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A IMPORTANCIA DOS FATORES
SOCIOCULTURAIS NA

DETERMINAcAO DA POLITICA
OFICIAL SOBRE 0 USO RITUAL

DE AYAHUASCA

Edward MacRae

Torna-se cada vez mais corrente e aceita a nocao de que
para se fazer julgamentos sobre o uso de psicoativos e ne-
cessario levar em conta tres aspectos de sua atuacao. Sao
os aspectos farmacologicos, relacionados a atuacao no or-
ganismo da substancia em si, o estado psiquico do usuario
e o contexto sociocultural em que se da o uso.

Uma recente resolucao do Conselho Federal de Entor-
pecentes (junho de 1992) serviu para ilustrar mais uma
vez a aceitabilidade dessa visao mais complexa do uso de
psicoativos.

Retomava-se a discussao de manter a permissao dada a
diversas seitas religiosas para que usassem em seus rituais
o cha ayahuasca, preparado de origem amazonica cujo uso
agora se difunde por todo o Brasil e ate em alguns paises
estrangeiros.

A volta dessa discussao foi motivada por uma denuncia
anonima, cuja leviandade tornava-se obvia devido ao despro-
posito de muitas de suas afirmacoes, assim como pelo pare-
cer tecnico de maior seriedade apresentado pelo professor
dr. Alberto Furtado Rahde, ex-conselheiro do CONFEN.

Fundamentando-se no conhecimento cientifico exis-
tente a respeito da atuacao farmacologica dos alcaloides
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harmina, harmalina, dimetiltriptamina, monometiltrip-
tamina e tetrahidro-B-carbolina, componentes do cha, o
dr. Rahde conclui que a bebida tem uma agao aluci-
nogena, necessitando de maiores estudos farmacologicos
e toxicologicos. Sugere tambem que a bebida seja coloca-
da na lista das substancias proscritas, a menos que sejam
preenchidas certas condicoes que ele considera necessa-
rias para caracterizar o use ritual e restrito do cha, mas
que na pratica implicariam a inviabilizacao dos rituais
dessas seitas fora de uma area geografica demasiadamente
limitada.

Antes de emitir seu julgamento final, o CONFEN
consultou outros especialistas na questao. Destes; o dr.
Elisaldo Carlini, do Departamento de Psicobiologia da
Escola Paulista de Medicina, e o dr. Isac Karniol, do
Departamento de Psicologia Medica e Psiquiatria da
UNICAMP, examinando as implicacoes farmacologicas e
psiquiatricas, emitiram pareceres favoraveis a continua-
cao do use da ayahuasca dentro dos padroes atualmente
praticados.' Mas, como atestam as abundantes citacoes no
arrazoado do relatorio final apresentado aos conselheiros
do CONFEN para votacao, tambem tiveram grande in-
fluencia as consideracoes de cunho sociocultural feitas
pelo antropologo autor do presente artigo.

Nelas, este autor comegava por afirmar que, embora
ainda existam muitas lacunas no conhecimento farma-
cologico e dos efeitos que a ayahuasca tem no organismo
humano, os aspectos socioculturais tern sido extensamen-
te estudados tanto no Brasil quanto em outros paises lati-
no-americanos que compartilham a bacia Amazonica. No
Brasil, por exemplo, ja foram escritas quatro teses de
antropologia sobre o assunto, um estudo historico (ven-
cedor do Premio Suframa da Historia de 1983) e pesqui-
sas sediadas no Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de Sao Paulo e na Escola Paulista de, Medi-
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cina, realizadas sob os auspicios do CNPq.2 0 tema tam-
bem tem sido extensamente pesquisado por estudiosos de
outros paises.3

Desses trabalhos apreende-se que, embora de use indi-
gena milenar, o cha ayahuasca ha muito vem sendo utili-
zado como parte da medicina popular mestica em paises
como Peru, Bolivia e Colombia. Esse tipo de medicina,
Como se sabe, deriva muito dos resultados nao so da atua-
cao farmacologica de determinados preparados a base de
vegetais, mas tambem do que o antropologo frances
Claude Levi-Strauss chama de "eficacia simbolica".4 Esta
provem de rituais de magia que frequentemente acompa-
nham a administracao dos preparados e vem ha muitos
seculos incorporando elementos das culturas indigenas,
negras e europeias.

