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RESUMO 

 

 

O presente trabalho é um levantamento de dados acerca do Ayahuasca, chá 
alucinógeno, de origem indígena brasileira, ainda muito utilizado por instituições 
religiosas modernas, as ditas tradições neoayahuasqueiras. Desde a década de 1980, 
o Ayahuasca protagonizou inúmeros debates dentro do cenário nacional. Isto por quê, 
trata-se o seu princípio psicoativo, a N, N Dimetiltriptamina, de substância de uso 
proscrito pela Portaria SVS/MS 344/1998 e categorizada como droga pela Lei 
11.343/2006. O uso do chá para fins religiosos fica reconhecido através das 
resoluções 4/2004 e 1/2010 do CONAD. Desta maneira, feitas as análises históricas 
e farmacológicas da bebida, são debatidas as questões legais do tema, na qual, sob 
a ótica constitucional, urge uma problemática: ser ou não ser plausível, formular 
legislação, que seja capaz de configurar embasamento as entidades ayahuasqueiras 
quanto a ministração do chá em suas práticas de culto. A conclusão é formulada à luz 
da máxima da proporcionalidade, de Robert Alexy. 
 

Palavras-chave: Ayahuasca 1. Constitucional 2. Robert Alexy 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work is a survey of data about Ayahuasca, hallucinogenic tea, of Brazilian 
indigenous origin, still widely used by modern religious institutions, as so-called 
neoayahuasca traditions. Since the 1980s, Ayahuasca has led numerous discussions 
within the national scene. Its psychoactive principle, N, N Dimethyltryptamine, is a 
substance for use banned by Ordinance SVS / MS 344/1998 and categorized as a 
drug by Law 11.343 / 2006. However, the use of tea for religious purposes is 
recognized through of CONAD Resolutions 4/2004 and 1/2010, such as which will be 
thoroughly identified. In this way, after the historical and pharmacological analyzes of 
the drink, the legal issues of the theme are debated, in which, under the constitutional 
point of view, a problem arises: whether or not it is plausible, formulating legislation, 
which is to be a basis for Ayahuasca entities, regarding the ministering of tea in their 
worship practices. The conclusion is formulated trough maximum proportionality, by 
Robert Alexy. 
 

Keywords: Ayahuasca 1. Constitutional 2. Robert Alexy 3. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Ayahuasca é um chá alucinógeno de origem indígena brasileira. A 

legalização ou não do Ayahuasca foi motivo de embates ao longo de anos, isto por 

haverem sociedades, conhecidas como neo-ayahuasqueiras, que fazem o uso da 

bebida no meio urbano, e tratar-se deste, composto que apresenta como princípio 

psicoativo a N, N-dimetiltriptamina, substância de uso proscrito pela Portaria SVS/MS 

344/1998 e categorizada como droga pela Lei 11.343/2006. 

O trabalho divide-se em dois capítulos essenciais. No capítulo 2, pode-se 

aferir a relevância do processo histórico e cultural que envolve o Ayahuasca, fatores 

determinantes para o entender do CONAD (Conselho Nacional de Políticas sobre 

Drogas) quanto a legalidade do uso para fins religiosos. Em seguida, são levantados 

dados acerca de suas propriedades farmacológicas, através dos quais são 

evidenciados seus efeitos colaterais e riscos quanto ao uso inadequado. 

Já no capítulo 3, serão destrinchados os elementos das resoluções 4/2004 e 

1/2010 do CONAD, as quais garantem às entidades o uso religioso da bebida, mas 

não regulam critérios objetivos quanto a ministração segura do mesmo. Desta 

maneira, sob a ótica constitucional, averígua-se a existência do embate entre normas, 

sendo elas: liberdade religiosa, via art. 5º, VI da Constituição Federal de 1988, no que 

tange ao uso do chá pelas entidades; e Direito fundamental à saúde, art. 196 da 

Constituição Federal de 1988, o qual fixa ser dever do Estado estabelecer políticas 

públicas sobre o tema. 

Logo, através do método dedutivo, o presente trabalho não visa argumentar 

em desfavor do uso do chá em tradições ayahuasqueiras, uma vez que é garantido 

pelo CONAD em suas resoluções (4/2004 e 1/2010). Mas problematizar o descaso 

legal existente, no que se refere a criterização exigida para a prudente ministração do 

Ayahuasca.  
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2 O AYAHUASCA 
 
 
2.1 SEU PRINCÍPIO ATIVO 

 

O Ayahuasca é um chá alucinógeno confeccionado através da decocção do 

caule do cipó Jagube (Banisteriopsis caapi) e das folhas da Chacrona (Psychotria 

viridis).  A bebida enteógena é difundida também sob a nomenclatura de hoasca, 

daime, santo-daime, vegetal e iagê (GARRIDO e SABINO, 2009, p. 44). 

Sua origem remete a tempos anteriores a 1.500 d.C., em sociedades 

indígenas amazônicas pré-colombianas, embora existam ainda hoje, no Brasil, uma 

série de entidades e seitas religiosas que utilizam do chá em suas práticas ritualísticas, 

são exemplos: o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal (GARRIDO e 

SABINO, 2009, p. 44). 

Tal qual o vinho da Jurema preta, trata-se o Ayahuasca de uma bebida 

psicotrópica, de alto potencial alucinógeno, que decorre de seu princípio ativo, a N, N, 

dimetiltriptamina ou DMT (DARLIENE, SILVA e ASSIS, 2018, p. 28), substância de 

uso proscrito pela Portaria SVS/MS 344/1998 e fixada como droga pela Lei 

11.343/2006. 

Provocam-se alucinações nos seus usuários, uma vez a substância em 

contato com o sistema nervoso central. Incluem-se entre os sintomas: palidez, 

sudorese, midríase, salivação, náuseas, vômitos, diarreia, hipertensão, palpitação, 

taquicardia, tremores, excitação e alteração na temperatura corpórea (SHANON, 

2003, RIBA et al., 2003 apud DARLIENE, SILVA e ASSIS, 2018, p. 29). 

 
O efeito alucinógeno ocorre a partir da interação dos receptores 
serotoninérgicos com DMT, esse estruturalmente semelhante a serotonina, o 
que interfere nas funções psíquicas, proporcionando modificações de 
dimensões, ilusões acústicas e ópticas, alterações no humor, distorção na 
percepção do tempo e espaço, despersonalização, midríase e hipertermia. 
(DARLIENE, SILVA e ASSIS, 2018, p. 30). 

