


omente ao final da época Moderna e na 
época Contemporânea é que a química 
e a religião passaram a ser vistos como 
campos separados do conhecimento e 

da experiência humana. Na Antiguidade 
ocidental, e em quase todo o mundo, a 
alquimia era parte de uma cosmovisão 
mais geral, que incorporava também 
a astrologia, a medicina, a botânica, a 

mineração e a metalurgia. Essas esferas 
estavam integradas em uma concepção que 

relacionava o micro e o macrocosmo e agia sobre a nature-
za por meio de uma teurgia, ou seja, uma magia técnica. 

Pensar na relação entre a química e a religião é, por um 
lado, analisar como o pensamento religioso interpretou os 
processos químicos da natureza e das técnicas humanas. 
Assim, a atividade dos ferreiros, dos primeiros metalurgis-
tas, bem como dos curandeiros e taumaturgos, sempre teve 
uma justificação de ordem religiosa, em que a explicação 
para os processos químicos manifestados pelos metais e 
pelas plantas era sobrenatural. Desde a metalurgia até os 
ciclos da agricultura, as transformações da matéria física 
eram então interpretadas como ações divinas. 

Por outro lado, o uso de substâncias químicas corporifi-
cava - e ainda corporifica - os ritos, mitos e doutrinas reli-
giosas. Corantes, aromas e incensos são instrumentos de 
produção de sensações com enorme utilidade na criação 
de práticas devocionais, mas, acima de todas as substâncias 
com importância religiosa, estão as drogas psicoativas, em 
particular as bebidas alcoólicas, Os líquidos resultantes dos 
processos de fermentação, com sua capacidade de gerar 

calor, efervescência e mutações na matéria viva, induziam, 
quando ingeridos, transformações mentais que não podiam 
ser produzidas por nenhum outro alimento ou bebida. 

É esse segundo aspecto da relação entre a química e a 
religião que este texto pretende analisar, deixando de lado, 
portanto, a imensa literatura a respeito da história das 
visões religiosas sobre o funcionamento dos processos 
químicos da natureza. Nossa reflexão será focada nas téc-
nicas humanas que utilizaram substâncias psicoativas e 
tiveram assim um papel religioso. 

Álcool e misticismo Os efeitos da embriaguez já 
foram identificados como uma metáfora dos estados místi-
cos. A própria Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testa-
mento, traz várias passagens em que essa relação é exposta, 
como na 'Epístola aos Efésios' (5:18): "Não vos embriagueis 
com vinho (...), mas enchei-vos com o Espírito". Tal para-
lelo entre embriaguez e misticismo levou o poeta francês 
Charles Baudelaire (1821-1867), na segunda metade do 
século 19, a propor a noção de "paraísos artificiais" para as 
substâncias que, como o ópio ou o haxixe, podiam deixar 
em um estado de beatitude aquele que as consumisse. 

Um dos primeiros a propor diretamente que a religião 
tinha algo que ver com a química, de um ponto de 
vista científico, foi o famoso psicólogo norte-americano 
William James (1842-1910), em seu livro Variedades da 
experiência religiosa, que reúne uma série de palestras 
que realizou em Edimburgo (Escócia) entre 1901 e 1902. 
Ao analisar a relação entre a religião e a neurologia, desta-
cou que os estados místicos têm uma base orgânica e 
mental e propôs à filosofia ser uma "ciência da religião". 



O estado de consciência normal da vigília racional, afir-
mou James, não é senão uma forma de consciência, mas 
existem outras, entre as quais a do êxtase (ou entusiasmo) 
religioso é das mais significativas. Descrevendo diversos 
tipos de estados místicos, ele menciona os estados de cons-
ciência produzidos pelos "intoxicantes e anestésicos, espe-
cialmente o álcool", cuja "influência sobre a humanidade é 
devida inquestionavelmente ao seu poder de estimular as 
faculdades místicas da natureza humana". Com isso, ele 
não queria dizer que a maioria dos embriagados tem pen-
dores místicos, mas sim que os místicos têm algo da ebrie-
dade. "A consciência embriagada é uma pequena parte da 
consciência mística." 