Frequentemente os praticantes dessa medicina popular
(muitas vezes os unicos a quem as populacoes caboclas
tem acesso) tonam-se tambem lideres espirituais em suas
regioes, exercendo importantes funcoes civilizadoras e
normativas entre populacoes marginalizadas e carentes.
Na America, tal fenomeno nao e recente, datando do ini-
cio da colonizacao europeia, e nao se restringe a regioes
geograficas remotas, sendo frequente sua manifesta-
cao entre as camadas desprivilegiadas das concentracoes
urbanas.

Raimundo Irineu Serra, o fundador do Culto do Santo
Daime, a mais antiga seita usuaria de ayahuasca no Brasil,
era um xama (paje) desse tipo. Em sua dissertacao de
mestrado em antropologia, Clodomir Monteiro da Silva
ressalta a importancia social da seita e dos rituais que gi-
ram em torno do use da ayahuasca. Estes contribuiram
para integrar a cidade de Rio Branco levas de seringueiros
migrantes, geralmente de origem nordestina, que chega-
vam aquela capital a procura de emprego apos o colapso
do ciclo da borracha.
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Os antropologos Marlene Dobkin de Rios e Luis
Eduardo Luna realizaram estudos detalhados do use
ritual da ayahuasca em centros urbanos da Bolivia e do
Peru, especialmente nas cidades peruanas de Puccalpa
e Iquitos. Tambem chegaram a conclusoes similares a
respeito das funcoes socialmente integradoras dessas
praticas.s

O processo de constituicao de seitas usuarias da
ayahuasca deve ser visto no contexto maior da implanta-
cao de cultos sincreticos nas grandes cidades de todo o
Brasil. E relevante notar que os primordios da seita do
Santo Daime remontam ao Circulo de Regeneracao e Fe,
fundado na cidade de Brasileia, AC, no inicio da decada
de 20, conforme mostram os antropologos Clodomir
Monteiro da Silva e Fernando de la Roque Couto. Vale
lembrar que essa foi a mesma epoca em que, no Rio de
Janeiro, intelectuais da pequena classe media sisternatiza-
ram a doutrina da umbanda.

Tal coincidencia de datas provavelmente nao e fortui-
ta. Alem de se basearem nas tradicoes catolicas, espiritas,
africanas e indigenas, cujos elementos cada um funde de
maneira propria, a umbanda e as seitas usuarias da
ayahuasca vem tambem desempenhando papeis similares
ao ajudar a integracao social de grupos urbanos margina-
lizados. Dessa forma, parece justificado incluir as seitas
usuarias da ayahuasca no rol dos cultos afro-brasileiros,
ao lado da umbanda originaria do Rio de Janeiro, do
candomble de Salvador, do juremismo e do xango de
Recife etc.

Todos eles, apesar de em alguns casos invocarem uma
pureza milenar de tradicoes africanas, sofreram fortes
modificacoes em seus significados sociais e culturais,
advindas da escalada do processo de urbanizacao ocorrido
neste seculo. Utilizam variadas tecnicas para provocar e,
em seguida, controlar estados alterados de consciencia.
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Tais tecnicas podem incluir o emprego de instrumentos
de percussao , cantigas de efeito hipnotico , jejum e ate o
consumo de psicoativos - conforme ocorre no culto da
jurema ou na umbanda em que , por exemplo, a comum o
use de cachaga e fortes charutos por parte de mediuns que
"incorporam" determinados espiritos.

Assim , nas cidades da Amazonia ocidental brasileira,
especialmente em Rio Branco, as seitas usuarias da
ayahuasca ocupam uma posicao cultural de importancia
analoga aos outros cultos sincreticos das demais areas ur-
banas do Pals. Mesmo contando com relativamente pou-
cos adeptos regulares , as seitas sao importantes pontos de
referencia para a populacao local, que frequentemente re-
corre a seus servicos em momentos de crises espirituais
ou de saude.

De forma similar a esses outros cultos, o Santo Daime
(originalmente quase que restrito a populacao negra
local), com o passar do tempo, aglutinou adeptos prove-
nientes de outras camadas sociais, adquirindo impor-
tancia na vida politica local. Exemplo disso foi a relacao
mantida por Raimundo Irineu Serra com Guiomard dos
Santos, ex-governador do Acre , que fazia questao de ser
visto frequentando sua casa e que intermediou a doacao
das terras onde Serra instalou um dos primeiros cen-
tros de seu culto, em Vila Ivonete, na periferia de Rio
Branco. Atualmente essa relacao amigavel com certas
autoridades do poder constituldo persiste , conforme ates-
ta a entrega pelo presidente Sarney (1985-90) de vasta
area ao Centro Ecletico de Fluente Luz Universal
Raimundo Irineu Serra (uma das vertentes atuais do San-
to Daime) para a constituicao de uma reserva extrativista
na Amazonia.