 
 

Para produção do chá, é realizada a fervura da casca do cipó Banisteriopsis 

caapi junto das folhas de Psychotria viridis. Isto por quê, apesar do alcaloide DMT 
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encontrar-se nesta última, serão as beta-carbolinas encontradas na Banisteriopsis 

caapi responsáveis pela inibição da MAO (monoaminoxidase), tais quais as harmalina, 

harmanina, e a tetrahidroharmin (DARLIENE, SILVA e ASSIS, 2018, p. 30). 

 
 

Halberstadt et al. (2012) esclarecem que oralmente o alcaloide DMT isolado 
não é ativo devido ao extenso metabolismo de primeira passagem. No 
entanto, a harmalina e harmina que são inibidoras da MAO, bloqueiam o 
catabolismo da DMT. Dessa forma, com a mistura dos extratos das plantas 
que apresentam DMT com as que contem β-carbolinas, o alcaloide torna-se 
ativo oralmente sob a forma de uma infusão ou decocção. (DARLIENE, SILVA 
e ASSIS, 2018, p. 30). 

 
 

O Ayahuasca é então engarrafado e acondicionado até o momento do uso. 

Realizada a administração oral do chá, surgirão os efeitos somáticos em 

aproximadamente 20 minutos, seguidos dos efeitos cognitivos em cerca de 60 a 120 

minutos. A redução gradual dos efeitos ocorre em torno de 4 horas (GARRIDO e 

SABINO, 2009, p. 48). 

 

2.2 SUA ORIGEM 

 

O termo Ayahuasca tem origem na língua quéchua e possui como significado 

“trepadeira-da-alma”, ou “vinho das almas”. Era utilizada por tribos indígenas ainda 

nos tempos pré-colombianos, em rituais nos quais almejava-se o estado de transe 

para que se realizassem os cerimoniais xamânicos (GARRIDO e SABINO, 2009, p. 

44). 

A decocção do caule do cipó Banisteriopsis caapi e das folhas da Psychotria 

viridis, é culturalmente utilizada por cerca de 72 diferentes tribos amazônicas. São 

exemplos: os Kaxinawá, Yaminawa, Sharanawa, Ashaninka, Airo-pai, Baranara, e 

outras de cultura xamã (LABETE e ARAÚJO, 2002; MACREA, 1992; apud COSTA, 

FIGUEIREDO e CAZENAVE, 2005, p. 311). 

Sob a cosmovisão indígena, o conceito de espiritualidade está intrinsicamente 

relacionado a natureza e os seres vivos. Em estado de percepção sensorial habitual, 

o indivíduo encontra-se preso a materialidade dos fatos, no entanto, em estados de 

consciência alterados, torna-se possível transcender a matéria e atingir patamares de 
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cunhos espirituais anteriormente ocultos. (COSTA, FIGUEIREDO e CAZENAVE, 

2005, p. 311). 

Justifica-se, então, o uso tão difundido do Ayahuasca em tribos xamânicas 

amazônicas, devido a sua importância histórica, cultural e espiritual nesses contextos. 

O chá psicotrópico seria capaz de condicionar o transe necessário para a efetuação 

dos rituais e a comunhão com os espíritos da natureza, incluindo-se no seu uso 

cerimoniais de cura e proteção da tribo (COSTA, FIGUEIREDO e CAZENAVE, 2005, 

p. 312).  

 
Na cultura indígena, quando se está em um estado normal da percepção só 
é possível ver os corpos e suas utilidades, porém, nos estados alterados de 
consciência é que se defronta o outro lado da realidade, percebendo os 
espíritos que habitam as plantas e os animais e, que as tribos reconhecem, 
como "gente nossa" (Labete e Araújo, 2002). Nesse ponto, o consumo da 
Ayahuasca possibilita a percepção da igualdade entre os seres (Labete e 
Araújo, 2002; Macrea, 1992). O estado de alteração da consciência induzido 
pelo chá está em relação direta com os sonhos. Perceber o lado oculto da 
realidade é a razão pela qual se sonha ou se ingere o chá (Labete e Araújo, 
2002). (COSTA, FIGUEIREDO e CAZENAVE, 2005, p. 311). 

 
 

Entre os Ashaninka o Ayahuasca é também fundamental para o que se 

entende de pós-morte, sobre o qual somente mediante o uso do chá, o homem poderia 

alcançar a “aldeia celeste”, desprendendo o seu espírito de seu corpo físico. O chá 

está veiculado a virtude religiosa e moral, tido por um dever acerca da eternidade 

(LABETE e ARAÚJO, 2002, apud COSTA, FIGUEIREDO e CAZENAVE, 2005, p. 

311). 

Na cultura indígena, as visões provocadas pela bebida não se tratam de 

alucinações, mas sim do real. O entendimento é de que este mundo no qual se vive 

seria uma ilusão, ao passo que, as revelações ocorridas no uso do chá configuram o 

verdadeiro espaço tempo ao qual estamos condicionados, permitindo um contato 

antes vedado com o todo, a essência dos seres, da natureza, e do homem (LABETE 

e ARAÚJO, 2002, apud COSTA, FIGUEIREDO e CAZENAVE, 2005, p. 311). 

Os aspectos terapêuticos proporcionados pelo o uso do chá também ocupam 

lugar de destaque nessas tribos, nas quais é possível encontrar toda uma sistemática 

de curandeirismo envolta pelo Ayahuasca. Pautando-se nas visões proporcionadas 

pela bebida, seria possível a que curandeiros indígenas efetuassem o tratamento de 
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enfermidades (LABETE e ARAÚJO, 2002, apud COSTA, FIGUEIREDO e 

CAZENAVE, 2005, p. 311). 

A conjuntura que o Ayahuasca fornece a essas tribos, permite visualizar, 

desde os tempos mais remotos, anteriores a 1.500 d.C. (GARRIDO e SABINO, 2009, 

p. 44), de que o chá compreende lugar de suma importância para as sociedades 

indígenas que o adotaram culturalmente. Aspectos sociais, morais, e espirituais que 

o englobam tornam o chá uma importante configuração para a compreensão do 

mundo sob a ótica indígena (COSTA, FIGUEIREDO e CAZENAVE, 2005, p. 311 - 

315).  

