Alberto Groisman

Por Márcia Junges

Normalmente, o humor e a criatividade 
não são categorias associadas à reli-
gião e ao rito, que pressupõe serieda-

de, gravidade e silêncio. “É o que autores cha-
mam de caráter apolíneo – em contraposição 
a uma forma dionisíaca de expressão. Este 
caráter apolíneo é em geral conferido à gran-
de parte do cristianismo. Beleza, harmonia e 
silêncio se tornam um dos lados da dicotomia 
entre bem e mal, tão relevante para legitimar 
escolhas morais e hegemonias. É destas dico-
tomias que sobrevivem muitos sistemas reli-
giosos”, frisa o antropólogo Alberto Groisman 
na entrevista que concedeu por e-mail à IHU 
On-Line. E acrescenta: “Não se pode descon-
siderar a configuração digamos ‘apolínea’ do 
ritual daimista: além de tomar o daime, can-
tar e prestar atenção ao conteúdo de hinos, 
‘bailar’, ou se concentrar, procurar atingir a 
beleza e a harmonia”. Groisman chama aten-
ção, também, para o fato de que os daimistas 
holandeses manifestavam preocupação “com 
a reparação das ignomínias e verdadeiras 
barbaridades do colonialismo ‘civilizatório”, e 
que nesse sentido a presença do Santo Daime 

na Holanda, compreendida como uma espé-
cie de cristianismo amazônico, é um tipo de 
“retorno” à Europa.

Alberto Groisman é graduado, mestre e 
doutor em Ciências Sociais pela Universidade 
Federal de Santa Catarina – UFSC. Na Univer-
sidade de Londres cursou doutorado em An-
tropologia Social com a tese Santo Daime in 
the Netherlands: An Anthropological Study of 
a New World Religion in a European Setting. 
É pós-doutor pela Universidade do Estado do 
Arizona, Estados Unidos, e pela Universidade 
de Kent. Leciona do Departamento de Antro-
pologia da UFSC e é autor do artigo Trans-
cultural keys: Humor, Creativity and other 
Relational Artifacts in the transposition of a 
Brazilian Ayahuasca Religion to the Nether-
lands, publicado na coletânea The diaspora of 
Brazilian religions (Leiden: Brill, 2013) e que 
inspirou as questões a seguir. Escreveu a obra 
Eu venho da floresta: Um estudo do contexto 
simbólico do uso do Santo Daime (Florianópo-
lis: EdUFSC, 2000).

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Qual é a peculia-
ridade da transposição da religião 
brasileira do Santo Daime para a 
Holanda?

Alberto Groisman – A transposi-
ção de qualquer objeto ou pessoa de 
um lugar para outro, particularmente 
quando esta transposição é – como 
tenho chamado – transfronteiriça, 

implica sempre em alguma peculia-
ridade que caracteriza o evento. Esta 
peculiaridade é estabelecida pela sin-
gularidade das experiências vividas e 
se desdobra em como a situação de 
transposição e consolidação se confi-
gura. O que posso destacar como uma 
significativa peculiaridade, digamos 
sociológica, da realocação do Santo 

Daime1 para as chamadas Terras Bai-

1 Santo Daime: segundo a explicação 
dada no próprio site do Santo Daime 
(www.santodaime.org), o movimento 
religioso começou no interior da flores-
ta amazônica, nas primeiras décadas do 
século XX, com o neto de escravos Rai-
mundo Irineu Serra. Foi ele que recebeu 
a revelação de uma doutrina, a partir 
da bebida Ayahuasca (vinho das almas), 
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xas da Europa Ocidental, é que se dis-
tingue de como outras religiões bra-
sileiras se deslocaram pelo planeta. 
Neste caso, as igrejas daimistas atra-
íram – em sua grande maioria – par-
ticipantes cidadãos e cidadãs digamos 
“locais”. Isso é uma peculiaridade, 
mesmo que transitória, em relação, 
por exemplo, à presença de religiões 
protestantes – que têm sede no Brasil 
– e que em outros países atraem po-
pulação imigrante, em geral da Amé-
rica Latina.