Da mesma forma como vem ocorrendo com o can-
domble, por exemplo , os cultos usuarios da ayahuasca
tern atraido adeptos de outras regioes geograficas e de ou-
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tras classes sociais, sem perder, no entanto, seus aspectos
socialmente integradores. Na decada de 70, um dos segui-
dores de Raimundo Irineu Serra , o ex-seringueiro Sebas-
tiao Mota Melo, liderou um centro daimista na regiao de
Rio Branco que atraiu muitos membros da geragao "pe na
estrada", fornecendo a eles, em alguns casos, o sentido
moral e espiritual para a vida, cuja procura motivara, ate
entao, suas andancas.

Sabe-se que o fenomeno hippie no Brasil da decada de
70 foi,- em boa parte, uma manifestacao de contestagao
cultural, uma das poucas alternativas abertas para aqueles
que desejavam demonstrar sua insatisfacao com o sistema
ditatorial entao vigente . Impossibilitados de expressarem
seu descontentamento por meio dos canais politicos par-
tidarios , muitos optaram por um questionamento radical
dos valores da sociedade constituida, entregando-se
frequentemente a uma relacao orgiastica e desregrada
com substancias psicoativas.

Obviamente , a atracao inicial que sentiam pela comu-
nidade liderada por Sebastiao Mota Melo estava em gran-
de pane relacionada ao use da ayahuasca , que muitos
imaginavam ser simplesmente mais um "barato ". Porem,
a maneira ritualizada pela qual o cha era servido levava-
os gradualmente a se interessarem pela "doutrina" como
um todo, para darem sentido a suas experiencias de alte-
ragao da consciencia . Uma das primeiras licoes aprendi-
das era tratar essas experiencias como manifestacoes do
sagrado, observando condutas altamente regradas , e absti-
nencia periodica de sexo e alcool. Dessa forma , muitos
foram aceitando uma serie de limites e controles , adotan-
do aos poucos os austeros e ordeiros preceitos da vida
daimista.

Muitos desses hippies ou "mochileiros" eram filhos da
classe media das grandes metropoles do Sudeste . Conse-
quentemente , ao voltarem pars seus locais de origem, pas-
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saram a difundir seus novos ideals religiosos entre mem-
bros de classes sociais mais alias, chegando ate a conquis-
tar alguns poucos adeptos entre artistas de televisao e da
musica popular. Isso logo atraiu a atencao de jornalistas
avidos por apelos sensacionalistas para suas materias. As-
sim, nos ultimos anos, os meios de comunicacao tern
dado bastante cobertura a algumas dessas seitas, privilegi-
ando, especialmente, os seguidores mais glamurosos de
Sebastiao Mota Melo.

Essa atencao tem contribuido para a promulgacao da
ideia de que o use ritual da ayahuasca estaria se alastran-
do rapidamente pelo Brasil, nocao bastante exagerada
quando se compara o reduzido numero de adeptos das
seitas ayahuasqueiras (estimados em 8 mil aproximada-
mente) as legioes de pentecostalistas e umbandistas, por
exemplo.

Devido a essa cobertura pelos meios de comunicacao e
a sua difusao geografica, os seguidores de Sebastiao Mota
Melo tern recebido mais atencao de estudiosos do que os
seguidores de outras seitas ayahuasqueiras, ainda restritas
em sua maioria as cidades da Amazonia ocidental, princi-
palmente Rio Branco e Porto Velho. Mas embora algu-
mas sejam de historia mais recente, todas tern em comum
o fato de serem sincretismos, mesclando, cada uma a seu
modo, elementos catolicos, eeptritas, indigenas e negros,
em doutrinas que pregam uma vida austera. Originalmen-
te, atraiam adeptos quase exclusivamente entre as massas
marginalizadas urbanas, embora hoje algumas, como o
Centro Espirita Beneficente Uniao do Vegetal - UDV,
contem com seguidores recrutados entre as elites dirigen-
tes do Pals.

