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O UNIVERSO NO FUNDO DA MENTE 
O gráfico mostra a ligação entre áreas  

do cérebro em pessoas que não usaram  
psicodélicos (abaixo) e naquelas  

que usaram (ao lado)

O estudo foi feito com psilocibina  

(cogumelo mágico) e mostra como  

o uso do psicodélico propicia a percepção 

de mais informações, sem a limitação  

da sistematização do pensamento  

lógico, ordenado e causal. 

Fonte: Petri et al. / Proceedings of The Royal Society Interface 
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Os tecidos que formam o tempo e o 

espaço se dissolveram ao meu redor. Eu 

estava em um lugar em que nenhuma 

dessas duas ideias fazia mais sentido. 

De repente, me vi de frente para uma 

amiga. Nós conversávamos, apesar de 

fisicamente eu estar em um galpão fe-

chado na zona leste de São Paulo e ela, 

em Ribeirão Preto. Finalmente, eu es-

tava experimentando as sensações de 

que ela tanto falava. Pela primeira vez, 

sentia a força do chá de ayahuasca. E 

quando percebi que o tempo e o espaço 

não existiam da forma como eu sempre 

acreditei, meu estômago deu sinal de 

vida. No banheiro, vomitei 29 anos do 

que considerei serem conceitos distor-

cidos sobre a realidade. Foi fisicamente 

dolorido porque eles se agarravam à mi-

nha garganta como se tivessem unhas. 

Em meio ao desconforto, brotou 

uma reflexão: se eu posso questionar 

conceitos tão rígidos quanto o tempo, 

então posso questionar absolutamen-

te tudo. Me veio uma sensação de po-

der que eu nunca havia imaginado ser 

possível. Já recomposto, a única coisa 

que consegui fazer foi me debulhar em 

lágrimas e agradecer por estar vivendo 

o começo da minha primeira experiên-

cia psicodélica significativa. 

Nas cinco horas que se seguiram, 

de olhos fechados, vi mandalas colori-

das, fractais e flores de mil pétalas se 

abrindo na minha frente. Também refle-

ti profundamente sobre um trecho do li-

vro A Realidade Não É o que Parece (Ed. 

Objetiva), do físico italiano Carlo Rovel-

li, sobre o qual eu havia escrito meses 

antes: “Onde uma onda acaba? Onde 

ela começa? Pense nas montanhas. 

Onde começa uma montanha? Onde ela 

termina? Quanto ela continua sob a ter-

ra? São perguntas sem sentido, porque 

uma onda ou uma montanha não são 

objetos em si, são maneiras que temos 

de dividir o mundo para falar dele mais 

facilmente. Seus limites são arbitrários, 

convencionais, cômodos. São maneiras 

de organizar a informação de que dispo-

mos, ou melhor, formas da informação 

de que dispomos” — exatamente como 

o tempo do relógio. 

Para mim, estava óbvio que sob de-

terminado ponto de vista, todos faze-

mos parte da mesma unidade. Somos 

todos um. Então, senti uma profunda 

compaixão por gente que eu nem co-

nhecia direito. Meu racionalismo não 

estava pronto para essa constatação, 

mas, à medida que o chá fazia efeito, 

ficava cada vez mais claro: eu estava 

tendo uma experiência mística. 

Saí de lá exaurido, mas surpreen-

dentemente leve e estranhamente fe-

liz. Já no táxi, ouvindo Rihanna cantar 

“We Found Love in a Hopeless Place”, 

um questionamento muito sofisticado 

invadiu minha mente: “Que porra foi 

essa que aconteceu comigo?”. 

Nos nove meses seguintes, participei 

de mais seis experiências como aque-

la, todas com efeitos muito diferentes 

entre si. A cada novo contato com o 

psicodélico eu tinha mais certeza de 

que deveria escrever uma reportagem 

sobre o tema. Mas, se eu não conse-

guia entender a experiência, como po-

deria explicá-la? As descrições que fiz 

parecem ser só a parte que a minha 

consciência limitada conseguiu apreen-

der; a maior parte (e mais interessan-

te) sempre me escapa. É como tentar 

pegar fumaça com a mão. 