 
2.3 AS TRADIÇÕES NEO-AYAHUASQUEIRAS BRASILEIRAS 

 
De forma majoritária, antropólogos e historiadores, atribuem a Raimundo 

Irineu Serra, ou Mestre Irineu Serra como se popularizou, o acesso sistematizado de 

povos não indígenas ao Ayahuasca (GARRIDO e SABINO, 2009, p. 44). Raimundo, 

aos 20 anos de idade, teria participado ativamente dos movimentos dos ciclos de látex. 

Uma vez nas regiões amazônicas, teve contato com os Caxinauás, onde fora iniciado 

no uso do chá. Em uma de suas revelações, Irineu teria contatado Nossa Senhora da 

Conceição, nomeando posteriormente a bebida de “Santo Daime” (COSTA, 

FIGUEIREDO e CAZENAVE, 2005, p. 312).  

 
 

Foi nesta revelação que Irineu recebeu o nome da bebida, “Santo Daime”, e 
as normas para o ritual. O nome estaria relacionado ao próprio verbo “dar”, 
no sentido de servir aos necessitados. Tanto que, segundo Bettencourt, são 
expressões típicas desta doutrina “Daime amor, Daime luz, Daime força”. 
(GARRIDO e SABINO, 2009, p 45) 

 
 

Em 1920, Raimundo e os irmãos Antônio e André Costa fundaram o que se 

entende como a primeira seita religiosa não indígena a utilizar o Ayahuasca em seus 

sacramentos, o Círculo de Renegação e Fé (CRF). E, em 1930, Irineu fundou o Alto 

Santo, ou Ciclu, no Acre (GARRIDO e SABINO, 2009, p. 45). Difundiram-se daí vários 

outros movimentos místicos, como o Centro Eclético de Fluente Luz Universal 

Raimundo Irineu Serra (CELFLURIS), a União do Vegetal (UDV) e o Centro Espírita e 
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Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz (Barquinha) (GARRIDO e SABINO, 

2009, p. 45). 

A seu turno, a doutrina do Santo Daime dispõe de um sincretismo religioso 

que parece abarcar diferentes conceitos de fé em um só. Segundo Garrido e Sabino 

(2009): 

 
Este tipo de sincretismo ocorre em diversas denominações religiosas 
brasileiras, reflexo da influência de povos europeus, africanos e população 
indígena. Para alguns autores, como descrito por Labate o termo que melhor 
explica esta convivência totalizadora de sistemas cosmológicos seria o 
ecletismo. (GARRIDO e SABINO, 2009, p. 45) 

 

Os daimistas se autodenominam povo “Juramidam” (Jura= pai, Midam=filho), 

e possuem hinos cristãos evocando Jesus Cristo, Nossa Senhora da Conceição, São 

João Batista e São José, apesar de se encontrarem em seus dogmas as figuras de 

Tuperci, Ripi Iáiá, Currrupipipiraguá, Rei Agarrube, Rei Tintuma, Princesa Soloína, 

Princesa Janaína e Marachimbé (GARRIDO e SABINO, 2009, p. 46). 

 Ademais, possuem uma interpretação bíblica pautada na ótica kardecista, 

adotam conceitos budistas e hinduístas, como o carma; além de se associarem 

constantemente a entidades de cultos afro-brasileiros, xamanicos amazônicos ou 

pajelanças. Sua liturgia é pautada nos seguintes pilares: concentração, bailados ou 

festejos e feitio (GARRIDO e SABINO, 2009, p. 46). 

Para essa doutrina religiosa, a ingestão do chá se dá mediante rituais 

sagrados, nos quais exercitam-se a meditação, realizam cantos de hinos cristãos, e 

recitam rezas católicas, como o Ave Maria. Também fazem o uso do Ayahuasca em 

festejos, que ocorrem em datas católicas como os dias dos Santos ou Natal, ou datas 

civis, tais como o dia dos pais ou das mães, havendo ainda datas daimistas, como o 

aniversário de Mestre Irineu e do Sr. Leôncio Gomes da Silva, sucessor de Irineu 

(GARRIDO e SABINO, 2009, p. 46). 

Em aspectos gerais, as religiões neo-ayahuasqueiras brasileiras destacam-se 

pelos sincretismos em dogmas, e suas sistemáticas que parecem abarcar uma 

variável considerável em se tratando de fé (GARRIDO e SABINO, 2009, p 46-47; 

COSTA, FIGUEIREDO e CAZENAVE, 2005; GARRIDO e SABINO, 2009). 
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Ficam, portanto, expostas as características religiosas e culturais atreladas ao 

Ayahuasca (GARRIDO e SABINO, 2009). Em contrapartida, verificam-se as 

propriedades farmacológicas desta droga, psicotrópica e de alto potencial alucinógeno 

(COSTA, FIGUEIREDO e CAZENAVE, 2005).  

Desta maneira, têm-se o embasamento necessário para a execução daquilo 

que propõe o presente trabalho: analisar sob o princípio da razoabilidade entre normas 

constitucionais, ser ou não plausível, que se configure legislação complementar a do 

CONAD (Resoluções 11/2004, 1/2010) fixando critérios para o uso do chá. O próximo 

capítulo busca realizar essa proposta através de uma revisão crítica da literatura e 

normas jurídicas pertinentes. 
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3 ENTRE O LEGAL E O CULTURAL  

 

Conforme averiguados os aspectos farmacológicos e histórico-culturais do 

Ayahuasca, inerentes ao tema, dão-se as questões legais. Faz-se valer, portanto, a 

execução de uma análise apurada das normas constitucionais que englobam a 

problemática, tal qual das resoluções, sendo elas a nº 4 de 04/11/2004 e nº 1 de 

25/01/2010 ambas do CONAD (Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas). 

 

3.1 AS RESOLUÇÕES DO CONAD  
 

As resoluções do CONAD (Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas) nº 

4 de 04/11/2004 e nº 1 de 25/01/2010 são o resultado de mais de 20 anos de trâmites 

legais quanto ao reconhecimento ou não do uso do Ayahuasca em práticas religiosas. 

Criado o 1º Grupo de Trabalho do CONAD (na época, o chamado CONFEN – 

Conselho Federal de Entorpecentes), este buscou, através de pesquisas capazes de 

embasar a suspensão provisória da inclusão da substância Banisteriopsis Caapi na 

Portaria nº 02/1985, da DIMED – Divisão de Medicamentos (Resolução nº 04/1985, 

do CONFEN) (CONAD, 2010). 

