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l. Médlco francés espbcl¡lrzado em Nasgqgi4pla (Parts) e Patologia Tfopical (Arnbers).

Reallzou várias mlssóes de avaliaqáo.dg gxeJetos de saúde na Áfrlca e Asla antes de
trabalhar como diretor de um hospltal do altiplano pen¡¿rno. Esta experiéncta de

carnpo o conduz a interessar-se matstde.ffirto pelas medlctnas lndfgenag tropicals.
Reallza uma lnvestigaQáo palticlpaüvp dq§aber xamentco em vádas reg[óes do Peru
e particularmente na Alta &nazónla peryana, Desde 1992, dirlge em Tarapoto o

Centro Taldwasl, dedicado á orploragáo de altematlvas ao tratamento de
toÉcómanos medlante a assoclasáo da pslcoterapia contemporenea e o uso
rituallzado de plantas pslcoaüvas, E membro fundador do Conselho Intera¡nertcano
Sobre a Espirltualidade IndÍgena (CISEI)tTraduCáo de Claudla Rosa Rlolff e Va]dir
Heltor Baruotto. .
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até há uma década, é agr:ra de interesse de outros cientistas como
médicos, biólogos e inclusir¡e físicos.

De outro iado existe um fenómeno social amplo nas sociedades
pós-modernas ocjdentais de busca individual e coletiva de novos
horlzontes psíquicos que abarquem as questóes existencials incluindo
sua dimensáo de sacralidade. Perante a escassez de resposta pelos
modeladores do pensamento moderno: intelectuais, religiosos e cientí-
ficos, muitos indivÍduos se sentem atraídos pelas propostas do conhe-
clmento ancestral e tratam de apropriar-se de sua riqueza.

A ayahuasca é um dos pólos mais atrativos das diferentes práti-
cas curandeiris para os ocidentais, já que responde á sua sede de
poténcia, rapidez e eficácia. Présta-se também a múltiplas projeqóes e

idealizaqóes tÍpicas do ser "branco" em relaqáo ao "Índio".

Por isso, nos parece conveniente neste contexto, voltar ás ra.ízes

e recordar as características da produqáo üsionária induzida pela
ayahuasca segundo o modelo dos estudiosos da matéria, os curandei-
ros indígenas, que goza:rn de uma experiéncia milenar nestes temas e

sáo finalmente os histórjcos descobridores dos poderosos efeitos psi-
coativos das plantas-mestras.

Antecedentes

t

As tradigóes de curas na Alta Amazónia peruana (Regiáo San
Martini estáo centradas na iniciagáo pelás plantas alucinógenas e seu
uso como método diagnóstico prognólflbó; :terapéutico e divinatório.
Estas práticas se encontram em toaa a'$iáíicie amazónica.

,li i ,1.

Na regiáo que nos interessa, a ayahuasca representa a base do
edificio terapéutico. Este cipó possui propriedades alucinógenas poten-

cializadas por diversas mistlrras adictot{ádhs á bebida para seu eozi-

mento. A adigáo principal é a chacrona (bsijchotriauirídís).2

'rt I 
'

2. Pata dados botánicos mais detalhados, corlsulta: McKenna, Towers, Abbot lg84;
Deulofeu 19671 Schultes 1986: Gates 1986; Naranjo 1983.
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Durante a iniciaqáo, o candidato-curandeiro é convidado a inger:ir

o preparo á base de ayahuasca chamado pelo termo genérico 'ayahuas-

ca" e mais geralmente ccm a palgwá,tpur§a'.A absorqáo se realiza no

curso de sessóe§ noturnas dirigidap.-por um iniciador ou "mqstre'i.

Averdadeira iniclagáo supáe éo'"ndiqÓes muito estrltas: isolamerr-

to na selva, dieta ou jejum, abstln§hcia, náo ter contato com o fogo'

náo expor-se á chuva, exclusá,q,tqtal de certos alimentos (sobretudo

sal, pimentáo, Porco etc.), náo esta.r em contato com certas pessoas

(mulheres gráüdas ou menstruando, doentes etc:) etc' :

o curandeiro faz uso daiayáhuasca em sua prática habitual

durante sessóes noturnas, umá média de duas ou trés vezes por

semana. '' 'l¿

Sáo dias preferidos as terqas é sextas-feiras. Os pacientes partl-

cipam dessas sessóes e amiúde sát convidados a tomar a ayahuasca

em companhia do curandeiro. ' ''''i'''

Comfieqüéncia,ocurandeiroéumex-pacientelevadoaefetuar
um tratamento intensivo com um mestre devido á gravidade de'sua

enfermidade.Aolongodeseutratamento,manifestaram-sedisposiqóes
terapéuticas que logo foi desenvolvendo'

CondigÓes de investigoqdo

DesdeJulhodelg86'levamosacaboumtrabalhodeinvestigaqáo
dos sistemas de representaqáo mental nas prátlcas de cura no Depar-

tamento de San Martin (Peru).

Este trabalho nos levou a encontrar uns 70 curandelros ayahuas-

queiros da regiáo (rio Mayo e rio Huallaga), e alguns de outras regiÓes

do Peru (Pucallpa, Iquitos' Puerto Maldonado), assim como alguns

estrangeiros (Brasil, ColÓmbia' Vehezuela, Equador)' Ainda nos mestl-

qos a influéncia dos grupos autÓctones se deixa claramente sentir em

suas práticas e sel¡s conceitos' Loóalmente, a maior influéncia é a dos

indios Lamistas, cu3a organizá!áff locfaf foi estudada brilhantemente
i i !rir;

147



por Flansolse Scazochio-Barbira (1979). Sste grupo é originário do povo
[,amas, a 30 km de Tarapoto. Eles falam;quÍchua. Os Lamistas vivem
nas margens do rio Mayo e do Huallagá,,eradeChazuta consfltulJá um
segundo pólo de agrupamento indigena;:il¡amas e Chazuta tém uma
reputagáo bem merecida de centros de,ipoder", admirados e temidos
pela estreita associaqáo de práücas de terapia e de bruxaria.

Tentamos praticar uma antropologtá,médica particlpativa que
necessita uma lmplicaqáo pessoal no seio'-daspráticas rituais. conüria
melhor qualtficar este estudo de uma,fórma de aprotdmagáo a um
sistema etnomédico, segundo as propostas,de Annie Walter (1992).
Esta lógica nos conduziu a buscar mest4e,g que estivessem dlspostos a
nos ensinar seus conhecimentos através do caminho iniciático tradi-
cional, Os passos dados para a observagáo a partir do ,.interior" nos
parecem os únicos suscetÍveis, num tema táo especiflco (uso de subs-
táncias psicotrópicas), de procurar informaqóes pertinentes e, ao mes_
mo tempo, eütar o exemplo de teorias gratuitas e a refutagáo de
realidades apriorifora do comum.

Tivemos umas 50 sessóes noturnas 4g ano durante doze anos,
abrangendo vários periodos de dleta-isol3ssto na selva (num total de
I 5O dtas), ou seJa, com uma média de 1O pessoas por sessáo, representa
a observaqáo de umas 60O0 ingestóes indiüduals. Nossos principais
inlciadores foram sucessivamente Dom Wtlfredo Tüanana Ta¡ranta,
natural de Rumtzapa y ShapaJa (rfo H¡¡allaga); Dom Ricardo pezo

Panduro, de Catalina (Ucayali), formado com um indígena Campa; Dom
Slón Tello l-ozarrc, mestiqo de lquitos; Dom Aquilino ChuJandama
Chisquipama, de Yukanayaku (rio Huallaga).