Atmosfera do paraíso Ao ter contato com outras 
drogas psicoativas, percebeu que a natureza da embria-
guez podia ser muito mais intensa e complexa do que o 
mero efeito das bebidas alcoólicas. Ao experimentar o 
óxido nitroso (N20), escreveu que ele "estimula a consciên-
cia mística em um grau extraordinário (...) o senso de que 
houve um significado profundo persiste, e conheço mais 
de uma pessoa persuadida de que no transe do óxido ni-
troso temos uma genuína revelação metafísica". 

O teólogo e cientista inglês Joseph Priestley (1733-1804) 
descobriu o óxido nitroso por acaso, em 1772, mas foi ou-
tro químico daquele país, Humphry Davy (1778-1829), 
que começou a inalar esse gás experimentalmente. Da-
vy descobriu as propriedades euforizantes e anestésicas 
do gás, que o levaram a denominá-lo "gás hilariante" 
ou, como disse um poeta conterrâneo, Robert Southey 
(1774-1843), "a atmosfera do paraíso". 

É sabido que a experiência direta de William James 
limitou-se ao álcool e ao N20, pois quando tentou ingerir o 
cacto mexicano peyote (Lophophora williamsii), teve apenas 
mal-estar. O princípio ativo do peyote, denominado mes-
calina, foi isolado em 1897 pelo farmacologista alemão 
Arthur Heffter (1859-1925). Outros pesquisadores identi-
ficaram em plantas outras substâncias psicoativas, asse-
melhadas à mescalina, que apresentam uma propensão 

ainda mais específica de produzirem estados de intensa 
concentração espiritual e devoção. Essas substâncias são 
chamadas de 'alucinógenos'. Por isso, tais plantas eram 
utilizadas em culturas indígenas das Américas, da mesma 
forma que o peyote, como veículo para o êxtase religioso. 

Cogumelos e Xamãs As técnicas de êxtase de di-
versos povos - e os conjuntos de crenças das quais fazem 
parte - são identificadas pela designação comum de 'xama-
nismo', termo oriundo da Sibéria, mas que passou a ser uti-
lizado para designar as práticas de pajés, feiticeiros e curan-
deiros de outras regiões. Uma característica peculiar des-
sas práticas é o uso de plantas psicoativas para adivinha-
ção do futuro e contato com ancestrais e seres míticos, e 
até em rituais de tratamento de doenças. 

Na década de 1950, foi descoberto, na região de Oaxa-
ca (México), um novo culto xamânico, que usava cogume-
los do gênero Psilocybe. Uma curandeira, Maria Sabina 
(1894-1985), tornou-se célebre. Desses cogumelos, levados 
para a Europa pelo pesquisador norte-americano Robert G. 
Wasson (1898-1986), foram isolados os princípios ativos 
psilocina e psilocibina. Pílulas com essas drogas foram le-
vadas para Maria Sabina, que as tomou em uma cerimônia 
e as aprovou, pois haviam mantido "o espírito do cogumelo". 

Wasson dedicou sua vida à etnomicologia comparada, 
buscando elementos que confirmassem sua tese de que os 
cogumelos psicodélicos, como o agário-das-moscas (Ama-
nita muscaria), o esporão-do-centeio (Claviceps purpurea) 



e os do gênero Psilocybe, estariam na origem de inúme-
ras tradições religiosas antigas e misteriosas, como a do 
Soma hindu, do Haoma persa, dos cultos iniciáticos gre-
gos de Elêusis e outras. O antropólogo francês Claude 
Lévi-Strauss (1908-2009), embora concordasse com a in-
terpretação do Soma védico como sendo o Amanita, dis-
cordou da tese mais geral de Wasson, que chamou de 
"panmicista", "quando acaricia a idéia de que o fenômeno 
religioso, tomado em sua totalidade, poderia encontrar 
sua origem no uso de cogumelos alucinógenos". 