Configuração “apolínea”
Esta peculiaridade se desdobra 

primeiramente pelo tipo de interesse 
que tem estes europeus. Outra dife-
rença é que, em geral, as religiões 
ayahuasqueiras não buscam visibili-
dade e não precisam de grande in-
fraestrutura para poder realizar seus 
encontros rituais. Isso a diferencia 
também de outras vertentes religio-
sas que precisam de prédios grandes 
e locais de grande visibilidade para 
funcionar.

Outra peculiaridade, que estou 
analisando no artigo em questão, é 
que humor e criatividade, também 
particularmente, não são rejeitados, 
mas eventualmente reconhecidos 
como legítima expressão religiosa, 
que é a situação que encontrei em 
pelo menos um grupo na Holanda. 
Devo dizer que isso não se dá em 
qualquer igreja daimista.

denominada, depois, de Santo Daime. A 
bebida, de uso bastante difundido pe-
los povos indígenas da região, é obtida 
pela cocção de duas plantas, o cipó Ja-
gube (banesteriopsis caapi) e a folha 
Rainha (psicotrya viridis) ambas nativas 
da floresta tropical. Ela tem proprieda-
des enteógenas, isto é, produz uma ex-
pansão de consciência responsável pela 
experiência de contato com a divindade 
interior, presente no próprio homem. Se-
gundo o Mestre Irineu, ele recebeu essa 
Doutrina por meio de uma aparição de 
Nossa Senhora da Conceição, em uma das 
primeiras vezes que tomou a bebida, na 
região de Basiléia, Acre. Os hinos do Mes-
tre, que ele começou a receber a partir 
do começo da década de 1930, trouxe-
ram uma forte ênfase nos ensinos cristãos 
e outra leitura dos Evangelhos à luz do 
Santo Daime. A bebida permite que os 
membros do movimento recebam hinos 
inspirados. A doutrina do Santo Daime foi 
apresentada dia 01-09-2004, no evento 
Estudando as Religiões, promovido pelo 
Programa Gestando o Diálogo Inter-Reli-
gioso e o Ecumenismo (Gdirec), do IHU. 
(Nota da IHU On-Line)

Não se pode desconsiderar a 
configuração, digamos, “apolínea” 
do ritual daimista: além de tomar o 
daime, cantar e prestar atenção ao 
conteúdo de hinos, “bailar”, ou se 
concentrar, procurar atingir a beleza 
e a harmonia. Não há de fato grande 
espaço para o humor e a criatividade, 
pelo menos na visibilidade ritual ge-
ral. Por isso saliento que se trata de 
situação encontrada em pesquisa de 
campo na Holanda, que não pode ser 
generalizada.

IHU On-Line – Como se relacio-
nam o humor e a criatividades nessa 
experiência do uso da ayahuasca na 
Europa?

Alberto Groisman – Eu arriscaria 
considerar que se trata de uma situa-
ção singular de vínculo com o vegeta-
lismo amazônico. Os especialistas no 
uso da ayahuasca na Amazônia são 
pessoas conhecidas por sua criativi-
dade ritual, particularmente inspirada 
nas próprias experiências e insights 
que especialmente do uso ritual da 
bebida proporciona. Por outro lado, 
humor e criatividade são palavras 
que, em geral, não são associadas à 
religião e ao rito. O senso comum in-
dica que assuntos que envolvem a fé 
e o divino devem ser tratados com 
seriedade, gravidade e silêncio. É o 
que autores chamam de caráter apo-
líneo – em contraposição a uma for-
ma dionisíaca de expressão. Este ca-
ráter apolíneo é em geral conferido à 
grande parte do cristianismo. Beleza, 
harmonia e silêncio se tornam um dos 
lados da dicotomia entre bem e mal, 
tão relevante para legitimar escolhas 

morais e hegemonias. É destas dicoto-
mias que sobrevivem muitos sistemas 
religiosos.