Desde 1992, criamos o ProJeto Tgkiwasi cuJa flnalidade era
concretzar o ensinamento adquirido por nossa iniciagáo mediante a
organDasáo de um centro de reabilitaQáq 

"de 

toxicómanos. Formulamos
uma metodologia de tratamento de paclentes farmacodependentes,
numerosos nessa zona de produgáo de folha de coca e seus derivados
tó>dcos (cloridrato de cocaina e pasta báslc3 de cocaína). Esta aborda-
gem tenta a aplicagáo clínica do uso de plantas medicinais depurativas
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Durante a iniciaQáo, o candidato-curandeiro é convidado a ingerir

o preparo á base de ayahuasca chamado pelo termo genérico "ayahuas-

ca" e mais §eralmente ccm a palSwá,"purga". A absorqáo se realDa no

curso de sessÓes noturnas dirl$da§Por um iniclador ou "mestre"''

A verdadeira iniciaqáo supóe «indiqóes muito estritas: isolamerr-

to na selva, dieta ou iejum, abstlq6-hcia, náo ter contato com o fogo'

náo expor-se á chuva, orclusáq'tq{Fl de certos alimentos (sobretudo

sal, pimentáo, porco etc.), náo estar em contato com certas pessoas

(mulheres grávidas ou menstruando, doentes etc:) etc'

O curandeiro faz uso daiayáhuasca em sua prática habitual

durante sessóes noturnas, uma ¡¡édla de duas ou tres vezes por

semana. '' ' 
l:"

sáo dias preferidos as terqas é sextas-feiras. os pacientes partl-

cipam dessas sessóes e amiúde sáb convidados a tomar a ayahuasca

em companhia do curandelro. "'''l' )

Comfreqüéncia,ocurandeiroéumex-pacientelevadoaefetuar
um tratamento intensivo com um mestre deüdo á gravidade de.sua

enfermidade. Ao longo de seu tratamento, manifestaram-se disposiqÓes

terapéuticas que logo foi desenvolvendo'

CondigÓes de investigoQÓo

Desdejulhodelg36,levamosacaboumtrabalhodeinvestigaqáo
dos sistemas de representaqáo mental nas práticas de cura no Depar-

tamento de San Martin (Peru).

Este trabalho nos levou a encontrar uns 7O curandeiros ayahuas-

queiros da regiáo (rio Mayo e rio Huallaga), e alguns de outras regióes

do Peru (Pucallpa, Iquitos, Fuertg Maldonado), assim como alguns

estrangeiros (Brasil, Colómbia, Vehezuela, Equador). Alnda nos mesti-

qos a influéncia dos grupos autÓctones se deixa claramente sentir em

suas práticas e seus conceitos. l,oiámente, a maior influéncia é a dos

índios Lamistas, cu¡a organizá'ihff bocraf foi estudada briltiantemente
., ) -'
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e logo de plantas de efeitos pslcoaüvos que facilitam uma auto-explo-

raqáo do mundo lntrapsÍquico do euJeito, e em especial com a ayahuas-

ca. Nos últimos 6 anos foram recebidos uns 3OO pacientes

tóxico-dependentes voluntáriQ§, do Peru e do estrangelro' para uma

estadia média de 9 meses no Centro Taldwasi.

Encontram-se aqui os comE4¡tárlos recolhidos dos curandeiros e

paclentes, mas sobretudo a expre§gáo de nossa prÓpria experiéncia. É

preciso assinalar que nuncaihar¡la Udo experiéncia de consumo de

substáncias pslcoatlvas. ;r,

: .:t

Condlqóes do "produQóo" vhlonÓrlo

, ¿ ":-ÍF- ,

As sessóes, geralmente, tq¡.n lugar na casa do curandeiro que

preparou antes a "purga". Q coulmento necesslta de 3 a 8 horas,

segundo as técnicas próPrtas 4-cada curandeiro. Esta preparaqáo deve

esfria¡ naturalmente á ambiente em um recipiente abertc.

A sessáo comega ás 9:0Q hgras. Depois de um ritual de proteqáo

bastante breve (e inconstante) dg lugar e de seu próprio corpo contra

a intewengáo de inirnigos (maus espiritos, bruxos), o mestre termlna a

preparaqáo ritual da bebida. Toma um cigarro de tabaco forte (mapa-

chos) cantando um icaro (cántico ritual). Acende e sopra a fumaqa do

cigarro no interior do reclpiente.que contém a ayahuasca. Mistura a

fumaqa com o líquido obscuro, sacudindo o frasco'

Em seguida, chama cada participante e lhes serve uma dose que

ele calcula em funqáo da constJtuiqáo do sujeito, da natureza e da

gravidade de sua enfermidade ou do motlvo que o leva a tomar a
ayahuasca e flnalmente em funqáo da "forqa" da preparagáo.

O curandeiro acompanha sgmpre o paciente em sua embriaguez,

a forqa de sua próprta embrlaguez garantindo seu poder visionárlo e

sua eficácia terapéutica. .,:
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os primeiros efeitos se percebem ern um prazo diferente de acordo
com os sujeitos e as sessóes, mas geralfirente aparecem depois de 20
mlnutos. Duram uma média de 3 horas,,

A escurtdáo e o siléncio sáo o rigóf durante a sessáo.

O mestre intervém somente para fedtgir a produqáo visionária. É
essencial aqui o uso dos icaros, pois''cóttstituem o nó da prática
terap€utica. Algumas vezes o canto val acompanhado do movlmento
ritmico de um fetxe de folhas secas (shatapa) ou de uns ramos de
plantas aromátlcas (arrr.da: Ruta graueolens, por exemplo),

É imperativo que a produqáo üsionária pela ayahuasca vá acom-
panhada do controle de um mestre de experiéncia, pois náo faltam
perigos no transe. É possivel que através da intensidade da embriaguez
o paciente evolua até üsóes espantosas (bád" tríp) que, se forem cana_
lDadas, podem provocar verdadeiros estádos de pánico, acompanhados
de turbagóes de conduta ou desestabiliZaqáo mental.

No transcurso da aprendizagem, o aluno deve obter um domÍnio
progressivo destes estados de consclén''cla "negailvos,' que deve ser
capaz de prevenir ou dominar sozinho, néle e nos demais. As üsóes
negativas podem proceder:

do sujeito que náo pode fazer frente ás suas üsóes e se enreda
em sua próprias contradiqóes;
das interferéncias náo-controladas entre os participantes na
sessáo;

das interferéncias deüdas ao que nos rodeia diretamente (dis-
posiqáo de lugar, manifestagóes intempestivas de luzes, ruidos,
odores, presensa de certos objetos etc.);

das interferéncias exteriores atdbuidas seja a atos de bruxaria
(inimigos), seja ao espÍrito de defuntos, de génios ou de outras
entidades sobrenaturais (cruzaderas) ;

do próprlo cozimento (poSáo) (em qualidade ou em quantidade).
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Convém assinalar que o pedgo das visóes "negativas" é relativo.

O mestre náo intervém sistematicamente para suprimi-las, elas podem

fazer parte integral do tratamento e da necessária confrontaqáo com a

sombra. : lri

O mestre deve ter bom controle dos distintos fatores modiñcando

as visóes e percepqóes. A parte do§ elementos Já citados, as influéncias

seguintes desempenham um papel muito importante:

o mestre em sl: sua psicologia, seu estilo de prática, seu nÍvel

de evoluqáo pessoal;

a atitude mental.do suJetdo ou suas predisposiqóes conscientes

ou inconscientes sáo furlltamentais na qualidade de sua em-

briaguez. Alguns pacientes que tomaram a ayahuasca mais por

forqa que por gosto terrnlnaram sem embriaguez ou com uma

embriaguez desagradfrv$*:A atitude fnterior e o humor' do

sujeito influenciam multQlna qualidade de sua experiéncia;

. a allmentaQáo diária (g,q¡Jeito e o ingerido antes da sessáo;

¡ a auséncia de relaqóes se*uais nas horas precedentes á sessáo.

Se o suJeito manteve relagóes sexuais e além disso náo tomou

banho depois, a embriaguez pode ser sumamente desagradável

para ele e para os outros particiPantes;
¡ a auséncla da mulher em perÍodo menstrual: enquanto está

menstruada, náo pode participar nestas sessÓes, pois isso

constituirá um perigo coletivo e pessoal;

r a postura durante a sessáo: a posigáo do corpo modillca as

percepqóes, provavelmente pela integrasáo das sensaqóes ex-

ternas e sinestésicas nas visóes. A inclinagáo da cabeqa produz

üsóes muito negativas. O mestre proÍbe deitar-se (também para

eütar a inalagáo do vómito intempestivo) e inclinar-se profun-
damente para frente.

i,:

No curso de nosso trabalho de informagáo, tivemos a oportunidade

de üver pelo menos uma vez todos estes casos e té-los provadó. Náo se
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trata de atitudes a¡bltrártas de caráter'rslmbólico' (no sentido peJora-

tivo da palawa), mas de fatores reais aIñda que náo slstemáticos. Pois,

vlvemos também sltuaqóes em que umá ou outra destas regras náo foi

respeitada, sem regfstrar conseqü€ncias preJudictals.