“Eu gosto de comparar a experiência 

psicodélica com a de um sonho”, me 

explicou Draulio Araújo, físico e profes-

sor de neurociência do Instituto do Cé-

rebro da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. “É diferente de alu-

cinação, que é um termo terrível para 

esse tipo de fenômeno.” Ao contrário 

das alucinações, as visões sob o efeito 

da ayahuasca acontecem, geralmente, 

de olhos fechados e não são corpori-

ficadas. É por isso que o termo mais 

preciso para se referir às substâncias 

que têm esse poder de expandir a men-
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servados um dia depois do uso do chá 

e se mantiveram de dois a sete dias 

depois”, explica Araújo.  

Vinte e nove pessoas fizeram parte 

do estudo, das quais 14 tomaram o chá 

e 15 receberam placebo. Uma semana 

depois, dos 14 participantes, 9 apre-

sentaram melhora. No outro grupo, só 

4. “No geral, nosso estudo traz novas 

evidências que apoiam a segurança e 

o valor terapêutico dos psicodélicos 

quando usados em ambiente adequa-

do e com a intenção adequada”, afir-

ma a pesquisadora da UFRN Fernanda 

Palhano, principal autora da pesquisa.

Apesar do sucesso, Araújo pre-

vê mais trabalho. “A ayahuasca não 

é uma bala de prata, alguns dos pa-

cientes não responderam a ela. É um 

problema de pesquisa importante que 

a gente tem que tentar compreender.”  

A constatação me lembrou do que 

disseram na casa onde tive minha 

experiência: a ayahuasca é para todo 

mundo, mas nem todo mundo é para 

a ayahuasca. Pessoas com histórico 

ou pré-disposição genética para bi-

te é “psicodélico”, ou ainda “enteóge-

no” (do grego “que contém Deus”), e 

não “alucinógeno”. 

“Mas tem uma diferença crucial en-

tre essas visões e os sonhos: quando 

eu acordo, por exemplo, percebo que 

aquilo não foi real. Já com a ayahuas-

ca, quando retomo o estado de cons-

ciência, o que percebo é que o que eu 

vivi lá foi tão real quanto o que eu es-

tou vivendo agora conversando com 

você, não é só criação da minha ca-

beça.” É claro que meu racionalismo 

vibrou com a resposta. 

Araújo é coordenador de um dos 

estudos nacionais feitos com psico-

délicos que mais ganharam destaque 

neste ano. Publicada em junho, no pe-

riódico Psychological Medicine, a pes-

quisa mostra que o chá de ayahuasca 

— feito há milênios por culturas indí-

genas da Amazônia com a mistura do 

cipó jagube e das folhas da chacrona 

— tem um efeito antidepressivo rápi-

do em pacientes com depressão que 

não respondem a tratamentos con-

vencionais. “Esses efeitos foram ob-



polaridade e esquizofrenia ou que 

usam antidepressivos inibidores da 

monoamina oxidase (IMAO), por 

exemplo, não devem tomar o chá — 

como mostrou o caso de Cadu, o jo-

vem diagnosticado com esquizofre-

nia que matou o cartunista Glauco 

e seu filho Raoni, em 2010.   

Sinta a vibração
O estudo brasileiro não está sozi-

nho. Ele vem na onda do renasci-

mento das pesquisas com psicodé-

licos que já inundou algumas áreas 

da ciência no mundo todo e promete 

revigorar campos como a psiquia-

tria — em que uma das últimas gran-

des novidades foi a fluoxetina (Pro-

zac), de 1986, usada como base para 

os antidepressivos mais modernos. 

“O panorama da psiquiatria nas últi-

mas décadas é muito triste”, explica 

o médico residente em psiquiatria 

da Unicamp Marcelo Falchi. “Ain-

da usamos tratamentos antigos, en-

tendendo a saúde mental em termos 

excludentes: cerebrais ou mentais. 

Os psicodélicos vêm para unir essa 

abordagem mente-cérebro, forne-

cendo uma ferramenta poderosa de 

exploração da subjetividade”, explica 

ele, que também integra um grupo 

de pesquisadores que analisam os 

efeitos da ayahuasca. 