A alegria na experiência do 
divino

Ainda, neste sentido, no artigo, 
eu evoco a interessante hipótese de 
Umberto Eco2 em O nome da rosa, 
sobre a provável razão para o desa-
parecimento do livro da comédia de 
Aristóteles3. Presume-se que o livro 
existiu a partir do conteúdo da Tra-
gédia. Mas o livro da Comédia nunca 
foi encontrado. Eco se refere, numa 
ficção plausível, a um velho embate 
entre facções da Igreja Católica, fran-
ciscanos e beneditinos, sobre passa-
gens dos Evangelhos, particularmente 
associadas à vida e ao caráter de Je-
sus Cristo. Nesse sentido, houve uma 
tese que parece ter predominado no 
cristianismo. Ou um Jesus sofrido, gra-
ve e triste que ocupa o chão sagrado 
pregado numa cruz, ensanguentado 
e cético com o a humanidade. Num 
ambiente assim, não há muito espa-
ço para a alegria. E, claro, humor e, 
particularmente aqui, a capacidade 
de autotransformação não são formas 
legítimas de expressão religiosa.

Entretanto, conforme depoi-
mentos, para a tradição estabelecida 
principalmente por Raimundo Irineu 
Serra4, fundador do primeiro centro 

2 Umberto Eco (1932): autor italiano 
mundialmente reputado por diversos 
ensaios universitários sobre semiótica, 
estética medieval, comunicação de mas-
sa, linguística e filosofia, dentre os quais 
destacam-se Apocalípticos e Integrados, 
A estrutura ausente e Kant e o ornitorrin-
co. Tornou-se famoso pelos seus roman-
ces, sobretudo O nome da rosa, adaptado 
para o cinema. A ilha do dia anterior; 
Baudolino e A misteriosa chama da Rai-
nha Loana são outras de suas obras. (Nota 
da IHU On-Line)
3 Aristóteles de Estagira (384 a C. – 322 
a. C.): filósofo nascido na Calcídica, Esta-
gira, um dos maiores pensadores de todos 
os tempos. Suas reflexões filosóficas — por 
um lado originais e por outro reformula-
doras da tradição grega — acabaram por 
configurar um modo de pensar que se es-
tenderia por séculos. Prestou inigualáveis 
contribuições para o pensamento huma-
no, destacando-se nos campos da ética, 
política, física, metafísica, lógica, psico-
logia, poesia, retórica, zoologia, biologia, 
história natural e outras áreas de conhe-
cimento. É considerado, por muitos, o fi-
lósofo que mais influenciou o pensamento 
ocidental. (Nota da IHU On-Line)
4 Raimundo Irineu Serra: conhecido 
como “Mestre Irineu”, era um negro 
seringueiro de dois metros de altura, 

“A Holanda é um 
país reconhecido 

pela, embora 
mesmo relativa, 

maior consistência 
ao tratar do 
assunto dos 
psicoativos”
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daimista no estado do Acre, ainda em 
torno dos anos 1920 e 1930, a alegria 
era parte fundamental da vida reli-
giosa e deveria se expressar no ritual 
e fora dele, juntamente com outras 
manifestações dos sentimentos das 
pessoas diante de sua experiência do 
divino.

IHU On-Line – Que chaves trans-
culturais podem nos ajudar a com-
preender essa experiência?

Alberto Groisman – Primeira-
mente, e isto é importante, a noção 
de “chave transcultural” foi elabora-
da como uma metáfora. Ela sintetiza 
o aspecto, digamos, instrumental que 
algumas atitudes e procedimentos ri-
tuais promovem, particularmente ao 
reforçar laços que vão se constituindo 
no processo de alocação de uma con-
cepção daimista particular para a Ho-
landa. E, não menos importante, sem 
a fluência do compartilhamento pleno 
de um idioma, que era o caso do líder 
brasileiro de uma igreja daimista na 
Holanda e os demais participantes, na 
sua grande maioria cidadãs e cidadãos 
holandeses. Em suma, os eventos que 
abordo no artigo representam, pelo 
menos, duas dimensões das formas 
de comunicação e relação que se es-
tabelecem nos processos de desloca-
mento planetário. Estes deslocamen-
tos exigem esforços extraordinários 
para permitir que esta comunicação 
e estas relações tenham fluência, 
particularmente, como coloco acima, 
quando não é possível utilizar os re-
cursos – condicionados e condiciona-
dores – de um idioma compartilhado. 
Assim, o humor e a criatividade, no 
primeiro caso expressando uma bem 
humorada intimidade com a entidade 
celestial e, no segundo, constituindo 
uma situação na qual uma, digamos, 
curiosidade pragmática poderia ser 
satisfeita, se constituem mesmo que 
talvez intuitivamente em “chaves” 
que abrem portas comunicativas e re-
lacionais importantes, que eu procuro 
abordar no artigo. Em suma, atribuir 