Os efeitos terapéuücos da ayahuasca lmplicam uma boa direqáo de

sessóes. Os comentários que seguem ptes§upÓem que se cumpram estas

condiqóes.

Modlflcogóes dos percepqóes

O mestre tem a possibllidade de aumentar ou diminuir a inten-

sidade da produqáo visioná,ria coleüva ou particular, com a aJuda de

dlferentes técnicas:

. a'soprada'que consiste emJogar a fuma§a do tabaco sobre o

corpo do paciente e sobretudo na'coroa" (vértice do cránio). A

soprada pode efetuar-se masügando um pedago de canela e

fumando o tabaco negro forte (mnpacho)' Também pode fazer-se

com a aJuda de líquidos pulverizados com a boca sobre a coroa,

a cara, o peito, as costas ou outra parte do corpo. O mestre

utiliza principalmente cánfora dissolüda em aguardente (á qual

ás vezes acrescenta alhos e cebolas), água florida, timolina e

vários perfumes (marca Tabu de preferéncia);

o a imposiqáo das máos que se efetua geralmente sobre a coroa

ou sobre a parte dolorida do corPo;

. a água derramada sobre a nuca ou sobre o cránio do paciente;

. al:uz para romper a escuridáo;

. as palmadas rítmicas com ramos e folhas secas (shacapo) ern

cima da cabeqa do Paciente;
. a inalaQáo de perfumes, cánfora, limáo fresco cortado etc';

o o tomar refrescos, água simples, limonada doce etc.;

. a'chupada": consiste em uma.asplraqáo de boca efetuada pelo

mestre sobre uma parte do corpo do enfermo, preferenclalrnente
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a coroa ou as temporas. Antes, o mestre enche sua boca de um
lÍquido (por exemplo água *carregada" por um icaro) e em

seguida da asplraqáo o cospe, havendoJá aspirado a embrlaguez

do paciente. Em outras ocaslóes, fuma e traga a fumaqa do

tabaco com o fim de regu[gitar um escarro estornacal que

adquiriu no curso de su?.op{endDagem, e que mora perrnanen-

temente em seu corpo. Este escarro ou gachag (n1or'ví) permite

aspirar a embriaguez ou.o "qrnl" e em seguida é cuspido.

,;r --{r.,,

A ayahuasca 'esquenta" o.ggrpo. O tabaco tem tendéncia a

aumentar a embriaguez e as vis§esspendo também "quente", quer seJa

soprado pelo mestre ou fumadq.d{gtamente pelo lnteressado.

Os lÍquldos pulverlzados ou utlllzados na "chupada" refrescam e

por conseguinte diminuem ou retlüam a embriaguez.

Os perfumes inalados tendé¡n a aumenta¡ a embriaguez, mas

podem também atuar em sentldo oposto (limáo cortado, cánfora).

Pelo contrário, a imposiqáo das máos, o canto ritual (tcaro) e os

movlmentos rÍtmlcos da shacapa podem operar em um ou outro

sentido, segundo a vontade do me§tre.

Em uma sessáo "normal", o mestre náo intervém mals que com

seus icaros, a sharapa e a emlssáo de sons imitando gritos de animais,

ou com a ajuda de um instrumento musical (mais raro). Entáo, deixa

a embriaguez ir desaparecendo por si só.

Na primeira mela hora, muito freqüentemente sopra a fumaqa de

sua pipa (cashímba) sobre cada um dos participantes a flm de lanqar

o fenómeno visionário e canalizá-lo ("dirigir a mareagáo"). Apipa, muito

pessoal, foi carregada por imersáo pré\"ia no caldeiráo de ayahuasca

durante a fase de cozimento 'reflnada': assim vai se impregnando dos

elementos da bebida.

Recomenda-se aos pacientes náo comer nada depois do almoqo

precedente á sessáo, a fim de facilitar a embria§uez e reduzir as

náuseas. No entanto, observamos casos em que o paciente .haüa
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tomado a ayahuasca depois do jantar e mesmo depois de ter consumido
álcool teve a visáo.

o paciente é aconselhado a náo toñiar nada até o café da manhá
do dia seguinte.

Já assinalamos a importáncia da ábstinéncia sexual antes da
sessáo e mais ainda em sesuida da sessáo (fét-nos contado algum caso
de morte por infringir esta regra).

Quando o nível üsionário é baixo. ou quando um indiüduo náo
"arranca", o mestre pode intervir para aumentar a embriaguez. se falta,
pode-se propor uma segunda dose de ayahuasca. Ao contrário, o mestre
pode interr,'ir para diminuir ou suprimir totalmente a embriaguez em
um curto espaQo de tempo J"diminuir a ifa.reaQáo"). Tivemos a ocasiáo
de experimentar a influéncia das práticas do mestre sobre as üsóes,
sua intensidade, sua natureza, sua evolugáo, seu conteúdo e sua
duraqáo, por isso atestamos sua eficiéncia. Além disso, em algumas
ocasióes. atuamos nós mesmos sobre as.percepgóes de outros partici-
pantes com estas técnicas quando nos foi permitido utilizá_las.

CorocterÍsticos do produqóo visionório

Os curandeiros empregam geralmente a palawa..mareaqáo" para
definlr o estado mental peculiar seguindo a ingestáo de ayahuasca. Esta
palawa agrupa duas nogóes: embriaguez e üsáo.

A embriaguez se obtém com a ajuda de aditivos mesclados á
ayahuasca que tomada só náo tem praticamente efeito visionário,
mas efeitos meramente purgativos. o aditivo principal é a chacrona
(Psgchotría uÍridis). Na falta desta, alguns terapeutas utilizam a
penka, o supay caspi (Clusia sp.), uma variedade de yagé (Heterop_
terís herbosa) etc. Eduardo Luna (1986) assinala uma espécie de
Diplopterys cabrerana e Dennis McKenna & at. (19g6) tratam disso
em um artigo. Náo queremos neste artigo,abordar os aspectos de
etnobotánica amplamente tratados por butros autores a quem nos
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referimos anteriormente e no fim de§te artigo, ressaltando especialmen-

te as abundantes bibliografias nas obras de NaranJo (1983) e Luna
(1979). i

O aditivo tem por obJetivo potencializar a ayahuasca e "clarear"

a visáo. Quando a chacrona é de má qualidade (folhas muito secas por

exemplo) ou em pouca quanüdade, a mareaqáo náo se realiza, ainda

que a ayahuasca seja de boa qualldade.

O aditivo procura uma ernbriaguez comparável á que produz a

intoxicaqáo alcoólica (instabiltdade, tremor das extremidades, descoor-

denaqáo de gestos, palawas e pensamentos...). Os sintomas da embria-

guez se manlfestam independentemente das imagens mentals que

podem ou náo servisualizadas. A'üagestáo isolada de chacrona permite

reproduzir uma embriaguez fislca com fenÓmenos luminosos isolados,

sem estruturagáo de imagens mentais.

A ayahuasca é por exceléncia a planta-mestra, a que procura

e estrutura o ensino e constitui o substrato indispensável para

prover a experiéncia de senti$o' A ela se deve o conteúdo das

imagens mentais. Esta qualtda$e justifica que o substantivo "aya-

huasca" seja genérico Para a§. preparaqÓes que a contém' A aya-

huasca viria a ser o "texto", a fonte de informaqáo, o conteúdo' a

estrutura portadora de coeréncia e sentido, enquanto a chacrona é

o foco de luz que permite iluminar esse texto e assim lé-lo, visuali-

zá-lo e por onde conscientizá-lo'

A boa mareaqáo supóe por sua vez uma boa embriaguez e imagens

mentais profusas e ricas.

Enfim, o termo "mareagáo" evoca a sensagáo de enjÓos que se

fazem sentir quando se aprodma a embriaguez' e suas imagens

freqüentemente percebidas como ondas sucessivas que váo crescendo,

alcangando um apogeu e logo decrescendo ritmicamente como um

refluxo marinho.

Quando o paciente ou o curandeiro dominam a ayahuasca, uma

potente capacidade visionárria se pode desenvolver sem ser suJeita á
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embdaguez. Entáo, o suJeito pode segiulr sua lmaginária mental e
segundo as necessidades pode sair delae dtflgir a sessáo, levantar-se
para ver um paciente ou fazer qualquer aqáo útil.