Em abril de 2017, a conferência 

Psychedelic Science, nos EUA, reuniu 

cerca de 3 mil cientistas e curiosos 

para ouvir as últimas novidades em 

relação às misteriosas substâncias. 

Para muitos, o evento foi o marco do 

renascimento psicodélico na ciência. 

“Não somos a contracultura, nós so-

mos a cultura”, comemorou falando 

ao The New York Times Rick Doblin, 

criador da ONG Maps, organizado-

ra do evento, que luta pela validação 

dessas substâncias desde 1986. 



O ponto alto foi a apresentação dos 

resultados de estudo do uso de MDMA 

(substância presente no ecstasy) para 

o tratamento do transtorno de estresse 

pós-traumático (TEPT). Em 2016, os 

EUA liberaram os estudos de fase 3 com 

a substância, a última etapa antes de po-

der ser aprovado o uso terapêutico. No 

final dos testes de fase 2, dois terços dos 

participantes, como veteranos de guerra 

e vítimas de abuso sexual, já não apre-

sentavam características do transtorno. 

A expectativa é de que a substância es-

teja disponível para uso em 2021.

Nessa última etapa, mais testes com 

seres humanos devem ser feitos, in-

clusive no Brasil, onde as pesquisas já 

foram autorizadas pela Anvisa e estão 

sendo comandadas pelo neurocientis-

ta Eduardo Schenberg, fundador da 

startup Phaneros, responsável pelo re-

gistro da terapia no país. “As sessões 

com MDMA são tocantes, todo mundo 

fica impressionado”, explica o pesqui-

sador. “Uma metáfora comum é que 

uma sessão com a substância equivale 

a um ano de terapia. Em vários senti-

dos, isso não parece ser um exagero.”

A alma do mundo
A questão é: se os psicodélicos são tão 

“milagrosos” assim, por que minha tia 

achou que eu estava “metido com dro-

gas” e cultuando o demônio quando fa-

lei da minha experiência? Preconceito, 

claro. Mas ela não é a única. O assunto 

enfrenta resistência até no meio cien-

tífico. O estudo da UFRN, por exem-

plo, foi recusado por 12 periódicos até 

ser aceito. “O banimento dessas subs-

tâncias se deu por razões que não são 

científicas. Temos que combater isso 

com mais informação”, ressalta o neu-

rocientista Stevens Rehen, professor 

do Instituto de Ciências Biomédicas da 

UFRJ e diretor de pesquisa do Instituto 

D’Or de Pesquisa e Ensino. 

Mas nem sempre foi assim. Em 

1938, um cientista suíço chamado Al-

bert Hofmann se concentrava em sin-

tetizar moléculas do esporão-de-cen-

teio, um fungo também conhecido 

como ergot, que infesta plantações de 

centeio e trigo. Além de causar envene-

bou absorvendo-a pela pele sem que-

rer. Quando chegou em casa, teve a 

primeira viagem de LSD da história. 

“Percebia um fluxo ininterrupto de 

imagens fantásticas, formas extraor-

dinárias com um intenso jogo calei-

doscópico de cores”, escreveu. O cien-

tista se convenceu de que tinha sido 

a substância que o havia encontrado, 

e não o contrário. Na década de 1950, 

Hofmann também identificou e conse-

guiu sintetizar a psilocibina, psicoativo 

dos cogumelos mágicos, fungos consi-

derados sagrados e utilizados de for-

ma ritualística pelos povos pré-colom-

bianos da América Central e do Norte 

há pelo menos 7 mil anos — e conde-

nados pela Igreja Católica desde 1620. 

Vem chegando o balanço
Em 1960, em uma viagem ao México, 

um psicólogo da Universidade Harvard 

que já tinha ouvido falar do potencial 

dos cogumelos resolveu experimen-

tá-los — e acabou mudando a forma 

como o mundo pensava. “Eu me en-

treguei aos encantos como os místicos 

têm feito por séculos”, escreveu o psi-

namento, ele era usado por muitas par-

teiras para estancar sangramentos em 

trabalhos de parto. Existia uma possí-

vel aplicação comercial ali. Foi assim 

que Hofmann descobriu uma substân-

cia que batizou de dietilamida do ácido 

lisérgico (ou LSD, na sigla em alemão). 