 
Este primeiro estudo, após dois anos, com a realização de várias pesquisas 
e visitas às comunidades usuárias em diversos Estados da Federação, 
principalmente ao Acre, Amazonas e Rio de Janeiro, resultou em extenso 
relatório, de setembro de 1987, subscrito pelo então Conselheiro do 
CONFEN, Doutor Domingos Bernardo Gialluisi da Silva Sá, Presidente do 
Grupo de Trabalho, que concluiu que as espécies vegetais que integram a 
elaboração da bebida denominada de Ayahuasca ficassem excluídas das 
listas de substâncias proscritas pela DIMED. (CONAD, 2010). 
 

Fazendo-se valer da Resolução nº 06 do CONFEN, de 04 de fevereiro de 

1986, em setembro de 1987, a suspensão fora aprovada pelo plenário do então 

Conselho Federal de Entorpecentes, não de forma provisória, mas definitiva, 

excluindo-se a bebida das espécies abarcadas pelas listas da DIMED. (CONAD, 

2010). 

Em 1991, por iniciativa de Paulo Gustavo de Magalhães Pinto, representante 

da Chefe da Divisão de Repressão a Entorpecentes do Departamento de Polícia 

Federal, e então Conselheiro do CONFEN, a decisão fora novamente debatida. 

Todavia, através de parecer conclusivo de 02 de junho de 1992, decidiu-se pela 
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manutenção da referida suspensão, o que se deu por unanimidade na 5ª Reunião 

Ordinária do CONFEN (CONAD, 2010). 

Por outro lado, em 2002, tendo em vista do uso inadequado do Ayahuasca e 

o crescente número de denúncias, foi definido, pela Resolução nº 26, de 31 de 

dezembro de 2002, um novo Grupo de Trabalho para estudo do caso (CONAD, 2010).  

 
De acordo com esta resolução, o GT deveria ser composto por diversas 
instituições (4), com base no princípio da responsabilidade compartilhada, 
agora com o objetivo de fixar normas e procedimentos que preservassem a 
manifestação cultural religiosa, observando os objetivos e normas 
estabelecidas pela Política Nacional Anti-drogas e pelos diplomas legais 
pertinentes. Não há registro de que este grupo tenha sido constituído. 
(CONAD, 2010, grifo nosso). 
 

Desta maneira, não ocorrendo a constituição do Grupo de Trabalho fixado 

pela Resolução nº 26, de 31 de dezembro de 2002, abre-se margem para os 

processos que se deram para a constituição e execução da resolução nº 5 de 

04/11/2004 do CONAD a ser estudada a seguir. 

 

3.1.1 A Resolução nº 4, do CONAD, de 04/11/2004 

 
Em 2004, a Câmara de Assessoramento Técnico Científico emitiu parecer ao 

CONAD concedendo-lhe aval para o desenvolvimento de estudo técnico-científico a 

respeito das questões inerentes ao uso do Ayahuasca. Desta maneira, a Resolução 

nº 4, do CONAD, de 04/11/2004, instituiu o atual Grupo Multidisciplinar de Trabalho, 

responsável pelo reexame das decisões de 1986 e 1987 (CONAD, 2010). 

O Grupo Multidisciplinar de Trabalho, ou GMT, ficara incumbido, à luz da 

Resolução, de elaborar estudo capaz de precisar documento responsável por traduzir 

as normas jurídicas a respeito do uso do Ayahuasca (CONAD, 2010). Desta maneira, 

cumpre-se o que estabelece a Resolução de 2004 quanto à necessidade de coibir seu 

uso inadequado (CONAD, 2004). 

O GMT fora oficialmente instaurado em 30 de maio de 2006, pelo Ministro 

Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e então 

Presidente do Conselho Nacional Antidrogas, Jorge Armando Felix, e contou com a 



10 

 

participação de profissionais de diferentes áreas de atuação, bem como, de membros 

das comunidades ayahuasqueiras (CONAD, 2010): 

 
6. Nos termos da referida Resolução, o GMT foi composto por seis estudiosos 
(1), indicados pelo CONAD, das áreas que atenderam, dentre outros, os 
seguintes aspectos: antropológico (representado pelo Dr. Edward John 
Baptista das Neves MacRae), farmacológico/bioquímico (Dr. Isac Germano 
Karniol), social (Drª Roberta Salazar Uchoa), psiquiátrico (Dr. Dartiu Xavier 
da Silveira Filho) e jurídico (Drª Ester Kosovski) e seis membros, convidados 
pelo CONAD, representantes dos grupos religiosos que fazem uso da 
Ayahuasca, eleitos em Seminário realizado em Rio Branco nos dias 9 e 10 
de março de 2006, a saber: Linha do Padrinho Sebastião Mota de Melo: Alex 
Polari de Alverga; Linha do Mestre Raimundo Irineu Serra: Jair Araújo 
Facundes e Cosmo Lima de Souza; Linha do Mestre José Gabriel da Costa: 
Edson Lodi Campos Soares; Linha Independente (Outras Linhas): Luis 
Antônio Orlando Pereira e Wilson Roberto Gonzaga da Costa. Considerando 
que a linha do Mestre Daniel Pereira de Matos, popularmente conhecida 
como linha da Barquinha, decidiu não participar do GMT, conforme carta 
endereçada ao CONAD, foi realizada durante o seminário eleição entre os 
suplentes já eleitos das linhas presentes para o preenchimento da vaga em 
aberto. Nesta ocasião foi eleito mais um representante da linha do Mestre 
Raimundo Irineu Serra. (CONAD, 2010). 

 
Desta maneira, tratou o GMT previamente citado de formular os estudos e 

pesquisas, as quais, mais tarde, resultariam na resolução nº 1 de 25 de janeiro de 

2010 do CONAD, a qual contaria com o apoio técnico-científico do Grupo 

Multidisciplinar em decidir sobre questões inerentes ao tema. 

 

3.1.2 A resolução nº 1, do CONAD, de 25/01/2010 
 

A resolução nº 1, do CONAD, de 25/01/2010, deu-se em cumprimento do que 

fixou a resolução nº 4, do CONAD, de 04/11/2004. Após pesquisas e debates, o Grupo 

Multidisciplinar de Trabalho, decidiu por reconhecer o uso do Ayahuasca voltado à fins 

religiosos, e fixou sobre questões inerentes ao tema, conforme será explicado a seguir 

(CONAD, 2010). 