O efeito purgativo é eüdente no novato que vomita, tem diarréia,
suores profusos, hipersalivaqáo. Estas manifestaqóes inconstantes e
irregulares se atenuam com o tempo e,com a ingestáo repeüda e
sobretudo com as dietas e jejuns de desintoxicaqáo. Uma eüdente
contribuiqáo é a funqáo emuntorial (de depuraqáo), o qde em si Já
constitui um primeiro resultado terapéuüco da ayahuasca.

Deixando de lado o detalhe do conteúdo üsionário, nos referimos
a uma classificaqáo esquemática das imagens. Alguns autores propóem
uma descriqáo de suas própriasisóes (Stlva Santisteba 1977; Arevalo
Valera 1986; Bramard Blagny 1981;Ayala Flores e Lewis 197g; Calvo
1982; Scheiffer 1973).

A visáo pode produzir diversos tipos de imagens:

. imagens abstratas com formas e cores ás vezes muito elabora-
das e nunca antes üstas pelo suJeito;

o imagens antropomórficas de personagens de aparéncias realis-
tas ou fantásticas (anóes, gigantes, pessoas sem cabega, mons-
tros, anJos etc.)

o natureza animada: qualquer objeto, mineral, vegetal ou animal
dentro ou fora do campo üsual é suscetível de animar-se
mentalmente;

o visóes ontológicas referidas ao passado, ao futuro, á constela-
qáo afetiva, ao próprio universo do paciente;

o visóes lilogénicas que pertencem á coletividade, á sociedade, á
natureza humana;
visóes cosmológicas;

visóes demoniacas ou

a

O

l,'i

celestiais, nüsticas...
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A visáo pode ser construída, elaborada ou ao contrárlo extrema-

mente primitiva; intensa, invadir¡do o sujeito ou somente superflcial e

rápida. Também, pode franque.qr i9§ limites materiais normals e o

espaqo-tempo convencional' ¿. ' "C

A visáo pode asslm €xerc€r+lÉb no interior dos corpos e das

psiques. O único limite está con§tl¿uÍdo pela capacldade do próprio

sujeito *ver",

A visáo náo somente abarca o-domÍnio visual, mas pode integrar

os outros sentidos: ir'

percepqóes auditivas (vozes, música, explosóes);

percepqóes estésicas, perceB§áo de contato sobre o co{Po' por

exemplo de modificaqáo do rosto;

percepqóes olfativas: odords' lhtensos, nauseabundos ou muito

agradáveis; ' f"
percepqóes cruzadas: um's!ím visto em cores, um odor perce-

bido como uma forma, um sabor sentido de modo láül etc.;

percepqóes "gerals": o suJeltp,percebe a sensaqáo de'presengas"

benéficas ou malévolas; de dr¡btentes, de atmosfera com caráter

freqüentemente indefinivel gue temos classificado de sensaqóes

de'estranheza"'

A qualificagáo das percepgÓQq yem a ser um desaflo, pois ao pÓ-las

em forma verbal, geralmente se percebe como redutora do vivido.

Amputa a experiéncia do colorido,próprlo do que foi experimentado e

náo compreendido intelectualmente.

A este propósito, se adverte que os curandeiros sáo sempre muito

silenciosos sobre o conteúdo de,suas visóes no curso da sessáo, sua

explicaqáo sobre as imagens proporcionadas pela ayahuasca é relati-

vamente normalizada e no fim das contas bastante pobre: "se vé como

por teleüsáo", a "planta te ensina" \és o que queres'' NÓs mesmos, ao

rediglr este texto, temos consciéncia do caráter redutor desta apresenta-

a

a
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gáo, deüdo a ser a ayahuasca de naturézá'experimental" e a transmis-
sáo do saber dar-se mediante a üsáo dtretai

No princípio de nosso trabalho, qrlando solicitarnos aos curan-
deiros uma descriqáo de "o que se passava" na sessáo de ayahuasca, a
resposta unánime foi "prova e toma ayahuasca e assim o saberá"t

Depois das eventuais turbagóes das Sessóes, o fim da ¡euniáo
freqüentemente prolonga-se por um longo, pacíffco e profundo sil€ncio
coletivo, durante o qual cada um se concentra na contemplagáo de seu
universo interior e sem desejo de comunicar o que lhe parece demasiado
particular ou de natureza infra ou supfa verbal.

Constontes do produgóo visionório

trm vista da extrema variedade de manifestagóes causadas pela
ayahuasca, queremos tentar definir as invariantes que se dáo em todos
os sujeitos que observamos no curso de umas 6O0 sessóes e com base
em nossa própria experiéncia.

Como se pode conceber facilmente, a auséncia de sistemática
absoluta náo permite encontrar mais que invariantes paradoxais ou
ambivalentes.

Imprevisibilidade

Qualquer que seja o grau de preparaqáo ou evolugáo daquele que
toma ayahuasca, a experiéncia sempre é impreüsível. É impossível
antecipar a natureza e qualidade da sessáo que se vai ter. Em outros
termos, cada sessáo é uma aventura. i

No curso da sessáo, a evoluqáo é também geralmente impreüsÍ-
vel. A embriaguez pode ser lenta, acelefár-se ou, ao contrário, desapa-

recer de repente, ou pode aparecer erri'ür¡r'tnstante quando já náo se

esperava... Todos os casos que nós podémos imá ginar podem reaJiza¡-
se r,'irtualmente.
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Apesar da poténcia da dose ou da concentragáo das preparaqóes,

há sujeitos que sáo refratários á ay,ahuasca e, ainda que de manelra
inexplicável, náo chegam nunca á embriaguez. "A purga náo te quer"
comenta o curandeiro, dando a ente¡lder que primeiro tem que queré-la
a ela para que manifeste reciprocidq"de.

A experiéncia varia de um suJeito para outro no curso da rnesma

sessáo, ou de uma sessáo a out¡a B?ra o mesmo sujeito.

No curso de nossos trabalhos. nunca encontramos uma só pessoa

capaz de prever a qualidade, o rftmo, a duragáo e a natureza da
"mareaQáo" da sessáo futura, mesrno entre curandeiros mais compe-

tentes.

Singularidade e pluralidade 
.

A ayahuasca constitui por qrceléncia uma experiéncia coletiva.

Toma-se em grupo (alguns curandei-iros a tomam ás vezes sozinhos para
potencializar-se mais ou para resolver algum problema pessoal). Cada

individuo pode experimentar o caréter coletivo da "mareaqáo" e das

interaQóes muito estreitas que ope.[am entre os participantes.

Estas trocas sáo táo intensas que se podem observar "rou-

bos"(raptos) de embriaguez involuntá¡ios entre os novatos e eventual-
mente voluntários de parte dos iniciados (o que constÍtui já um ato de

bruxaria).

As interferéncias sáo a cada passo possÍveis entre os participan-
tes: penetraqáo recíproca no "carlpo visual" ou no 'campo alucinató-
rio". O curandeiro é o moderador doJogo e a ele cabe pór cada um no
seu lugar e evitar as interferéncias daninhas.

A experiéncia de interferéncia de outra pessoa, freqüentemente é

vivida como uma intromissáo em seu próprio corpo.

Ao mesmo tempo, o vivido sob os efeitos da ayahuasca sempre se

percebe como uma experiencia de uma intimldade solene, totalmente
singular e até certo ponto indizÍvel, inefável.
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Ao flm da sessáo, o sujeito se enéonka com freqüéncia como
banhado no espirito coletivo com um senflmento de entrega e intercám-
bio, até de comunháo, querendo comparülhar com os demais. Ao
mesmo tempo, tem a sensaqáo de ter viüdo uma experléncia no mais
alto ponto pessoal e alcanqado o mais profundo de sua intimidade.

Esta sensagáo náo é dissociativa, masj associativa. A ambivalén-
cia destas manifestagóes se percebe em termos de complementarldade
e náo de oposiqáo. Esta ambivaléncla (eümólogtcamente: duplo valor)
náo é ambtgúidade (confusáo de valores). A separaqáo para com os
demais seres humanos e com o universó se dissolve para permiür que
se possa encontrar uma inserqáo própria no cont¿r¡uum da üda. O
suJeito o manlfesta claramente pela agradável sensaqáo de relaxamento
e de paz que geralmente segue o uso de ayahuasca,

Dito de outra maneira, ao passar por uma experiéncia de ..impes_

soalDaqáo" relativa, o eu do sujeito se reestrutura logo com maior
amplitude e forga e se faz mais aberto. A "indiferenciaqáo- temporal
permite recuperar em uma segunda instáncia uma diferenciagáo mais
clara, uma melhor definigáo da própria identidade. Esta vivéncia
"transpessoal" outorga, por natureza, seguranQa com relagáo a si
mesmo e ao pró>dmo.

