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Hoasqueiras 

 
 Hoasqueiras é o termo utilizado para tratar de religiões que fazem uso do chá 

Hoasca durante seus rituais. A bebida é resultado de uma mistura de ervas e plantas 
e, quando ingerida, proporciona efeitos alucinógenos. Essa prática teve sua origem na 
floresta amazônica e é empregada em grupos religiosos como o Santo Daime, União 
do Vegetal e A Barquinha. 

A Doutrina do Santo Daime – ou Doutrina da Floresta – está fundamentada em 
fazer com que seus praticantes encontrem seu Deus interior. Para isso, utiliza o chá 
ao longo de seus rituais. Na perspectiva desta doutrina, o chá Hoasca – ou o Santo 
Daime, como eles mesmos nomearam – permite uma conexão entre o indivíduo e a 
natureza, além de realizar uma limpeza espiritual. Esse grupo religioso surgiu na 
década de 1920, no Estado do Acre e, atualmente, vem se difundido pelo restante do 
país.  

Ainda que seguindo uma linha religiosa própria, a Barquinha não deixa de ser 
uma vertente da Doutrina do Santo Daime, pois, seu fundador, Daniel Pereira de 
Mattos, teve como principal fonte de inspiração o mestre Irineu, fundador da Doutrina 
do Santo Daime. Durante uma enfermidade, foi o mestre Irineu quem lhe apresentou o 
chá Hoasca e o ajudou a alcançar a cura. Nesse sentido, Daniel decidiu fundar a 
Barquinha para que pudesse auxiliar outras pessoas. As casas onde a Barquinha 
preside realizam obras de caridade, prática do rosário, limpeza espiritual, batismo, 
dentre outras atividades. Além disso, tanto Santo Daime quanto a doutrina da 
Barquinha usam práticas do catolicismo popular e afro-brasileiras em seus rituais. 
Contudo, a Barquinha está fundamentada, de acordo com a pesquisa, em instruções 
prescritas em um livro azul entregue ao seu fundador por anjos. 

 Semelhante ao Santo Daime, a União do Vegetal – ou União do Vegetal Luz 
Paz e Amor – usa o chá Hoasca durante seus cultos porque também acredita em uma 
regeneração do espírito e busca pelo autoconhecimento com ingestão da bebida. 
Além disso, a União do Vegetal baseia-se na crença de que é necessário que os 
indivíduos aprendam a governar sobre a Terra, livrando-se de uma suposta ilusão. 
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