Com base na resolução, fica reconhecido e autorizado o uso ritualístico do 

Ayahuasca em todo território nacional, bem como seu valor histórico, antropológico e 

social: 

 
Trata-se, pois, de ratificar a legitimidade do uso religioso da Ayahuasca como 
rica e ancestral manifestação cultural que, exatamente pela relevância de seu 
valor histórico, antropológico e social, é credora da proteção do Estado, nos 
termos do art. 2º, caput, da Lei nº 11.343/2006 (6). e do art. 215, § 1º, da CF. 
Devem-se evitar práticas que possam pôr em risco a legitimidade do uso 
religioso tradicionalmente reconhecido e protegido pelo Estado brasileiro, 

https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-11343-2006_86146.html
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incluindo-se aí o uso da Ayahuasca associado a substâncias psicoativas 
ilícitas ou fora do ambiente ritualístico. (CONAD, 2010). 

 
Todavia, em tópico anterior da mesma resolução, a distinção daquilo que trata 

ser religioso ou não, fica a encargo das próprias instituições ayahuasqueiras, logo, 

demonstrando-se abster de objetividade quanto ao entendimento legal do conceito: 

 
A correta identificação do que é uso religioso, segundo os conceitos e práticas 
ditadas, a partir das próprias entidades que fazem uso da Ayahuasca, 
permitirá assegurar a proteção da liberdade de crença prevista na 
Constituição Federal. Considerando a ocorrência de registros de uso não 
religioso da Ayahuasca, sua identificação possibilitará prevenir práticas que 
não se amoldam à proteção constitucional. (CONAD, 2010). 

 
Quanto à comercialização das plantas que compõe o chá, a resolução veda 

qualquer forma de lucro com essa atividade, uma vez que as entidades sujeitas as 

pesquisas do GMT reconheceram o plantio e cultivo de forma sustentável. Em 

contrapartida, aceita-se como cabível sua comercialização em termos de custeio, nas 

hipóteses as quais não se dispõe de meios para produção própria, como se lê: 

 

A vedação da comercialização da Ayahuasca não se confunde com seu 
custeio, com pagamento das despesas que envolvem a coleta das plantas, 
seu transporte e o preparo. Tais custos de manutenção, conforme seja o seu 
modo de organização estatutária, são suportados pela comunidade usuária. 
E é evidente, também, que a produção da Ayahuasca tem um custo, que pode 
variar de acordo com a região que a produz, a quantidade de adeptos, a maior 
ou menor facilidade com que se adquire a matéria prima (cipó e folha), se se 
trata de plantio da própria entidade ou se as plantas são obtidas na floresta 
nativa, e tantas outras variáveis. (CONAD, 2010). 

 

No entanto, denota-se do texto a abstenção de métodos capazes de 

efetivamente assegurar a distinção entre a comercialização lucrativa ou não, 

principalmente em se tratando de uma temática na qual o conceito de ser religioso fica 

a encargo das próprias entidades (CONAD, 2010). O texto ainda estabelece que as 

entidades ayahuasqueiras busquem o plantio e a produção da matéria-prima do chá 

por seus próprios meios, in verbis:  

 

A cultura do uso religioso da Ayahuasca, por se tratar de fé baseada em 
bebida extraída de plantas nativas da Floresta Amazônica, pressupõe 
responsabilidade ambiental na extração das espécies. As entidades 
religiosas devem buscar a auto-sustentabilidade na produção da bebida, 
cultivando o seu próprio plantio. (CONAD, 2010).  
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A questão do turismo envolto ao Ayahuasca converge para o mesmo sentido, 

sendo que a resolução, tal qual o GMT por ela responsável, traduz em seu texto a 

necessidade de haver formas de controle, apesar de não especificadas, para que, 

respeitada a liberdade de culto e fé, não se torne esta uma prática mercantil, fora do 

que se entende por culto religioso. 

  

Turismo, como atividade comercial, deve ser evitado pelas entidades, que por 
se constituírem em instituições religiosas, não devem se orientar pela 
obtenção de lucro, principalmente decorrente da exploração dos efeitos da 
bebida. (CONAD, 2010). 
 

A Resolução não discrimina critérios quanto a divulgação de informações do 

Ayahuasca. Restringe-se em alertar quanto à incompatibilidade entre as ditas 

“instituições sérias” e a difusão descompromissada do chá, como, nos termos da 

Resolução, “remédio para todos os males” (CONAD, 2010). 

Também vale mencionar que o uso terapêutico do chá Ayahuasca é 

reconhecido pela resolução como de praxe em algumas entidades ayahuasqueiras 

(CONAD, 2010). Todavia, cabe o adendo de que o uso terapêutico debatido deve ser 

pensado em um contexto de fé, como no caso de qualquer outra religião. Em outras 

palavras, a resolução reconhece que seu uso terapêutico não encontra respaldo 

cientifico capaz comprovar as relações farmacológicas do chá e a solução de 

problemas associados (CONAD, 2010).  

 
Qualquer prática que implique utilização de Ayahuasca com fins estritamente 
terapêuticos, quer seja da substância exclusivamente, quer seja de sua 
associação com outras substâncias ou práticas terapêuticas, deve ser 
vedada, até que se comprove sua eficiência por meio de pesquisas científicas 
realizadas por centros de pesquisa vinculados a instituições acadêmicas, 
obedecendo às metodologias científicas. Desse modo, o reconhecimento da 
legitimidade do uso terapêutico da Ayahuasca somente se dará após a 
conclusão de pesquisas que a comprovem. (CONAD, 2010). 
 

Divergindo do que até então apresentou a Resolução, aqui, exigem-se 

critérios do profissional interessado, tais quais: habilitação qualificada, 

regulamentação, e embasamento científico legítimo, para que, nos próprios termos, 

evite-se a ilegalidade e a prática profissional temerária (CONAD, 2010). Todavia, sob 

a perspectiva geral de que passa a resolução quanto ao entendimento de prática 

religiosa, não firma embasamento suficientemente capaz de proporcionar a estes 

profissionais ambiente objetivo para a execução de práticas. 
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Outro subtópico da resolução trata da organização das entidades, no qual se 

firma a recomendação de que estas entidades estejam sujeitas a uma liderança 

experiente, constituam-se como pessoa jurídica e busquem “a consolidação de ideias 

de responsabilidade, identidade e projeção social, que possibilite aos usuários a 

prática religiosa em ambiente de confiança.” (CONAD, 2010). 