Sentimento de realidade

Este sentimento se expressa particularmente nas visóes relacio-
nadas com a üda do sujeito. No entanto; mesmo nas visóes mais
fantásticas ou de natureza cósmica, o suJeito pode experimentar um
total sentimento de realidade (funqáo póétIclr¡.

É caracterisüco constatar que o stiJtitto resistente pa-ra..ver,,suas
qualidades pouco afagadoras (defeitos) e das quars náo se convence pelo
que lhe dlzem os demais, de repente aceita como uma evidéncia as visóes
cla¡as de sua mediocridade. Estas üsóes péssuem tal forqa que se impóem
como indiscutÍveis.
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Para dizer a verdade, estas visóes sobre si mesmo ou seu unlverso
pessoal, no fundo, náo sáo verdadeiros descobrimentos. Percebem-se

como revelagóes de algo "Já sabido". Manifestam-se como uma tomada

de consciéncia de verdades subconscientes, latentes. O suJeito conclui

dDendo "no fundo, eu já o sabia".

Estranha-se menos, evideptemente, que as revelaqÓes agradáveis

de si mesmo e de natureza a co¡fortar o narcislsmo seJam facilmente

aceitas. No entanto, o ca¡áter dg,evidéncia que as impregna é também
percebido com intensidade pouco comum.

Este atributo da üsáo outorga ao paciente valiosas referéncias

psiquicas para a estruturaqáo dq sua personalidade. A desapariqáo de

dúvidas sobre questóes fundamentals de sua existéncia contribui para

dar-lhe sentimentos de paz. ,..rr

O sentlmento de realidade:é tal que manifestaqóes fisicas podem

acompanhar a vlsáo, como:cho¡o, gritos, gestos de protegáo etc. Os

descobrimentos sobre si mesmor,se percebem freqüentemente como "re-

velaqóes" ou "mensagens" de prpgedéncia tndeterminada, cuJa forga de

convicgáo se impóe de ma¡relra.üidubilável e perslstem (alnda que ate-

nuados) depois da volta ao estado normal, imprlmindo mudanqas na

psique e no comportamento do suJetto.

Em suma se poderia dizefl;"t a videncia es evidencia".
:.

Modificaqáo da noqáo {e,tgmPo

Constltui uma co.rstanie.ffi experiéncia da ayahuasca a sensaqáo
¡, i.il.fL

quase sempre de um encurtarñénto do tempo. Quando se termlna a

sessáo depois de 3 ou 4 horas de duragáo, o paciente tem a sensaqáo

de que náo durou mais que uma fragáo do tempo cronolÓgico passado.

Paralelamente o vivido psiquicamente foi consideravelmente ace-

Ierado. Ocorre ás vezes que paclentes saem da sessáo com a impressáo

de terem reüvido grande parté ae sua vida nos menoreb detalhes'

Outros, puderam resolver problemas complexos que em tempo normal

necessltariam semanas de reflexáo.
il

I

I
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Emalgumasocasióesmaisraras,osuieitopodetersentimento
de quase uma suspensáo do tempo ou de,um desdobramento do tempo

(tempo cronológico e tempo "mítico").

Ausencia de Progressáo linear

Náopudemosidentificarprocessoslinearesdeaprendizagem.
Nenhuma ordem cronológica de sessóes foi acompanhada de uma

progressáo paralela da qualidade e quantidade de üsóes'

De outra parte, um sujeito que toniá pelavigésima vez a ayahuas-

ca náo está seguro de "ver" mais que seu üzinho que assiste pela

primeira vez a uma sessáo. Tampouco está seguro de "ver" mais que o

que viu ele mesmo em sua primeira sessáo'

Isso náo si§nifica certamente que náo se adquira uma capacidade

terapéutica ou üsionária maior com o tempo, mas que esta aquisiqáo

náo se manifesta seguindo uma ordem linear na qual cada sessáo

representa um passo diretamente sucessivo ao anterior'

Entáo, há prop¡resso, mas sem lógica de causalidade linear' O

progresso se organiza mais como a clarificaqáo lenta de um quebra-ca-

beqa, cujas pe§as se identificam primeiro de maneira dispersa e depois

se juntam pouco a pouco para fazer emergir a figura definitiva' Ou como

a projeQáo de um diapositivo, no qual' Por comPara§áo' a confusáo

inicial vai dando lu$ar paulatinamente á nitidez e á clareza'

Muitas vezes, parece que as primeirás vlsóes anunciam para onde

se dirige o suJeito,.. um pouco á maneira do primeiro sonho prognóstico

do paciente em psicanálise. Em suma]' a.conclusáo üria antes do

desenvolvimento. 
,..l

Auséncia de Perda de consciéncia' ;'

'i
A experiéncia corrente da ayahuadca náo vai acompanhada de

dissoluqáo da consciéncia' mas de uma modiflcaqáo da mesma' O

suJeito sabe ao largo da sessáo quem é, onde se encontra' o que tomou" '
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Chamado por seu nome, responde. Recorda-se logo de suas visóes

principais.

No entanto, é possivel entreJovens adolescentes e sujeitos imaturos,

observar embriaguez totalmente brutal: antes que intervenha o mestre, o

sujeito se desconecta ante a intensidade das üsÓes. Há entáo dissoluqáo

temporal da consciéncia: o sujeito náo responde quando o chamam por

seu nome e náo se recorda do üüdo na sessáo. Isso náo representa perigo

(salvo que ao deitar-se o paciente poderia regurgitar um vómito) e o mestre

tem a capacidade de fazer "voltái' o sujeito á consciéncia.
,\, . a¡rr

De uma maneira gerali a áfahuasca ampliflca a atividade cerebral

e as percepsóes sensoriais. O"óuJeito sente uma aceleragáo de seus

pensamentos e percebe coá á§udeza o menor ruído ou uma luzinha,

dai a necessidade do siléncio e da escuridáo. Ao mesmo tempo, o sujeito

percebe um alargamento da süa consciéncia, um aumento lnicial das

faculdades transracionais,, psló'oafetivas, emocionais (chamadas "pro-

topáticas") com redugáo simultánea das faculdades racionais, discri-

minativas e categorizantes (cbamadas "epcrÍticas") do seu habitual,

permitindo assim uma an¡pll*q3o ou transcendéncia de seu ego. Em

uma segunda etapa de reintegrggáo do ür,'ido no plano psico-afetivo se

amplificam as fungóes disc¡ig{naüvas. A capacidade de reflexáo, de

veloz conexáo

multiplicada.
de ¿nsúhüs e {§ resoluqáo de problemas se encontra

A visáo apresenta terísticas totalmente distintas ás de

um estado crepuscular da qo¡§tpiéncia' Ainda quando a üsáo do suJeito

se focalize em um carnpo UFütSdo, até obsessional (idéia fixa), há geral-

mente franqueio do campo perüépUvo habitual (superam-se os limltes do

espago-tempo convencional). 
¡:

O sujeito pode ser con§qiente da realidade e ao mesmo tempo

situar alguma de suas percepgQes em um campo de coeréncia defasado.

Quando esta defasagiem se toma muito importante e as projegóes

desmesuradas, o icaro (canto ritual) constitui o vÍnculo, permitindo ao

sujeito manter contato com o;aqui e agora".
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Quando a sessáo está bem controlada, a embriaguez tem um nível
de tntenstdade aceitável, de tal maneira que náo alcanga o estado de total
lnconsciéncia, particularmente entre osJpvens ou pessoas imaturas.

Criférios de volidode

O vocábulo "alucinagáo", amplamente utilizado quando se trata
de práticas terapéuticas ou rituais tradicionais, possui um claro sen-
tido depreciativo que prejudica a queptáo a debater. uma pergunta
essencial é: "As percepqóes obtidas mediante a modificagáo dos estados
de consciéncia depois de ter tomado plantas ou produtos com efeitos
psicotrópicos constituem uma{icgáo ou uma reatidade?".