que, em 1930, em Rio Branco, no Acre, 
após uma intensa iniciação com um Xamã 
na floresta, com a bebida Sacramental 
Ayauasca fundou a Doutrina Santo Daime. 
Foi tomando essa bebida que Mestre 
Irineu teve a visão (miração) de Nossa 
Senhora da Conceição, que foi passando 
para ele os fundamentos da Doutrina. 
(Nota da IHU On-Line)

a estas situações o caráter de “chave 
transcultural” não é necessariamente 
levantar intencionalidades, mas apon-
tar e qualificar as iniciativas como 
criativas e consequentes, numa busca 
de uma comunicação indireta, mas 
eficaz.

IHU On-Line – Qual é o contexto 
dessa transposição religiosa para a 
Holanda?

Alberto Groisman – Conside-
rando que os daimistas holandeses 
expressavam uma preocupação com 
a reparação das ignomínias e verda-
deiras barbaridades do colonialismo 
“civilizatório”, penso que uma impli-
cação contextual é que, depois de 
500 anos, a presença do Santo Daime 
(uma forma de cristianismo amazô-
nico), significa uma espécie de “re-
torno” para a Europa. Mas este não 
é um retorno puro e simples. Talvez 
se possam ver princípios doutriná-
rios semelhantes, claro que com 500 
anos de desdobramentos, releituras 
e conflitos, mas interessantemente 
este cristianismo amazônico retorna 
com o que alguns daimistas se referi-
ram como “o verdadeiro El Dorado”, a 
cidade mítica que motivou boa parte 
dos conquistadores bárbaros de cin-
co séculos atrás que aportaram nas 

Américas. É interessante que a cor de 
algumas preparações da ayahuasca é 
parecida com dourado. Há pesquisa-
dores que defendem que Raimundo 
Irineu Serra “cristianizou” a ayahuas-
ca, que teria conhecido entre popula-
ções indígenas e ribeirinhas, nas fron-
teiras do Brasil com a Bolívia e o Peru. 
Entretanto, uma pesquisa que estou 
concluindo está me sugerindo, e con-
siderando que princípios do cristianis-
mo chegaram nas Américas há mais 
de 500 anos, e aqui foram reconfigu-
rados pela adição de um sacramento 
psicoativo, no caso o daime, que há 
um componente importante de ama-
zonização do cristianismo, particular-
mente influenciado pela experiência 
com a ayahuasca pelos primeiros 
daimistas, e em articulação com as 
vertentes que são chamadas “xamâ-
nicas”, que porventura já a utilizavam 
anteriormente e que tinham uma ri-
quíssima tradição-conhecimento de 
uso da bebida.

IHU On-Line – O que a apro-
priação dos ritos do Santo Daime na 
Holanda aponta sobre a religiosida-
de e subjetividade das pessoas na 
contemporaneidade?

Alberto Groisman – Em primeiro 
lugar, eu não utilizaria a palavra “apro-
priação” para definir esta realocação 
dos ritos e da cosmoideologia daimis-
ta nas Terras Baixas da Europa, como 
a sugerir que há algum processo não 
consensual de captura e uso ilegítimo. 
Primeiro, porque tudo no mundo se 
dá por formas de apropriação de bens 
materiais ou simbólicos. Para os inte-
ressados, incluindo pesquisadores, e 
talvez somente para estes, algumas 
apropriações são “legítimas”, outras 
não. Eu diria que há uma ampla rede 
de reciprocidade que, a meu ver, está 
associada ao que chamei também cír-
culo-rede de ressonância experiencial. 
E este é um dos aspectos centrais do 
que você menciona como “religiosi-
dade e subjetividade das pessoas na 
contemporaneidade”.