Contudo, no mesmo subtópico, a resolução reconhece que o aumento na 

disseminação e facilidade para aquisição da bebida pode levar ao uso indevido do 

Ayahuasca, especialmente tendo em vista o surgimento de novas entidades que ainda 

não têm a experiência para ministrá-lo adequadamente. Por outro lado, a resolução 

pende para a permissão de seu uso, reconhecendo, inclusive, o chamado “ato de fé 

solitário”, ocasião na qual, não participando de ritualísticas coletivas, mas sim de 

forma individual, se faz o uso da bebida para fins religiosos (CONAD, 2010).  

Converge-se a isto, o tópico quanto aos procedimentos de recepção de novos 

adeptos, no qual a resolução se abstém de configurações objetivas para ministração 

do chá, restringindo-se a uma série de recomendações a que estas entidades sigam. 

Firma-se ser “razoável e prudente” que sejam consideradas alterações mentais, 

estado emocional, ou de que seus usuários não estejam sob efeito de álcool ou 

demais substâncias psicoativas. Alerta também quanto a entrevista oral ou escrita, 

para que ocorra a ministração da bebida (CONAD, 2010). 

O uso ou não do Ayahuasca por menores de 18 anos fica a encargo da 

decisão dos pais: “(...) o uso da Ayahuasca por menores de 18 (dezoito) anos deve 

permanecer como objeto de deliberação dos pais ou responsáveis, no adequado 

exercício do poder familiar (art. 1634 do Código Civil);”. (CONAD, 2010). O mesmo 

incorre na situação de mulheres grávidas “cabe a elas a responsabilidade pela medida 

de tal participação, atendendo, permanentemente, a preservação do desenvolvimento 

e da estruturação da personalidade do menor e do nascituro.” (CONAD, 2010). 

Efetuado o estudo mais apurado das resoluções, denotam-se dois pontos 

chaves a partir de seus textos: o primeiro, o inegável reconhecimento do uso religioso 

do Ayahuasca, a entidades que, observado o próprio processo histórico de 

constituição das resoluções, por muito viram-se à luz da ilegalidade; e, em 

contrapartida, o relativismo normativo, que não fornece objetivamente sistemáticas ou 
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configurações, capazes de proporcionar a estas mesmas instituições, a aplicação 

efetiva e segura do Ayahuasca no âmbito religioso. Deste embate, aferem-se normas 

constitucionais as quais serão vistas a seguir. 

 

3.2 SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL  

 

A partir da leitura das Resoluções do CONAD nº 5 de 04/11/2004 e nº 1 de 

25/01/2010, pode-se aferir a relevância da liberdade de culto garantida pelo art. 5º, VI 

da CF/88 para as religiões ayahuasqueiras: “é inviolável a liberdade de consciência e 

de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 

forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias" (BRASIL, 1988). 

Em se tratando de liberdade religiosa, torna-se importante chegar a um melhor 

entendimento do termo. Isto porque, segundo a doutrina e a própria lei, depreende-se 

de seu conceito uma variável considerável de direitos: liberdade de crença, de culto, 

organização religiosa e de consciência (RAMUS e ROCHA, 2013, p. 176).  

Preliminarmente, têm-se a definição de liberdade de consciência descrita no 

texto constitucional, tida como a liberdade de não proferir qualquer cresça no âmbito 

da liberdade religiosa, logo, expressar sua descrença: Em primeiro lugar, porque uma 

consciência livre pode determinar-se no sentido de não ter crença alguma. Deflui, 

depois, da liberdade de consciência, uma proteção jurídica que inclui os próprios ateus 

e agnósticos (SORIANO, 2002 apud RAMUS e ROCHA, 2013, p. 176).  

A liberdade de crença, por sua vez, refere-se a garantia individual e coletiva, 

de professar credo religioso, pois “(...) visa à proteção de quem professa um credo 

religioso, pois o indivíduo escolheu crer naquilo que bem atende às suas 

necessidades espirituais” (SILVA NETO, 2013 apud RAMUS e ROCHA, 2013, p. 176). 

Essa liberdade alude ao direito de escolha ou mudança de crença de forma autônoma, 

limitando-se, todavia, conforme Ramus e Rocha (2013, p. 178), às regras de ordem 

pública a que todos se submetem.  

Em seu turno, a liberdade de culto, exprime exteriorização da crença, através 

de ritos, cerimônias e reuniões, em público ou particular (RAMUS e ROCHA, 2013, p. 

178). A colocação dos autores sobre o tema, traz à tona a importância histórica de 
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conquista desta vertente. Essa importância pode ser percebida quando, apesar de 

garantir a liberdade de crença, a Constituição Imperial de 1824 limitava a 

manifestação de culto apenas à religião oficial do Império, sujeitando as demais ao 

culto doméstico ou marginalizado (RAMUS e ROCHA, 2013, p. 178). 

 
As constituições republicanas passaram a prever a liberdade de culto, como 
abordado acima. Assim, além da liberdade individual de ter uma crença 
específica que melhor se coadune com seus os anseios religiosos, existe 
proteção constitucional aos cultos e às liturgias das mais diversas religiões. 
É uma desejável aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, pois 
de nada adiantaria declarar que as pessoas são livres para crerem no que 
quiserem, mas que não poderiam expressar as suas convicções através de 
seus ritos. (RAMUS e ROCHA, 2013, p 178). 

 

Já a liberdade de organização religiosa, refere-se a livre manifestação de 

liturgias, doutrinas, dogmas, sistematização da fé e dos cultos, constitucionalmente 

garantidos (RAMUS e ROCHA, 2013, p 178). É seguindo estes preceitos, de que o 

Código Civil § 1º do art. 44, considera as organizações religiosas como pessoas 

jurídicas de direito privado: 

 
São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento 
das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes 
reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu 
funcionamento. (BRASIL, 2002). 