A questáo "ficqáo ou realidade" pode fazei-se em termos mais
vulgares da maneira seguinte: "Funciona a ayahuasca?".

O dicionário é eloqüente: "Alucinaqáo: erro ou engano de nossa
imaginasáo produzida por aparéncias falsas".

A'alucinaqáo" sob efeito de ayahuasca será vá, errónea? parece_

nos mais apropriado em tal debate falár de .r,isáo" e de ..ver" para
desisnar as percepqóes mentais experimentadas em uma sessáo de
ayahuasca, cobrindo assim náo somente a imaginaqáo mental, princi_
pal, mas também as percepgóes atribuÍdas aos outros sentidos.

segundo a definigáo precedente náo se qualificará de arucinaqáo
uma visáo que conduza a uma aqáo effcl&ite óu operatórla permitindo ao
suJeito domürar melhor seu universo Lrüerior. Assim, trata-se sobretudo
do grau de realtdade da üsáo ou de suh'coirgruéncia com o estado de
consciéncia ordinário. '')'? ' . ,

Eis aqui um prelúdio ao estudo destes fenómenos: -pode a üsáo
captar nosso interesse e enriquecermos sé háo é mafs que uma fantasia
lnofenslva ou uma elucubragáo gratuitá?'o uso de ayahuasca será
Pertlnente?". '¡. '

A flm de validar a üsáo aa ayahuátcá e fazer
estudo digpo de interesse, temos que defintr alguns
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sua congruCncia com a realidade habitual. A partlr daí, saberemos em
que medida podemos conslderar aceitáveis estas manifestaqóes ou se

devemos desdenhar fenómenos considerados como caóticos, desorga-

nizados e em suma insensatos.

As visóes da ayahuasca nos parecem validas pelas razóes seguintes:

Coeréncia
i,

A visáo proveniente da ayahuasca pode parecer surpreendente,

formidávcl, até ürcompreensÍvel, mas nunca se percebe como incoerente

e caótica. Náo se manlfesta como lnforme (a-morfa), ainda que as visóes

sucesslvas aparesa¡n serñ ligaqáo segundo as leis da causalidade clássica.

Ao voltar ao estado de consciéncia ordinária, o que se vlveu com
a ayahuasca náo se toma como uma experiencia destruüva, totalmente
irracional, ainda quando vlsóes demaslado abstratas ou slmbóltcas náo
permitam sua integraqáo imediata ao nÍvel consclente.

Caráter coletivo

É de notar, ainda que náo seJa constante, que vários parttcipantes

compartilhem as mesmas apreciaqóes sobre o vivido na sessáo.

Em várias oportunidades'pudemos constatar entre membros do
. if't

grupo visóes da mesma Índo§ presenqas negatlvas ou benéflcas,

percepgáo de ruidos, sons ou o$ores, parecer similar, por exemplo vóos

de pássaros, imagens mÍsticas, sensaqóes de alegrla ou forqa etc.

O mestre pode determlnar o nÍvel geral da mareaqáo ainda que

esteJa submerso na escuridáo e o sllCncio da sessáo. Em funqáo dessa
,1"

percepsáo sabe se deve prosseguir a sessáo, aumentar a mareaeáo

coletiva com seu icaro, reduzl-la ou lnterromper a sessáo.

As visóes permitem ao mestre em certas circunstáncias (e nós

mesmos o experimentamos) até perceber diretamente a coloraqáo

psíquica (emocional) das visóes de tal ou qual participante. Por tanto,

ele pode intervir antes que o sujeito lhe peqa aJuda para corrigir uma
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mareasáo desagradável, guiar a um,,"viajante", encaminhar a um
descarrilhado.

As visóes dos pacientes podem interferir entre elas como
assinalamos anteriormente.

Capacidade adiünhatória

Sua eflciéncia requer certo nÍvel de prática, para náo confundir
a§ suas próprias construgóes mentais com as informagóes devidas ao
estado üsionário.

Desta maneira descobrimos acontecimentos do passado de certos
pacientes cuJa história pessoal nos era totalmente desconhecida e
pudemos verificar ulteriormente com o interessado. Estas informaqóes
do paciente podem também ser mais gerais e corresponder ao caráter
do paciente, a seus problemas de üda, a sua alimentagáo etc.

A adiünhagáo do futuro é evidentemente mais dificil de tratar,
sendo impossível qualquer verificaqáo imediata. Náo obstante, o dis-
tanciamento nos permite dizer que uma funqáo profética se exerce.

Uma das fungóes principais do processo de aprendizagem con_
siste em proceder, de maneira progressiva, a uma discriminagáo das
visóes com o fim de distinguir a emanasáo do mental, constmída, da
visáo verdadeira, mais semelhante a unia revelagáo. Bsquematicamen-
te, podemos dizer que o mental trata de Lonter a realidade (daí os riscos
de projeqáo muito numerosos) enquarito ,rr üsáo verdadeira se traduz
um estado de embelezamento do sujelto pela realidade.

O "ver" náo é experimentado como uma compreensáo de ordem
intelectual, mas como um entendimento imediato, global e instantáneo
que mobiliza todos os sentidos e runioes. A üsáo se manifesta do
mesmo modo que um insrght " ¡

O curandeiro é solicitado muitaé'iezes p¿rra exercer suas capaci-
dades adivinhatórias e elucidar mistéiios, roubos, desaparigóes. Tra-
dicionalmente é uma de suas principaiá aüüdades.
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A eficácia

A üsáo é capaz de modificar a existéncia diária do sujeito, seu

caráter, seu ánimo, sua conduta, E isto pode ocorrer ainda quando ele

próprio náo tenha identificado de maneira clara o sentido de suas

visóes.

A tomada de consciéncia, a integraqáo pelo intelecto, na prática
do curandeirismo, náo sáo indlspensáveis para a erroluqáo da psique.

Esta posiqáo fica em completa contradiqáo com a maioria das psicote-

rapias académicas.

Sem lugar a dúüdas, os pacientes podem sentir e viver mudangas

ás vezes muito importantes em sua existéncia. A manifestaqáo mais

evidente é a capacldade freqüente do paciente de tomar decisóes

latentes desde há muÍto tempo para modificar sua vida (orientaqáo

proflssional, ruptura relacional, mudanqa de modo de üda etc.)

A visáo é também eflcaz de parte do mestre que a utiliza para

tratar seu paciente: investlgaQáo diagnóstica, prognóstica, tipo de

tratamento requerido etc, Faarfalta sublinhar aqui o fato que a visáo

náo é considerada como "psiquica", mas relativa ao "corpo", termo que

os curandeiros utilizam para definir o objeto de suas curas. Vale dizer

que para os curandeiros tradicionais, náo se formula a dicotomia

corpo-mente ou espírito-mat§ria clássica do pensamento raclonalista

ocidental. ExÍste uma "e4Hd4{e" globalizante, o'corpo", que reúne o

corpo fisico, a estrutura p(iÍqqica ("corpo mental") e outras envolturas

de níveis mais sutis vinculadas ao que poderÍamos conceber como uma

dimensáo energético-espiritugl. A visáo do curandeiro pode alcanqar

estes diversos co{pos, o corPa lisico sendo considerado como o veÍculo

das demafs dimensóes. O trabalho curativo se exerce sobre todo o elxo

'corpo fisico - espírito", .* uáb." as direqóes. Um problema classifi-

cado como "psicológico" pará"um médico ocidental pode ser tratado

mediante uma aqáo sobre o corpo fÍsico (banhos de plantas por

exemplo) e ao inverso, uma lesáo orgánica pode requerer um tratamento

no corpo sutil (oraqóes, cantos, por exemplo).
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A fledbilidade

Como indicamos anteriormente, a mareasáo pode ser manipula-
da pelo mestre através de vários procedlmentos técnicos ou através de

suas próprlas visóes. O instrumento essencial neste caso é o canto

ritual ou icaro.

Avisáo pode entáo ser manejada e os procedimentos para conse-

gutr lsso Já foram identiflcados empiricamente.

A acessibilidade

Qualquer indiüduo suficientemente motivado pode seguir a ini-

ciaqáo e a aprendi zagern do curandeirismo pela ayahuasca. A visáo

constitui o obJetivo eüdente. Fazfalta a um Principiante encontrar um

mestre competente e sincero que o aceite.