Digamos que vivemos hoje em 
dia num mundo muito mais inten-
samente ressonante. Informações e 
pessoas se deslocam com muito mais 
simplicidade e rapidez do que há não 
mais de 20 anos. Isso ocorre particu-
larmente no Brasil e sua bem peculiar 
“prosperidade” atual. Confesso que 

“Há pesquisadores 
que defendem que 

Raimundo Irineu 
Serra ‘cristianizou’ 
a ayahuasca, que 
teria conhecido 

entre populações 
indígenas e 

ribeirinhas, nas 
fronteiras do
Brasil com a 

Bolívia e o Peru”
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não gosto muito de usar termos da 
economia, como oferta e demanda, 
para sintetizar a dinâmica de todo o 
tipo de deslocamentos e transações 
que ocorrem hoje em dia. Mas se fos-
se recorrer ao jargão, eu chamaria o 
que a cada dia mais vivemos como a 
época da economia dos desejos, que 
envolve os movimentos que fazemos 
para realizar o que queremos, e inclui 
satisfações e insatisfações. De fato, há 
uma crescente facilitação dos acessos 
e dos processos, e assim uma certa 
exacerbação e massificação dos dese-
jos. Estes movimentos são dinâmicos, 
porosos, e ao mesmo tempo tornam 
as coisas mais fluidas.

Sacramento líquido
É interessante pensar aqui o dai-

me – um sacramento líquido –, moti-
vando e amalgamando as experiências 
de milhares de pessoas pelo planeta, 
especialmente ao vinculá-las a um 
sistema religioso. Esta imagem tem 
um poder metafórico extraordinário. 
Assim como o daime, a ayahuasca é 
uma síntese das demandas (lamento 
usar a palavra) e da configuração da 
religiosidade e da subjetividade con-
temporâneas. Apesar de todos os be-
nefícios anunciados, apesar de haver 
muitos experts que se autoatribuem o 
saber sobre como preparar a bebida e 
utilizá-la, ninguém conseguiu (e espe-
ro que assim continue) encontrar uma 
forma de privatizar o seu uso para fins 
comerciais, por exemplo, patentean-
do a combinação dos princípios ativos 
da bebida, oriundos das duas plantas 
mais usadas para sua preparação. Ou 
seja, diferentemente das bebidas da 
família da cola, que surgiram como 
medicinais e foram logo industriali-
zadas para comercialização, a forma 
com que se configura a trajetória his-
tórica da ayahuasca como uma subs-
tância que se converte em um bem 
transcultural da humanidade, não in-
dica uma privatização.

Graças a movimentos visíveis e 
invisíveis, sociais, ou talvez de outra 
natureza, como afirmam os daimistas, 
e a grande profusão de informações 
na internet, qualquer um que consiga 
as plantas, a rigor, pode produzir sua 
própria ayahuasca.

IHU On-Line – Como a socieda-
de holandesa recebe essa prática re-

ligiosa tendo em vista suas origens 
indígenas e o uso de uma bebida pro-
duzida de plantas amazônicas?