 

Com efeito, essas garantias norteiam a laicidade do Estado, que é 

determinada pelo artigo 19, I, da Constituição Federal de 1988.  Todavia, Miranda 

(2012 apud RAMUS e ROCHA, 2013, p. 180), alerta para a discrepância entre 

laicidade e inércia estatal. No entender do autor, a neutralidade e abstenção de 

dogmas inerentes ao Estado Democrático não implicam na separação absoluta e o 

descaso governamental para com questões do tema: “a separação e não 

confessionalidade implicam a neutralidade religiosa do Estado, mas não já o seu 

desconhecimento do facto religioso enquanto facto social”. (GONÇALVES, 2012, p. 7 

apud RAMUS e ROCHA, 2013, p. 180).  

Ao reconhecer a legitimidade do uso do Ayahuasca para fins religiosos, estas 

e todas as garantias que englobam o tema passaram a resguardar as entidades 

ayahuasqueiras, bem como, até mesmo, seu consumo solitário, o que se fez à luz das 

resoluções do CONAD nº 5 de 04/11/2004 e nº 1 de 25/01/2010. De forma expressa, 

constitucional e legal, as tradições ayahuasqueiras, independentemente de suas 

liturgias, estão constitucionalmente asseguradas do seu livre exercer (CONAD, 2010). 
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Todavia, ao tratar do tema Ayahuasca, há de se reconhecer que surge a 

problemática da N-N Dimetiltriptamina, substância presente na composição do chá 

(DARLIENE, SILVA e ASSIS, 2018, p. 28), de uso proscrito pela Portaria SVS/MS 

344/1998 e fixada como droga pela Lei 11.343/2006.  

Fato é que a N-N Dimetiltriptamina é responsável por variações 

psicossomáticas consideráveis, sejam elas no momento ou após o uso. Além dos 

efeitos já discutidos, indivíduos que apresentem distúrbios, tais como esquizofrenia, 

psicose depressiva, ainda que por histórico familiar, ou mesmo emocional fragilizado, 

uma vez em contato com a substância, podem sofrer a intensificação ou a 

manifestação desses desequilíbrios (DARLIENE, SILVA e ASSIS, 2018, p. 32). 

Jacob e Prestigi (2005, p. 931) apontam para pesquisas sobre a correlação 

entre esquizofrenia e o uso da N-N Dimetiltriptamina, ou DMT. Conforme explicam, 

exames de urina feitos em esquizofrênicos, exibiram uma quantidade significativa de 

DMT em sua composição. As pesquisas realizadas apontam de forma inconclusiva 

para o surgimento de distúrbios psiquiátricos mediante o uso da N-N Dimetiltriptamina, 

mas sugerem uma forte correlação entre elas (JACOB e PRESTIGI, 2005, p. 931-

932). 

Sob essa perspectiva, extrai-se das resoluções que regem o tema a 

inexistência de requisitos significativos para aplicação segura do Ayahuasca: não são 

exigidos laudos médicos, psiquiátricos ou exames de qualquer espécie. Alia-se a isto 

a faculdade de registro das entidades, e o consequente surgimento de novas vertentes 

ayahuasqueiras com diferentes correntes doutrinárias, ou mesmo, o uso individual da 

bebida (CONAD, 2010). 

A seu turno, a Resolução de 2010, deixa a encargo das próprias entidades os 

critérios para a ministração do Ayahuasca, restringindo-se a breves recomendações. 

No mesmo texto, reconhece o crescente número de entidades ayahuasqueiras, que 

se dá em virtude da facilidade de acesso à bebida, possibilitando sua ministração de 

maneira irresponsável (CONAD, 2010). 

Sobre o tema, Ronaldo Laranjeira, psiquiatra, PhD em Dependência Química, 

e coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da UNIFESP 

(Universidade Federal de São Paulo), declarou em entrevista ao site VEJA: 
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O grande problema dessa resolução é que não é possível prever quem terá 
problemas psiquiátricos após beber o chá ou quem ficará viciado. Claro que 
algumas pessoas, por seu histórico médico ou familiar, já têm predisposição, 
mas qualquer um pode ser afetado. É uma questão de genética e 
vulnerabilidade sobre a qual ainda não temos um conhecimento sólido. 
(LARANJEIRA, 2016). 

 
Diante desse cenário, acredita-se que o choque de interesses se torna ainda 

mais evidente ao analisar a legislação referente ao SISNAD – Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas, notadamente nos artigos a seguir transcritos: 

 
Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o 
plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais 
possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de 
autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a 
Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, 
de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. 
 
Art. 3º O Sisnad tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar 
as atividades relacionadas com: 
I - a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários 
e dependentes de drogas; (BRASIL, 2006, grifo nosso). 

 

Enquanto as Resoluções do CONAD sujeitam as entidades ayahuasqueiras 

às exceções de que tratam o artigo 2º acima transcrito, o artigo 3º, por sua vez, traz à 

tona a responsabilidade do SISNAD em prevenir o uso indevido de drogas, fazendo 

cumprir o que fixa o artigo 196 da Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL,1988) 
 

Acredita-se que o choque entre normas constitucionais, especialmente elas 

os artigos 5º e 196º da Constituição Federal de 1988, fica evidente à luz do exposto. 

As resoluções do CONAD nº 4 de 04/11/2004 e nº 1 de 25/01/2010, forneceram as 

entidades ayahuasqueiras a liberdade religiosa de que trata o artigo 5º da CF, sendo-

lhes inegável tudo a que isto acomete. (CONAD, 2010).  

Todavia, a omissão destas resoluções em fornecerem critérios para a 

ministração de uma bebida com alto potencial alucinógeno, da qual pouco se sabe 

sobre sua relação com a origem de distúrbios psiquiátricos (DARLIENE, SILVA e 

ASSIS, 2018) contrapõe-se ao estipulado no artigo 196 da CF/88, e art. 3º da Lei 

11.343. 
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Para tanto, deve-se evocar a máxima da proporcionalidade de Robert Alexy, 

a fim de solucionar este embate: deve, ou não, legislar o Estado, a favor de normas e 

critérios responsáveis pela ministração segura do Ayahuasca nas tradições 

ayahuasqueiras brasileiras. Segundo Silva (2008), para Alexy a máxima da 

proporcionalidade é executada aferindo-se três conceitos chaves: a adequação, a 

necessidade, e a proporcionalidade em sentido estrito. 