O problema é que os testes com ani-

mais não mostraram grande utilidade 

e a fórmula acabou sendo esquecida. 

Por cinco anos. 

No livro LSD: My Problem Child, o 

cientista conta que, em 1943, teve um 

pressentimento de que a substância 

merecia uma segunda olhada. Ao sin-

tetizá-la novamente, Hofmann aca-
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cólogo Timothy Leary na autobiogra-

fia Flashbacks: Surfando no Caos (Ed. 

Beca). “Descobrimos abruptamente 

que tudo o que aceitamos como reali-

dade é só fabricação social.” Sentir-se 

um robô que despertou em Westworld 

não soaria absurdo para ele. 

Naquele mesmo ano, que já acumu-

lava uma década de pesquisas com psi-

codélicos, Timothy Leary e Richard 

Alpert iniciaram em Harvard o Proje-

to Psilocibina. Dentre suas contribui-

ções mais importantes destacam-se as 

ideias de set e setting, usadas até hoje. 

O primeiro termo refere-se ao estado 

interno da pessoa que vai ter a expe-

riência psicodélica: o quão aberta ela 

está, seu repertório, seu humor, seus 

medos. O segundo é relativo ao am-

biente, aos objetos e ao clima que com-

põem o entorno. “Não adianta só tomar 

ayahuasca ou LSD em uma festa e di-

zer que está curado de depressão, por-

que você não está em um setting ideal”, 

alerta Marcelo Falchi, da Unicamp. 

Outro estudo usado como referência 

até hoje, conduzido por Walter Pahnke 

e coordenado por Leary, foi o Experi-

mento da Capela de Marsh, de 1962. 

A ideia era descobrir se os psicodéli-

cos poderiam induzir experiências re-

ligiosas se fossem administrados em 

um ambiente como a capela da Uni-

versidade de Boston. Nove dos dez 

estudantes de teologia que receberam 

psilocibina confirmaram que sim. “Al-

guns descreveram uma transição para 

além do passado, do presente e do fu-

turo, para um domínio onde o espa-

ço-tempo tridimensional era somen-

te uma entre infinitas possibilidades”, 

relatou o escritor Michael Benson em 

2001: Uma Odisseia no Espaço — Stan-
ley Kubrick, Arthur C. Clarke e a Criação 
de uma Obra-Prima (Ed. Todavia). No 

livro, Benson mostra como as pesqui-

sas com psicodélicos influenciaram o 

clássico da ficção científica, que, assim 

como uma experiência com psicodé-

licos, parece ter sido feito mais para 

sentir e apreciar do que para entender. 

Na universidade, Leary passou a ser 

cada vez mais questionado em relação 

ao modo nada ortodoxo como condu-

ao seu redor: os jovens. No contexto 

da Guerra do Vietnã, pedidos de “paz 

e amor” soavam como uma afronta às 

autoridades; e, ao dizer frases como 

“os jovens que tomam LSD não vão lu-

tar suas guerras”, Timothy Leary pas-

sou a ser considerado o homem “mais 

perigoso da América”, segundo o então 

presidente Richard Nixon. 

Antes de sofrer um impeachment, 

foi Nixon que, em 1971, declarou guer-

ra às drogas, proibindo não só o consu-

mo dessas substâncias como também 

as pesquisas. “Isso diz algo importan-

te sobre quão relutante as culturas são 

em se expor ao tipo de mudança que 

esses componentes podem causar. Há 

tanto poder que provém da experiência 

mística primária que isso pode amea-

çar as estruturas hierárquicas existen-

tes”, disse o psicofarmacologista Roland 

Griffiths em depoimento ao jornalista 

Michael Pollan no livro How to Change 
Your Mind (Como Mudar Sua Mente, em 

tradução livre, com previsão de lança-

mento no Brasil em novembro pela Ed. 