Alberto Groisman – É difícil res-
ponder, já que não há como reduzir 
a diversidade e a singularidade com 
que as pessoas, com as quais con-
vivi na Holanda, expressavam sua 
perspectiva sobre o Santo Daime. 
A Holanda é um país reconhecido 
pela, embora mesmo relativa, maior 
consistência ao tratar do assunto 
dos psicoativos. Perceba que não 
estou utilizando o termo mais utili-
zado: “tolerância”. Por quê? Porque 
as políticas públicas na Holanda são 
subsidiadas sobretudo pelo jogo da 
argumentação, principalmente jurí-
dica, mas fundamentada em achados 
científicos. Assim, se aplicam estas 
políticas articulando normas e recur-
sos do estado para sustentar estas 
normas. Os agrupamentos do Santo 
Daime são autorizados a funcionar 
na Holanda, o que não é sinônimo de 
“liberação”. Assim, como a política 
relativa a outros psicoativos como a 
cannabis, que na Holanda tem o uso 
controlado permitido, o Estado moni-
tora tudo para avaliar constantemen-
te sua própria política. Por outro lado, 
os critérios utilizados levam em conta 
mais o dano a terceiros, preservando 
de certa forma o direito individual de, 
digamos, se “autoexplorar”, claro que 
dentro de parâmetros de risco, que é 
como poderíamos considerar um dos 
aspectos associados a por que razão, 
afinal, as pessoas utilizam psicoativos.

Resumindo, se o regimento do 
direito e da lei numa sociedade é re-
presentativo de alguma síntese de 
aceitabilidades correntes, e conside-
rando que as religiões daimistas são 
hoje autorizadas legalmente a funcio-
nar na Holanda, então eu diria que os 
holandeses encontraram uma forma 
de conviver com a existência das re-
ligiões daimistas, e com a ideia que 
aceitam e que têm direito de desejar 
participar destas religiões. Por último, 
destaco o fato de que a presença das 
religiões daimistas na Holanda teve 
como repercussão muito interessante 
que há um contingente de holandeses 
que agora querem aprender portu-
guês. É interessantemente uma espé-
cie de idioma sagrado, que comunica 
os significados mais importantes da 
experiência com o daime.

IHU On-Line – Quais são os efei-
tos e implicações do uso religioso da 
ayahuasca? Que sintomas físicos e 
estados de consciência se produzem 
a partir de seu consumo?

Alberto Groisman – Como os 
processos de transposição espacial 
que mencionei antes, também efei-
tos e implicações do uso religioso da 
ayahuasca são muito diversos e sin-
gulares. Assim, penso que todas as 
tentativas de padronizar ou de criar 
um modelo para abordar este tema 
não são bem sucedidas. Como Thi-
mothy Leary5, o criativo mas polêmi-
co scholar que expandiu e divulgou o 
conhecimento sobre o ácido lisérgico, 
levantou ainda nos anos 1960, e que 
Norman Zinberg6 tão bem enfatizou 
mais sistematicamente anos depois, 
para se pensar efeitos e implicações 
do uso de qualquer “droga”, é preciso 
considerar várias dimensões. Particu-
larmente quem é e como física e men-
talmente a pessoa que está utilizan-
do, o contexto sociocultural do uso, 
incluindo em que ambiente simbólico 
e com quem está, e, talvez em último 
lugar, qual a substância utilizada. Ou 
seja, este modelo é muito diferente 
do que é atualmente e, em geral, utili-
zado, o qual analisa os efeitos teóricos 
da substância sem considerar quem a 
está utilizando. Este é um “efeito cola-
teral”, de uma política repressiva que 
acabou por se desdobrar na proble-
mática e interesseira “guerra às dro-
gas”. Digo interesseira porque, ao fim 
e ao cabo, a “guerra às drogas” tem 
apenas servido ao controle do merca-
do de drogas ilegais.

Considerando os depoimentos 
que tenho ouvido, particularmente, e 
com grande incidência de participan-
tes dos grupos religiosos, as pessoas 
haviam por alguma razão abandona-
do vínculos com os sistemas de reli-
giosidade nos quais foram educadas. 
Depois, retomavam estes vínculos e 
reconstruíam uma nova ideia de vín-
culo com o divino e/ou com uma di-

5 Timothy Francis Leary (1920-1996): 
professor de Harvard, psicólogo, neuro-
cientista, escritor, futurista, libertário, 
ícone maior dos anos 60 e do hedonismo. 
Ficou famoso como um proponente dos 
benefícios terapêuticos e espirituais do 
LSD. (Nota da IHU On-Line)
6 Norman E. Zinberg (1922-1989): psi-
canalista e psiquiatra norte-americano. 
(Nota da IHU On-Line)
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mensão espiritual. Muitos também 
afirmaram que o uso religioso do dai-
me lhes trouxe melhor qualidade de 
vida e mais fluidez em suas relações. 
Enfim, nesse sentido consideram que 
em geral foi muito benéfico conhece-
rem o daime.