Do ponto de vista da adequação, exige-se a aptidão do meio escolhido para 

promover um determinado fim (ALEXY, 1986 apud SILVA, 2008, p. 116-123). É 

extremamente viável a que sejam exigidos critérios, tais como laudos médicos para a 

aplicação do Ayahuasca. Isto por quê, em se tratando do consumo para fins religiosos, 

tal qual como embasou-se a resolução nº 1 de 25/01/2010 para promover suas 

pesquisas, nas instituições tidas como sérias e responsáveis, o meio denota de ampla 

capacidade para execução de medidas legislativas ponderadas, como, a título de 

exemplo, a extinção do método facultativo de registro e a determinação de 

cadastramento de CNPJ. 

Na necessidade, deve-se realizar um juízo comparativo (ALEXY, 1986 apud 

SILVA, 2008, p. 116-123). Se o artigo 5º da Constituição Federal, assegura às 

entidades ayahuasqueiras tudo a que acomete a liberdade religiosa, por outro lado, 

verifica-se a abstenção do Estado em fazer cumprir o estipulado pelo artigo 196 do 

mesmo dispositivo, e demais normas infraconstitucionais, principalmente aquelas 

relacionadas ao combate de drogas ilícitas, haja vista as propriedades farmacológicas 

do chá. 

Ao que parece, ambas inflexionam sobre a liberdade de entidades religiosas 

ou mesmo de indivíduos que façam o uso solitário. Kant (apud RAMUS e ROCHA, 

2013, p 175-176), ao conceituar liberdade, aponta para a necessidade de equilíbrio 

entre autodeterminação e o direito alheio, de maneira que um não fira o outro. Extrai-

se disto, que a liberdade individual está sujeita à vontade estatal, devendo esta coibir 

atitudes nocivas a sociedade. 

 
O princípio da Autonomia da Vontade e o conceito de liberdade, para Kant, 
não ilidem a heteronomia. Esta vincula uma vontade impessoal, emanada do 
poder legiferante, e imposta, coercitivamente, aos indivíduos (verticalidade). 
Assim, a liberdade individual está subordinada à vontade estatal. Portanto, a 
liberdade não é um direito absoluto. Alguém já disse que “a liberdade termina, 
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quando começa a liberdade de outrem”. Cabe à lei determinar esse limite à 
liberdade. (SORIANO, 2002, p. 2 apud RAMUS e ROCHA, 2013, p. 175). 

 

Todavia, no entender de Alexy, caso o meio afete o princípio contraposto, a 

necessidade torna-se útil apenas para destacar qual meio restringe menos. O embate 

aqui em estudo, então, encontrará fim na aplicação da proporcionalidade em sentido 

estrito: é analisada a real importância do princípio fomentado pelo meio escolhido, e 

ainda, se é suficientemente relevante para que se justifique a intensidade da restrição 

ao segundo princípio (ALEXY, 1986 apud SILVA, 2008, p. 116-123). 

A título exemplificativo, como caso concreto, em 3 de março de 2016, Rian 

Brito, jovem de 26 anos, morreu afogado na praia de Quissamã, no Rio de Janeiro. 

Rian era membro da seita Centro de Estudos Xamânicos Porta do Sol, e participava 

de práticas ritualísticas que utilizavam do Ayahuasca. Segundo os pais do jovem, o 

uso do chá desencadeou mudanças psicológicas no rapaz, as quais possuem ligação 

direta com o motivo de seu afogamento (O GLOBO, 2016). 

Ao analisar o caso de Rian, a hipótese de configurar requisitos para a 

ministração do Ayahuasca, e, por consequência, às entidades por esta responsáveis, 

demonstra ser uma solução razoável. Isto porque a liberdade religiosa que se garante 

às comunidades ayahuasqueiras por meio das resoluções, pouco, ou nada, lhe seria 

acometida, se não, pelo bem maior da preservação de vidas, o que, logicamente, 

demonstra ser suficientemente relevante para a intervenção de princípios. 

Tal como Kant (apud RAMUS e ROCHA, 2013, p 175-176) nos apontou, a 

liberdade encontra-se ponderada, entre autonomia, e o bem coletivo, esse, na 

ocasião, regulado pelo Estado Democrático de Direito. Desta maneira, mediante a 

todo o exposto, o trabalho aponta em favor da liberdade religiosa das tradições 

ayahuasqueiras, dada a sua importância histórico-cultural, no entanto, de forma 

regulada. Em outras palavras, em face do alto potencial psicotrópico do chá 

(DARLIENE, SILVA e ASSIS, 2018), que hajam melhores textos legais capazes de 

embasar objetivamente o consumo do Ayahuasca nas práticas religiosas, e não da 

forma subjetiva que depreende-se das resoluções nº 4 de 04/11/2004 e nº 1 de 

25/01/2010 do CONAD. 
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CONCLUSÃO 

 

Preliminarmente, foi possível averiguar a constituição histórico-cultural do que 

representa o Ayahuasca no Brasil. Suas origens indígenas, e a vasta bagagem 

religiosa de que dispõem as ditas tradições neo-ayahuasqueiras, fazem valer o 

entendimento das resoluções nº 4 de 04/11/2004 e nº 1 de 25/01/2010 do CONAD, ao 

decidirem em favor do uso religioso do chá. 

Todavia, o surgimento de entidades modernas, pós Mestre Ireneu, evidenciam 

o fator temporal a que dogmas e práticas ayahuasqueiras estão sujeitas. A título 

exemplificativo de sua mutabilidade, foram analisadas as disparidades de conceitos 

entre tradições indígenas e as entidades neo-ayahuasqueiras. Atribui-se a isto, o 

surgimento de novas entidades não institucionalizadas, e o consequente uso indevido 

por pessoas não capacitadas, como aponta o texto da própria resolução de 2010.  

Para tanto, observadas as propriedades farmacológicas do Ayahuasca, e seu 

princípio psicoativo, a N-N Dimetiltriptamina, bem como, o abster das resoluções do 

CONAD, no que tange a determinações objetivas para o uso do chá, o trabalho 

conclui, por intermédio da máxima da razoabilidade de Robert Alexy, não em favor da 

proibição do consumo do chá, tampouco em favor de sua liberação desregulada, mas 

sim, em prol da ponderação entre a liberdade religiosa garantida a essas entidades, e 

o desenvolvimento de normas complementares às apresentadas pelo CONAD, 

capazes de melhor prover critérios objetivos para o uso legal e seguro do Ayahusca 

em fins religiosos. 
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