Intrínseca). Apesar de demonizadas, as 

substâncias continuam sendo usadas 

até hoje. O único resultado foram déca-

das de pesquisas jogadas no lixo, o que 

causou um atraso de mais de 30 anos 

para o entendimento de doenças como 

a depressão — que, segundo a ONU, 

afeta mais de 300 milhões de pessoas 

no mundo, das quais cerca de 30% não 

respondem aos remédios usados na pri-

meira alternativa. Além disso, é a doen-

ça que mais incapacita as pessoas. 

zia as pesquisas. Em 1963, a denún-

cia de que ele e Alpert estariam dando 

drogas para estudantes fez com que os 

dois se tornassem os únicos profes-

sores demitidos de Harvard no século 

20. Os psicodélicos então implodiram 

a academia e escorreram pelas ruas. 

Depois de dois anos de uma jorna-

da espiritual na Índia, Alpert se tor-

nou Ram Dass, um dos maiores gurus 

dos Estados Unidos — sua visão sere-

na de mundo pode ser vista no recen-

te documentário Ram Dass a Caminho 
de Casa, da Netflix. Já Leary, apesar de 

malvisto pela ciência, ganhou status 

de pai da revolução psicodélica. Além 

de influenciarem o movimento hippie, 

suas ideias de contestação acertaram 

em cheio o coração e a mente daqueles 

mais propícios a questionar os padrões 

O PERIGO DAS DROGAS 
Substâncias psicodélicas são as 

que menos causam danos
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nando um dos principais polos de pes-

quisa com psicodélicos no mundo. Era 

o primeiro estudo do gênero a exami-

nar os efeitos provocados por psico-

délicos realizado em mais de 40 anos.

O estudo com 30 voluntários mos-

trou que, quando administrada em 

condições ideais (lembra do set e 

setting?), a psilocibina provoca ex-

periências similares às experiências 

místicas espontâneas. Depois de 14 

meses, os participantes relataram 

melhora em seu bem-estar pessoal, 

satisfação com a vida e mudanças 

positivas de comportamento — tudo 

confirmado por amigos e familiares.

Parece surpreendente, mas nada 

disso é novidade para os membros 

das religiões ayahuasqueiras do Bra-

sil. As principais são a Barquinha, a 

União do Vegetal e o Santo Daime, 

doutrina fundada na década de 1920, 

em Basileia, no Acre, pelo seringueiro 

Raimundo Irineu Serra, o mestre Iri-

neu, um dos principais responsáveis 

pela popularização do uso do chá fora 

do contexto indígena. 

A vida é uma dança circular
É difícil cravar o momento em que 

os psicodélicos conseguiram recupe-

rar a moral na academia — se é que 

já conseguiram. Mas, em seu livro, 

que investiga exatamente esse renas-

cimento, Michael Pollan destaca três 

eventos cruciais que aconteceram em 

2006: o simpósio em comemoração 

ao centenário de Albert Hofmann (que 

morreu aos 102 anos); a liberação, nos 

EUA, do uso do chá de ayahuasca para 

os rituais da União do Vegetal (UDV), 

religião brasileira criada em Porto Ve-

lho por José Gabriel da Costa, o Mes-

tre Gabriel, em 1961; e a publicação 

de um artigo cujo título pode ser tra-

duzido como: “Psilocibina pode cau-

sar experiências do tipo místico com 

significados pessoais substanciais e 

embasados e importância espiritual”. 

Além do título curioso para um ar-

tigo científico, um dos autores é o já 

citado Roland Griffiths, um rigoroso 

cientista da Universidade Johns Hop-

kins, dos EUA — que acabou se tor-



Por ter o uso ritualístico garantido 

por lei desde 1986, o Brasil acabou 

ganhando um incentivo para os estu-

dos científicos com a substância. Se-

gundo a antropóloga Bia Labate, pro-

fessora colaboradora do Programa 

de Psicologia Oriental-Ocidental do 

Instituto de Estudos Integrais da Ca-

lifórnia, isso faz com que a pesquisa 

feita aqui seja muito mais rica. “Ter 

uma grande bibliografia [de ciências 
sociais] sobre o assunto facilita o tra-

balho científico, porque os pesqui-

sadores estudam um fenômeno que 

tem muito mais legitimidade do que 

em outros países”, explica.  