IHU On-Line – A partir das reli-
giões ayahuasqueiras, qual é o nexo 
entre religião, perturbação e saúde?

Alberto Groisman – Estes temas 
estão associados a um projeto que 
está em fase de divulgação de resul-
tados. Nesse particular, só trabalhei 
com participantes de religiões daimis-
tas, particularmente aquelas associa-
das às tradições estabelecidas pelas 
iniciativas de Raimundo Irineu Serra 
e de Daniel Pereira de Matos7, a meu 

7 Daniel Pereira de Mattos (1888): nasci-
do no Maranhão dois meses após a aboli-
ção da escravatura, na antiga Vila de São 
Sebastião de Vargem Grande, foi conter-
râneo de Raimundo Irineu Serra, funda-
dor da doutrina do Santo Daime. Daniel 
participou de diversos trabalhos na Igreja 
de Irineu Serra, onde ajudou a musicar 
os primeiros hinos do amigo. Durante os 
trabalhos de concentração realizados no 
centro, tocava seu violão, com composi-
ções próprias que preenchiam o trabalho 
em lindas canções. Em uma certa oca-
sião, tomou o daime e sozinho teve uma 
visão em que as portas do céu se abriam 
e dois anjos desciam com um livro azul 
nas mãos contendo sua missão espiritual, 
a de fundar uma doutrina cristã alicerça-
da na caridade. Esta revelação já havia 
se dado em outra oportunidade quando 
cansado e sob o efeito do álcool, adorme-
ceu as margens de um igarapé onde teve 
um sonho em que do céu desciam anjos 
que lhe entregavam um livro de cor azul 
e lhe falavam do cumprimento de uma 
missão. (Nota da IHU On-Line)

ver as duas vertentes que lidam con-
sistentemente com o tema da pertur-
bação, não tendo tido receio de rece-
ber generosa e receptivamente meu 
projeto. Nesse sentido, aproveito aqui 
para fazer um agradecimento público 
a todos os daimistas que colaboraram 
com o projeto.

Respondendo à pergunta, eu 
diria que, nos meus mais de 20 anos 
de pesquisa sobre o uso ritual de 
plantas psicoativas, observei, e estou 
agora tentando registrar, o extraordi-
nário cabedal de conhecimento que 
os daimistas acumularam, e que in-
corporaram em suas práticas rituais e 
na forma com que estabelecem suas 
relações sociais e cósmicas, sobre o 
que chamamos “saúde mental”. São 
inúmeros procedimentos, ideias, re-
comendações e outros elementos ex-
tremamente interessantes e relevan-
tes. Estes se desdobram da vivência 
diária, das trocas pessoais e da explo-
ração de suas próprias experiências, 
e contrastam sobremaneira com os 
procedimentos que tenho levantado. 
Eles são utilizados para tratar per-
turbações em geral, ou o sofrimento 
psíquico em particular, no campo das 
políticas públicas de saúde mental no 
Brasil. Não estou propondo que estes 
procedimentos sejam apropriados 
pelo Estado, mas que se considere 
que o uso de substâncias psicoativas 
é uma forma legítima de busca de co-
nhecimento, que não pode ser trata-
da, como tem sido feito em geral, de 
forma inconsistente e preconceituosa 
do ponto de vista científico e legislati-
vo. Como pesquisador, posso afirmar 
que, de um lado, o uso religioso do 
daime é uma forma de buscar e pro-
duzir conhecimento e que proporcio-
na efetivamente uma possibilidade de 
estruturação para a experiência, con-
dição importante para que esta ocorra 
conforme as expectativas.

“É interessante 
pensar aqui o 
daime – um 
sacramento 

líquido –, 
motivando e 

amalgamando 
as experiências 

de milhares 
de pessoas 

pelo planeta, 
especialmente ao 
vinculá-las a um 

sistema religioso”
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