Estaaprendizagemsupóeumcompromlssopessoalconseqüente.

um trabalho essencial sobre si mesmo e particularmente sobre seu

corpo; em resumo requer disponibilidade' Também requer um minimo

de precauqóes (a impaciéncia é má conselheira) e a eleigáo cuidadosa

domestre.Apráticadaayahuascanáoestáisentadeperigos'queo
conhecimento empirlco pode enfrentar,,§emPre e quando se o respeite

rigorosamente. i;.1 '

A aprendtzagem pretende aqui e§si'értctalménte "localizar" corre-

tamente as vlsóes, ou seja recolocá-ladlufri'seu respectivo campo de

coeréncia. Tfata-se de eütar pro¡eqóes 8rróneas que induzem a uma

defasagem com a realidade. Se uma lüÁaO a" caráter simbólico é
'\ "

transposta de modo direto ao calnpo de coeréncia da realidade ordiná-

ria, o resultado pode ser catastrófico (h$nO3§ se distinguir uma morte

simbólica de uma morte real, por exemplo)'

A maioria das pessoas náo manlfesta o deseJo de efetuar.um

processo iniciático, mas sensivelmente quer experimentar uma üvéncia
.diferente",acederaumconhecimentodesimesmoouresolverum
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problema de saúde ou uma questáo edstencial. Para estes pacientes'

os jejuns ou dietas sáo extremamente reduzidos' os riscos ou perigos

quase nulos e as condiqóes de participagáo muito amplas.

Os sujeitos podem partlcipar de sessÓes a partir da adolescéncia

e nos grupos étnicos amazÓnicos alguns meninos o fizeram desde a

idade de 7-8 anos. Conhecemos.um caso muito preciso de um Jovem,

filho de um curandeiro de Chazuta, de I I anos de idade, que toma

ayahuasca de maneira descontÍnua desde 2 anos, Além disso, cantaJá

alguns icaros. As esposas de curandeiros tomam ayahuasca durante a

graüdez para *fazer as crianqas mais fortes" e aos recém-nascldos se

lhes joga algumas gotasde ayahua§ca na boca para que §e sensibilizem

e aprendam a querer a planta e Para que ela os queira.

Por fim, é essencial sublinhar que náo há nenhuma dependéncia

causada pela ayahuasca, qualquer que seJa o suJeito. Ninguém póde

nos falar de algum estado de crise de privaqáo. Nós mesmos interrom-

pemos sessóes durante vário§ meses sem experimentar síndrome de

abstinéncia. Este dado pode ser considerado como um fato comprova-

do. Náo encontramos exceqáo alguma entre os curandeiros e pacientes

entrevlstados e observados cllnlcamente.

Para responder á perguntá do senso comum, diremos entáo que

a ayahuasca 'funciona", mas acFescentaremos imediatamente "com a

condtgáo de ser rlgoroso e despróbü¿o a. sistemática aprlarf'

É útil esclarecer que toda§ as anotaqÓes anteriores se referem ao
rtlt

uso da ayahuasca preparada de maneira tradicional e náo ao uso de

um ou vários dos princÍpiof ?Uvos isolados (harmina e derivados)

uülizados de maneira náo-empÍrica em sua ingestáo (inJeqÓes' por

exemplo, ou cápsulas de mistura de prlncÍpios ativos obtidos de outras

plantas ou de maneira sintéüca)ou em um contexto dessacralizado sem

o marco ritual de rigor.
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Umo experiéncio ilustrotivo

Cabe ressaltar a necessidade de empreender o estudo da aya_
huasca em prlmeiro lugar segundo o modelo de prática empÍrica
enriquecida desde há geragóes pelos terapeutas e "ayahuasqueiros,, da
Amazónla. Transposiqóes demasiado bruscas e arbitrárias segundo
conceitos científicos racionais-causalistas podem provocar a invalida-
gáo cientÍflca no melhor dos casos, e nó pior expor os suJeitos a um
estado de periculosidade.

A propósito, referimos aqui a experiéncia atrevida do Dr. pierre
Reimburg, médico francés encarregado de missáo do Ministério de Ins-
trugáo Pública, que no início do.século auto-experimentou a ayahuasca.
seu informe dissuadiu mais de um cientista de repetir a experiéncia.
conta sua única sessáo de maneira táo dramática que náo podemos
resistir á tentagáo de citar alguns extratos:

...as ñáuseás aumentam e sáo multo desásadávels; e abandonando os

preceitos dos tomadores de ayahuasca que dlzeñ se que tem que delxar
que os fenómenos se corrUam por s1 só, qUero de todas minhas forgas

vomitar e toma¡ chá sobretudo porque méb cora§áo me preocupa. Me

levanto (mela-noite), urino abundantemente,de pé atnda que com dlficul_

dade e caminho dois ou trés passos que me s-eparam de meu quarto aonde

quero acender o fogo para esquentar chá. Entáo, tenho um desmalo e caio

sobre um baú como um peso inerte, grltando,a Teólilo ..estou envenenado..

O pulso desapareceu completamente (grlfo do autor), estou lÍüdo, as pupllas
dilatadas, a garganta oprimida com uma disfagia multo forte, a boca seca,

sensaQáo de desapariqáo da parte baixa do corpo, movtmentos desordena_

dos das máos ao querer pegar algo... : 
' ''

r,l

Depois desta noite trágica, ,ro""o 
"o1"g" 

se levanta ..intumescido,

fastidiado, debilitado e me arrasto fora da habitagáo. Náo tenho foi"qa
para falar, tenho uma enxaqueca atroz e náo tenho vontade de comer,
sempre com disfagia".
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Conclui assinalando que necessitou de quatro dias para se

recuperar, e mais... 'Durante o§ dois-trés dias seguinte§ tive de vez em

quando dificuldades de deglutiqáo".

Náonossurpreendamoscomasreticénciasdosaudazesquanto
a..intoxicar-se''detalformadepoisdesemelhantetestemunho.

Náoobstante,comobomcientista,oDr'Reimburgprecisaos
detalhes de sua sessáo, durante a qual ordena que se acenda uma

lamparinaapesardeque..Teófilomehaüaexplicadoqueeraindispen-
sáveI permanecer na escuridáO e em siléncio...". "sÓ posso dar ordens

breves ao pobre Teófilo que está aflito e que me afirma que náo é

nenhum veneno, que.além disso eu tinha que ter ficado deitado, etc..."

Comisso,oDr.Reimburg,queanalisacontinuamenteseuestado
clinico, in§ere chá, cafeína granulada Houdé' tanino' ipeca' café muito

carregado (um litro), sulfato de,'magnéslo, uma vez mais café e cafeina'

sefazinjetarumaampoladecafeÍna,respiraéter.'.tudolSSosuma.
mente agitado e intranqüllo.

O cientista reconhece náo respeitar de nenhum modo as regras

enunciadasanteriormentepelocurandeiro,masparadoxalmente'as
causas da " íntoxíca4ad' 5{q alrtbuÍdas á ayahuasca!

Mesmo sendo táo antiga a experiéncia' a atitude de receio e de

incredulidade a respeito das "fantasias" dos curandeiros perdura hoJe

em dia. Ouando náo se evoca0 histrionismo que propicia a sugestáo'

sedescartademaneiramaiseleganteaeficáciarealdestaspráticas
com explicaqóes supostamente "sábias". É de temer que estas posi§Óes

sejam uma restri§áo cujo fim geja poupar-se á auto-experimentaqáo'

desprezando assim uma slncéra atitude científica'

PersPectivas futuras

De maneira geral' os estudos sobre a ayahuasca náo váo além do

marco botánico ou fitoquÍmico e ás vezes socioantropolÓgico' Ra¡os sáo

os cientistas que tenham téntado enfocar este fenÓmeno tn s¿¿u e

i.
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tenham procedido a auto-experimentaQóes respettando o contexto mui-
to particular das práticas da ayahuasca.

No entanto, a ayahuasca requer um processo de in-formagáo no
sentido etimológico do termo. A informagáo náo pode ser recolhida de
fora, mas procede do interior do suJeito. por consegiuinte, uma investi-
gaqáo que descarta a auto-experimentaqáo se priva de fato da principal
fonte de dados e reduz o valor das hipóteses assim formuladas.