Assim como as outras seitas afro-brasileiras, as usuarias
de ayahuasca tern uma tendencia a fragmentacao e, con-
forme se pode ver pelo quadro abaixo, existern atualmen-
te varias vertentes das doutrinas iniciais.
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SEITAS USUARIAS DA AYAHUASCA NO BRASIL'

Fundador Nome da
bebida

Nome do centro, localizacao
e responsavel

Antonio Costa
e Raimundo
Irineu Serra
decada 1920
Brasileia, AC

Daime (?) Circulo de Regeneracao e Fe
Brasileia - no se tem. mais noticia
de suas atividades

Raimundo
Irineu Serra
1931
Rio Branco, AC

Daime CICLU (1) - Centro de Iluminacao

Crista Luz Universal - Alto Santo
Colonia Custodio Freire

Periferia de Rio Branco, AC, 1945

Peregrina Gomes Serra

CICLU (2) - Centro de Iluminagao

Crista Luz Universal
Col6nia Custodio Freire

Periferia de Rio Branco, AC, 1981

Luis Mendes

CEFLURIS - Centro Ecletico de

Fluente Luz Universal, Raimundo
Irineu Serra
Sede localizada desde 1988 na Vila

Ceu do Mapia, Pauini, AM
Conta com numerosas igrejas
filiadas em Rio Branco, Rio de

Janeiro, Minas Gerais, Sao Paulo,

Santa Catarina, Rio Grande do Sul e
Amazonas, 1974

Alfredo Gregorio de Melo

Daniel Pereira
de Matos
1949
Rio Branco, AC

Daime Centro Espirita e Culto de Oracao
Casa de Jesus
Fonte de Luz
Zona urbana de Rio Branco
Bairro de Vila Ivonete, 1947
Manoel Hipolito de Araujo
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Fundador Nome da
bebida

Nome do centro, localizacao
e responsavel

Centro Espirita Daniel Pereira de
Matos
Zona urbana de Rio Branco
Bairro de Vila Ivonete, 1979
Antonio Geraldo da Costa

Jose
Gabriel
da Costa
1961
Porto Velho,
RO

Vegetal Centro Espirita Beneficente Uniio
do Vegetal - UDV

Zona rural e urbana de Porto Velho,
sede geral em Planaltina, DF e

centros nas principals capitais do
Pais, 1962
Raimundo Braga

Daime Centro Espirita Fe, Luz, Amor e

Caridade - Terreiro de Maria

Bahiana

Zona rural de Rio Branco,

margem esquerda do rio Acre

Constata-se, portanto, que atualmente o use ritual da
ayahuasca tornou-se elemento de central importancia na
vida de individuos provenientes das mais diversas classes
sociais em varias regioes do Brasil, exercendo, em muitos
casos, funcoes socialmente integradoras analogas as de-
sempenhadas nas periferias urhanas amazonicas. Entre os
adeptos do Santo Daime residentes em Sao Paulo e Rio de
Janeiro, por exemplo, encontram-se numerosos jovens
adultos de classe media com um passado de use desregra-
do de drogas e com dificuldades de insercao numa socie-
dade que atravessa severa crise social, economica e moral.
Pertencer a seita supre-os com um importante referencial
moral, alem de introduzi-los em uma rede de sociabilida-
de capaz de lhes fornecer oportunidades de emprego, lo-
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cais de moradia, assim como projetos de vida voltados
para a comunidade. E tambem notavel como o engaja-
mento nessas seitas frequentemente leva ao apaziguamen-
to de tensoes familiares, reconciliando os jovens com os
mais velhos.

Conclusoes

Respondendo a perguntas especificas formuladas pelo
relator do CONFEN, o parecer antropologico finalizava
reiterando de maneira mais sucinta certas ideias conside-
radas de importancia para se estabelecer uma politica ofi-
cial em relagao ao uso ritual da ayahuasca.

a) Quanto ao interesse cultural da ayahuasca ter um uso
ritual urbano no Brasil ha quase setenta anos, lembra que
else e aproximadamente o mesmo tempo de existencia da
umbanda e que, assirn como no caso dela, o uso religioso
do cha psicoativo ensejou a criacao de instituicoes que
provem muitas pessoas com os arcaboucos eticos, sociais
e culturais, em torno dos quais construiram suas vidas.