O uso de drogas para finalidades sagradas e rituais fez 
parte de diversas tradições religiosas (aí se inclui o uso do 
vinho na tradição greco-romana ligada aos deuses Dioniso e 
Baco), mas a existência de um tipo particular de substâncias 
que produziam efeitos de intensificação sensorial e sentimen-
tal levou Wasson e outros pesquisadores a propor, em 1979, 
que fossem designadas pelo termo "enteógeno". A intenção 
foi aproximar a denominação do sentido original da palavra 
'entusiasmo' - trazer deus ou o sagrado para dentro de si. 

Outro pesquisador, o inglês John M. Allegro (1923-1988), 
erudito em línguas semíticas que participou da tradução e 
interpretação dos manuscritos do Mar Morto, achados em 
1947, foi mais longe e viu no próprio núcleo das narrativas 
mitológicas do judaísmo e do cristianismo uma referência 
aos cogumelos psicoativos, que seriam as verdadeiras árvo-
res da vida e do conhecimento, com seus frutos proibidos. 

Drogas psicodélicas A descoberta, em 1943, pelo 
químico suíço Albert Hofmann (1906-2008),da dietilami-
da do ácido lisérgico, conhecida pela sigla inglesa LSD, e 
de seus efeitos extraordinários, trouxe uma nova e pode-
rosa substância. Seus efeitos foram chamados de "psico-
délicos", termo proposto pelo escritor inglês Aldous 
Huxley (1894-1963) ao psiquiatra Humphry Osmond 
(1917-2004), seu conterrâneo - o significado seria o de 
"manifestar o espírito". A palavra serviu nas décadas 
seguintes para denominar um movimento contracultu-
ral que teve no psicólogo expulso de Harvard, Timothy 
Leary (1920-1996), seu mais famoso apologista. 

Em 1962, o médico norte-americano Walter Pahnke 
(1931-1971) conduziu, como parte de seu doutorado em 
Harvard sobre 'Drogas e misticismo', um estudo que ficou 
conhecido como "a experiência da sexta-feira santa". Nes-
se estudo, 10 estudantes da Andover Newton Theological 

School, de Massachussets (EUA), receberam psilocibina 
e outros 10 receberam placebo (sem saber que não era a 
droga). Os que experimentaram o alucinógeno descreve-
ram estados de beatitude e de profunda revelação espiri-
tual, enquanto os que receberam placebo não tiveram 
maiores impressões. 

Aldous Huxley viu nos 'psicodélicos' a possibilidade de 
uma "graça gratuita", de um estado de revelação espiritual 
sem a necessidade das longas e severas disciplinas das as-
ceses místicas. Em 1954, publicou As portas da percepção, 
em que relatava suas experiências com tais substâncias. 

Há algumas evidências de que certas pinturas rupes-
tres pré-históricas teriam sido realizadas sob a influência 
de drogas. Os sacramentos primordiais teriam sido, em 
épocas remotas da pré-história, plantas psicoativas desco-
bertas pelos caçadores-coletores em sua busca na flora por 
alimentos. Essas plantas teriam fornecido remédios espiri-
tuais - psicofármacos - que serviram não só para a nutri-
ção ou a cura, mas para a produção de estados de intensi-
dade mental. Isso levou o etnobotânico norte-americano 
Jonathan Ott a designar tais plantas de "sacramentos reais", 
em oposição aos sacramentos simbólicos ou metafóricos, 
chamados por ele de "sacramentos placebo". 

A relação da química com a religião é hoje, portanto, 
um objeto de estudo multidisciplinar, em que se entre-
cruzan! história, antropologia, medicina, farmácia e etno-
botânica. A investigação envolve a descoberta de substân-
cias psicoativas presentes em plantas e outras fontes e 
seu papel na constituição de sistemas de crenças e de sím-
bolos. Essa relação mostra remotas origens, é importante 
tanto na história das religiões quanto na da química e 
ainda hoje exerce influência em um mundo onde o mis-
ticismo continua a atrair seguidores. 

Text Box
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