Mesmo os trabalhos de claudio NaranJo (1g73), bastante audazes
para ser nomeados, se limitam a utilizar a relativa desinibiqáo conse,
cutiva á ingestáo de ayahuasca para p6r em prática técnicas orienta-
doras ou de sugiestáo muito parecidas ás do Ensueño Despierto Dirigrdo
de Robert Desoille (1978).

Parece-nos extremamente útil considerar a experiéncia da ayahuas-
ca com o enfoque de uma üvéncia "transpessoal" e confrontar esta vivéncia
á descrita pelas experi€ncias de transpessoálizaqáo voluntárias ou fortui-
tas (por exemplo as mortes clínicas seguidas de rea,imagáo - rear death
experience - ou os estados extáticos durante os esforqos sobre-humanos
dos desportistas) [ü/eil 1986).

outros modelos propostos por investigadores muito diversos
poderiam ser convocados "El cerebro holo-giraflco" de Karl pribam, ,.Los

carnpos morfogenéucos" de Rupert sheldrake, "Los campos de cohe-
rencia" de Jacques Ravatin, "La máqutna cíclica" de Jean-charles
Pichon etc. 

:

Segundo o parecer de numerosos investigadores, a auto_experi_
mentaqáo é deflciente pela falta da "obJettvtdade" eldgida pela ciéncia.
Mas, precisamente, a subjetividade apresbnta uma ocasiáo necessária
se se quer lograr o enfoque da ayahuasca. A aboligáo da distáncia entre
observador e objeto (trata-se do mesmo indlviduo ao mesmo tempo
suJeito e obJeto) constitui o nó central da técnlca terapéutica tradiclo-
nal. Tornamos a dizer, o sujeito náo ,captura a realidade, mas é
capturado por ela, náo atua mas é atuado. euando o conhecimento
sólido de um investigador se enriquece a partir da auto-experimenta-
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qáo, perrnlte o descobrimento de horizontes originat§ de busca e a

formulaqáo de hipÓteses lnovadgras. É o caso por exemplo de Fred AIan

Wolf em fisica quánüca ou o de,Jeremy Narby em biologia molecular

fWolf 1993; Narby 1997).

Este obstáculo é aindao damicrofisica' o observadormociificando

de fato a experiéncia.

Os autores que se atér¡l a auto-experlmentaqáo sáo os mals

lnteressantes de consultar acerca da ayahuasca (silva santtsteba 1977;

Arevalo Valera 1986: Bramard Blagny I 98 I ; Ayala Flores e kwis 1978;

Catvo 1982; Scheiffer 1973; Luna 1986; McKenna e Dennls 1974).Pa¡a

ser válida náo obstante, esta aüto-experimentaqáo implica para progre-

dir, a prática de dietas, Jejuns e'absünéncia sexual. Conhecemos o caso

de investigadores que toma¡am mais de l5ovezes ayahuasca, mas sem

nenhuma dieta ás quais nAo dáo importáncia alguma: seus conheci-

mentos ficaram num nÍvet ¡r¡ulta elementar. As exploraqÓes isoladas do

mundo inüsível com ayahuasca náo desembocam em uma lntegra§áo

mais profunda como em geral todas as experiénclas-limites (peak-

experience) dos estados móáifrcados de consciéncia. Requerem um

tempo de metabolizaqáo qüé cbmpromete o sujeito em todos os nÍveis

(fislco, psíquico e espiritual) 
'6 de condiqóes ad hoc que respeitem

adequadamente as rigoro§a§ regras das dietas-retiros iniciáticas dos

curandeiros. Somente neste contexto muito controlado no plano ener-

gético se dáo as oportunidadés de integraqáo de material psÍquico

surgido a partir das ingestÓes'de ayahua§ca, o que ao mesmo tempo

prepara o sujeito para aprofundar as ingestóes seguintes da bebida.

O estudo dos estados modiflcados de consciéncla nos parece

extremamente alentador para ofuturo. Náo obstante, supÓe previarnen-

te uma redefinigáo do enfoque clentÍfico neste campo, quer dizer uma

'revisáoepistemológica". i.¡

O Dr. Kabtre Ftdaatf, que trabalhou com curandeiros africanos e
,--,-

foi iniciado por eles, chega,]1 mesmas conclusóes depois de uma
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auto-experimentaeáo que náo supós a i:rgestáo de alucinógenos. Seus
trabalhos abrem horDontes neste campo (Fidaalt 1987).

As investisaqóes em psicologia das profundidades iniciadas por
C. G. Jung, mais precisamente sobre a análise dos sonhos e dos delírios
de psicóticos nos parecem particularmente benéficas. Em nosso enfo-
que, os conceitos principais do pensamento junguiano (inconsciente

coletivo, aníma-annimr.rs, duplo e sombra, estruturas arquetípicas,
numinosidade etc.) nos foram valiosos como referéncias neste caminho
de exploragáo interna e externa.

Temos "vivido" intensamente a sincronicidade, além de ter assis-
tido a numerosos fenómenos parapsicológicos (nomeamos desta forma
por náo ter outra palawa máis precisa) para assumir a pergunta
formulada na obra de Hubert Reeves et al.:

"Edstirá uma ordem causal?" (ReeveS et al. 1985).
" il'' r'

,tí.. j ,

Náo se pode, do nosso ponto de,¡rista, arriscar-se a fazer um
estudo audaz e sério (e ambicioso) dos feqómenos de modiflcaqáo dos

estados de consciéncia sem antes ac€ttar, a eventualidade de um, I ,"
cámbio, uma mudanga de paradigma. A pertinéncia do debate sobre
estes temas impóe uma ampliaqáo das concepqóes atuais em visor (e

dos discursos) com o objetivo de abrir nqvas üas do pensamento.

O que representa a ayahuasca consütui um desafio intelectual
para nossa época. 

t

l

A ayahuasca Ílgura agora no "catálogo" de substáncias psicoati-
vas disponíveis para todo pesquisador de outras perspectivas para a
aproxlmaqáo das grandes questóes existenciais. Escapou do mundo
indígena para ser objeto de experimentáqáo e estudo por parte tanto
dos aventureiros da new dge como de clenüstas dispostos a franquear
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as barrelras convencionais entre disciplinas e as dos limites estreitos

e obsoletos de uma suposta .objetividade pura' Essa 'explosáo" do

interesse pela ayahuasca náo está isenta de perigos reals e abusos como

a desvirtuagáo de sua composigáo e de seu manejo ritual; o isolamento

em grupos sectá'rios com lutas de poder: a recuperaqáo interessada por

psicoterapeutas em busca de novos ingressos gerados pelo mercado dos

sedentos de senüdo existencial Puma sociedade dessacralizada; a venda

pela internet de "espiritualidade ayahuasqueira"; a corrfusáo com o

consumolúdicodacannabisoudrogasdedesenholdesign.d¡ltgs):a
apariqáo de "mestres" por toda parte formados nurnas quantas sessÓes" '

etc. (Mabit 1992, 1995, 1997' 1998)'

Dento desta caÓtica §ituaqáo ' 
no entanto' a ayahuasca demonstra

ser uma via extraordinariamente promissora para a evoluqáo da socie-

dadeocidentaltantoemsuainvestigaqáocientífica'nofornentodeuma
sacralizaqáo auténtica e liberadora' como na formulaqáo de novas

alternativasterapéuticasasérlosproblemaspsicopatológicos.Dentro
destes últimos' o tratamento:' das toxicomanias poderia ser um dos

ángulos mais frutÍferos, permittndo ao mesmo tempo validar o uso

controlado dos estados modiflóados de consciéncia e diferenciar as

induqÓesnáo-aditivasredentoias(pelaayahuascaporexemplo)das
induqÓesaditivaseviolentadbrasdaliberdadeindivldual(toxicoma-
nias) (Mabit et c¿L. L992; Giove Nakazawa 1996; Colectivo 1996; Labi-

galini 1998).

O mundo visionário aa'fyafruasca oferece ampliar o panorama

mental do suJeito ocidentá 
" lii" 

lt'g^t da uniformizaqáo triste' linear

e monótona de sua excessryEm§ntalizaqáo racional' outorgar-lhe uma

abordagem renovada aa viflLgln toda sua amplitude' descobrindo-lhe

realidades múltiplas ou mql$nlps olhares sobre a realidade' com maior

integra§áo de seu corpo e de 'ppu coraqáo' de sua materialidade e de

sua afetividade. , :,i

r!,.
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