Os diversos estudos antropologicos e historicos realiza-
dos sobre esse uso da bebida tern ressaltado a conduta pa-
cifica e ordeira dos adeptos das diversas seitas, cu'Jos
valores basicos coincidern com aqueles considerados
emblematicos das sociedades cristas ocidentais. Longe de
levar a um uso abusivo e destrutivo de substancias
psicoativas, a tende"ncia mais notada e a de promover esti-
los de vida recatados e austeros, voltados para o culto a
espiritualidade e aos valores farniliares e comunitarios.

b) A alegacao de que a ayahuasca teria excedido o seu
"uso local de origem" na floresta amazonica deve ser
abordada levando em consideradao o uso ja arraigado em
diversas areas urbanas amazonicas, em diferentes paises,
desde no minimo os primordios do seculo XX. Deve-se,
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tambem, atentar para a falacia que consiste em conceber
os habitantes da floresta amazonica como portadores de
uma cultura tradicional "autentica" estanque, cujos valo-
res estariam hoje sendo desvirtuados pelo contato com a
civilizacao. Lembra-se que, devido as suas hidrovias, a re-
giao amazonica foi uma das primeiras areas do Novo
Mundo a ser explorada pelos europeus e que, desde o des-
cobrimento, vem ocorrendo uma troca intensa de produ-
tos e de tradicoes culturais entre a Amazonia e as grandes
metropoles mundiais. Em certos casos, o comercio de
produtos da floresta e ha muito realizado pelos proprios
povos indigenas.

c) Finalmente, quanto a uma avaliacao sociocultural da
nocao de "uso ritual e restrito" frequentemente proposto
como politica a ser adotada em relagao a ayahuasca, deve-
se perguntar o que exatamente se quer dizer com o termo
"restrito". Se com isso busca-se reforcar a nocao de que o
uso do cha deve ser limitado aos cultos religiosos, vedan-
do-se seu uso profano, nao se teria nenhuma objecao a
fazer, embora tal medida fosse relativamente inocua, uma
vez que e minimo o uso extra-ritual da ayahuasca. Por
outro lado, se com essa expressao pretende-se restringir o
uso do cha a determinadas areas geograficas, como a flo-
resta amazonica, por exemplo, tal proposta seria inaceita-
vel devido aos serios problemas sociais que engendraria.

Tal restriao seria equivalente a proscricao dos servigos
religiosos mail importantes das diversas seitas
ayahuasqueiras que, conforme ja foi visto, sao e sempre
foram predominantemente urbanas. Essa proscricao aca-
baria sendo contraproducente, pois acarretaria o enfra-
quecimento das estruturas centralizadoras e hierarquicas
das seitas que exercem um papel fundamental no controle
do uso do cha. Esse controle, ate agora, tem-se mostrado
altamente eficaz, tendo em vista a atuagao ordeira e soci-
almente inofensiva das diversas seitas.
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Mais uma vez deve ser lembrado que o use da
ayahuasca tem lido considerado legitimo ate agora, e que
um grande numero de pessoas investiram suas vidas nes-
ses cultos, tornando-os centrais para as suas identidades
sociais, individuais e espirituais.

A historia da humanidade e prodiga em exemplos da
insensatez que sao a intolerancia e a perseguicao religiosa,
cujos principais efeitos parecern ser a exacerbacao do fa-
natismo de uns e da prepotencia arbitraria de outros. No
Brasil, isso pode ser constatado durante o periodo
getulista, quando a repressao aos cultos afro-brasileiros
causou serios problemas sociais, deixando evidente a
natureza preconceituosa e injusta do regime. A propria
tradicao crista e rica em modelos de martirio pela fe, que
poderiam servir de exemplo para os adeptos das seitas
ayahuasqueiras em seus protestor contra a proscricao de
seus rituais.

Levando-se em conta a importancia dos aspectos social-
mente integradores dessas seitas, tem-se como coro-
lario que o seu enfraquecimento somente contribuiria
para a debilitacao da coesao social, suscitando sentimen-
tos de revolta e devolvendo a anomia muitos daqueles
que encontraram nesses cultos o significado para as suas
vidas.

Assim, e importante reiterar que restringir arbitraria-
mente a celebracao dos cultos ayahuasqueiros a determi-
nada regiao geografica significaria negar a nocao de que o
Brasil a um todo juridico e culturalmente integrado, e se-
ria tao insensato e contraproducente quanto tentar confi-
nar o candomble a Bahia, o luteranismo as colonias ale-
mas do Sul ou o pentecostalismo aos descendentes de
norte-americanos.