Para o neurocientista Stevens 

Rehen, da UFRJ, esse é um dos ra-

ros momentos da história em que a 

religião ajudou a ciência. Ao expor 

modelos de minicérebros ao DMT 

(o psicoativo da ayahuasca), Rehens 

descobriu um aumento de comuni-

cação entre as células que têm a ver 

com a memória. O trabalho em que 

detalha isso ficou entre os 25 mais 

lidos da revista Scientific Reports, da 

Nature, que conta com mais de 24 

mil artigos em sua base. 

O cientista também analisa os efei-

tos da harmina, composto que aju-

da o DMT a chegar ao cérebro (sem 

ele, o DMT seria degradado pelo es-

tômago, por isso a mistura do cipó 

com a planta resulta um casamento 

ideal). Ao analisar a harmina desco-

briu-se que, além dessa função prin-

cipal, ela inibe uma enzima ligada a 

outra doença. “Com base nos nos-

sos dados, podemos especular so-

bre uma aplicação terapêutica para 

o Alzheimer conforme seguimos nos 

estudos.” Não surpreende, portanto, 

que, apesar dos baixos investimentos 

do governo na ciência, o Brasil este-

ja se tornando um polo de excelên-

cia nas pesquisas com psicodélicos.



Além da ayahuasca e do MDMA, es-

tão sendo estudadas por aqui substân-

cias como a ibogaína — princípio ativo 

da iboga, planta africana que chega a 

fazer efeito por até 24 horas e que tem 

demonstrado benefícios no tratamen-

to de dependência de drogas como o 

crack. O projeto de pesquisa com o psi-

codélico, sob o comando do psiquiatra 

André Negrão, da USP, está tramitan-

do no Comitê de Ética do Hospital das 

Clínicas de São Paulo. 

Os segredos vêm da floresta
Eu achei que, conforme fosse me apro-

ximando das explicações científicas 

sobre os psicodélicos, me distancia-

ria da aura mística que os envolve.  

Errei feio. Como pude confirmar com 

os cientistas com quem conversei, es-

ses dois temas parecem estar mais li-

gados do que o cipó e a folha que com-

põem o chá de ayahuasca.

O neurocientista Eduardo Schen-

berg, que já analisou pacientes que 

fizeram tratamento com ibogaína, 

concorda: “Tive um paciente que me 

explicou a experiência assim: ‘Doutor, 

eu sei que você é cientista e não vai 

acreditar, mas eu vou falar; meu espí-

rito viajou até a África e lá eu participei 

de um ritual xamânico, onde curaram 

a minha alma e a mandaram de volta 

para o meu corpo no Brasil’. Não co-

locar isso no relatório seria um desvio 

de conduta. Isso tem que ser conver-

sado e, se acharem que é alucinação ou 

a prova de uma experiência espiritual, 

vamos debater num congresso”. 

Foi Schenberg o responsável por 

adaptar a Escala de Experiência Mís-

tica para o português, uma escala que 

mede a sensação espiritual da expe-

riência com psicodélicos feita com 

base no Experimento da Capela de 

Marsh. Até o fim do ano deve estar 

disponível também a Escala da Expe-

riência Difícil, que mede as sensações 

aterrorizantes, ou “peia”, como se diz 

no meio ayahuasqueiro. 

Conheci bem o significado da peia. 

Durante uma experiência, depois de vi-

sualizar carrancas e formas horrendas, 

me vi pelado e encolhido, dentro de 

Sob a ótica indígena, eu de fato mor-

ri. “No xamanismo, morte e renasci-

mento são um tema clássico — você 

renasce em uma nova configuração. A 

interpretação neurocientífica é exata-

mente a mesma: a rede padrão é in-

terrompida, e talvez as coisas que es-

tivessem atrapalhando seu fluxo de 

trabalho fossem deixadas para trás até 

tudo se recompor novamente”, expli-

cou o etnofarmacologista Dennis Mc-

Keena na revista The New Yorker.    