O relatorio final sobre a questao, produzido pelo con-
selheiro do CONFEN, dr. Domingos Bernardo Gialluisi
da Silva Sa, favoravel a manutencao da ayahuasca fora das
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listas oficiais de substancias de use proscrito, foi apro-
vado por unanimidade pelos outros membros do
CONFEN. Mas alem de dar uma resolucao mais definiti-
va para a questao do use ritual da ayahuasca, essa decisao
serviu tambem para reforgar mais uma vez a nocao de
que os aspectos socioculturais sao uma faceta cuja impor-
tancia deve sempre ser levada em conta na determinacao
de politicas publicas sobre o use e abuso de psicoativos.

Aderiu-se assim ao ponto de vista do falecido medico
norte-americano Norman Zinberg, conceituado pesquisa-
dor da area de psicoativos, para quern o controle exercido
pelo meio social tern grande eficacia sobre os resultados
produzidos pela utilizagao de psicoativos tanto em ter-
mos da percepcao dos efeitos por quem o ingere quanto
em relagao as consequencias sociais dessa pratica.'

NOTAS

1. A resposta de Carlini enfatiza que os possiveis prejuizos para o
organismo dependeriam da liberadao macica de noradrenalina, cujo
agente liberador mais conhecido seria a tiramina e que poderia
resultar em crises de hipertensao. Mas, para ocorrer essa liberadoo,
seria necessario que o consumidor da bebida viesse a ingerir grandes
quantidades de queijos altamente fermentados (tipo Camembert) ou
doses elevadas de certos vinhos, praticas pouco comuns entre os
adeptos das seitas. Quanto as alteracoes na mente do usuario, estas
no significam modificacao de personalidade, mas sim alteracoes
temporarias de seus estados sensorios . Tais alteracoes mentais sao,
alem do mais , passiveis de serem canalizadas para urn lado positivo
na vida social e individual e nao significam, necessariamente,
situacoes negativas, prejudiciais ou patologicas. Em sua resposta,
Karniol considera que a proibirao do use religioso do cha seria
uma violencia muito maior que a produzida por seus eventuais
efeitos colaterais. Quanto a possibilidade de reacoes muito
prejudiciais ao organismo, ele as considera como nao comprovadas,
assim como nao o foram as alegadas modificacoes severas de
personalidade. Tampouco significariam necessariamente situacoes
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negativas prejudiciais ou patologicas os estados alterados de
percepcao, animo e comportamento provocados pela ingestao da
ayahuasca.

2. Sao os seguintes estudos:
Couto, Fernando de la Roque. "Santos e xamas - Estudos do use

ritualizado da ayahuasca por caboclos da Amaz6nia e, em particular,

no que concerne a sua utilizacao s6cio-terapeutica na doutrina do

Santo Daime". Tese de mestrado em Antropologia, Universidade de

Brasilia, 1989.
Dias Jr., Walter. "0 imperio juramidan nas batalhas do astral -

Uma cartografia do imaginario no culto do Santo Daime". Tese de
mestrado em Ciencias Socials, Pontificia Universidade Catolica de
Sao Paulo, 1992.

Froes, Vera. Historia do povo juramidam - A Cultura do Santo-
Daime. Manaus, Suframa, 1986.

Groisman, Alberto. "Eu venho da floresta: Ecletismo e praxis
xamanica daimista no ceu do Mapia". Tese de mestrado em Antro
pologia Social, Universidade Federal de Santa Catarina, 1991.

MacRae, Edward. Guiado pela lua - Xamanismo e o use ritual da
ayahuasca no culto do Santo Daime. Sao Paulo, Brasiliense, 1992.

Silva, Clodomir Monteiro da. "0 palacio de juramidam - Santo
Daime: um ritual de transcendencia e despoluicao". Dissertacao de
mestrado em Antropologia Cultural, Recife, Universidade Federal
de Pernambuco, 1983.

3. Ver, por exemplo, todo um numero da revista America Indi
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I. Sancoes sociais. Determinam se e como certa substancia deve
ser usada. Podem ser informais, compartilhadas por urn grupo ou
formalizadas por leis e regulamentos. Elas consistern em valores e
regras de comportamento.

II. Rituais sociais. Sao os padroes estilizados de comportamen-
to esperados em relacao ao uso do psicoativo. Servem como reforco
e simbolo das sancoes sociais. Os rituais sociais estao diretamente liga-
dos a:

• metodos de aquisicao e consurno da substancia;
• a escolha do meio fisico e social para o uso;
• as atividades desenvolvidas apos o uso.
(Zinberg, Norman. Drug, set and setting. New Haven, Yale

University Press, 1984, p. 5.)
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