“O que eu percebo é que a maioria 

das pessoas são educadas a colocar o 

ego como o ator principal de suas vi-

das, deixando a essência como coadju-

vante”, ressalta a terapeuta Edna Mar-

tins, da Aldeia Xamânica Pedra da 

Lua. “O que a ayahuasca faz é inverter 

isso. As pessoas precisam compreen-

der essas duas partes para transcender 

na experiência. E esse transcender é o 

exercício.” Como completa Lua de Tia-

mat, uma das coordenadoras do proje-

to Serpente Sagrada: “A gente tem esse 

lado do ego desequilibrado que sempre 

nos impede de mostrar quem realmen-

te somos”. Ao contrário de alguns anos 

uma caverna úmida no fundo do mar. 

Durante horas, me senti preso e sozi-

nho, parecendo o Smeagol de O Senhor 
dos Anéis, mas sem nada precioso a que 

me agarrar. De repente, senti meu co-

ração bater mais rápido — nessa hora 

tive certeza de que iria morrer. Vi meu 

enterro e o sofrimento da minha famí-

lia. Quanto mais pensava nisso, mais eu 

me desesperava. Até que me lembrei de 

prestar atenção na música e de respi-

rar. Fui me acalmando. Uma mão sem 

corpo se estendeu na minha frente e 

me guiou até a superfície, mostrando as 

belezas monumentais de uma natureza 

que pareceu sempre estar ao meu redor.
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atrás, hoje, nas grandes cidades, não é 

difícil encontrar institutos com influên-

cia indígena que ministram rituais de 

ayahuasca, casos da Pedra da Lua e do 

Serpente Sagrada, onde vivi minhas 

experiências. Diferentemente das tra-

dicionais religiões ayahuasqueiras da 

Amazônia, como o Santo Daime, luga-

res desse tipo não se identificam com 

uma doutrina específica, e sim absor-

vem aspectos de diferentes filosofias e 

linhas de pensamento, como budismo, 

hinduísmo, candomblé, umbanda, cris-

tianismo e, claro, a cultura de povos 

como os Yawanawás e os Huni Kuins. 

Rituais em lugares assim não exigem 

danças ou rezas: acontecem dentro da 

mente de cada pessoa, que só precisa 

escolher um canto para acomodar seu 

colchão e vivenciar a experiência. 

“Muita gente fica feliz por não ter 

um dogma, por não precisar fazer um 

ritual toda semana, só por acordar e 

agradecer ao céu”, diz Pam Gaya, tam-

bém coordenadora do Serpente Sagra-

da. “E isso reverbera em todas as áreas 

da vida. As pessoas se tornam mais 

conectadas com o meio em que habi-

ta forma, bagunça as hierarquias e as 

identidades que estavam presentes, e 

isso é muito interessante intelectual e 

politicamente porque é um forte mo-

mento de revitalização cultural”, expli-

ca a antropóloga Bia Labate.  

A tradição Tupi, por exemplo, diz 

que “a doença começa quando a cabeça 

adoece”, como explicou ao canal Cons-
ciência Próspera o escritor e ambienta-

lista Kaká Werá Jacupé, um dos maiores 

divulgadores das tradições indígenas 

no Brasil. “Claro que existem traumas 

que derivam de uma fatalidade exterior, 

mas grande parte das doenças tem uma 

relação com o sentimento e a qualida-

de do pensamento da pessoa.” Eu me 

lembrei disso quando, depois de final-

mente conseguir me livrar da sensação 

de morte e quase ficar cego pela bele-

za da natureza ao meu redor, ouvi uma 

voz dentro da minha cabeça dizendo: 

“Tá vendo essa beleza?”. “Sim”, respon-

di para mim mesmo, “ela se manifesta 

quando você a enxerga dentro de você. 

Ela não é feita só para ser contemplada; 

é feita também para ser sentida. Essa 

beleza é sua. Essa beleza é você”.  

tam, com o lixo que produzem, com a 

alimentação que ingerem.” 

Mais pesquisas precisam ser feitas 

para comprovar que psicodélicos como 

a ayahuasca, de fato, vão poder ser re-

ceitados para o tratamento de trans-

tornos mentais. Ainda assim, é sempre 

bom lembrar que essa revolução cientí-

fica é influenciada por conhecimentos 

indígenas milenares. Os próprios povos 

indígenas reivindicam essa lembrança. 

Hoje, não é difícil encontrar rituais em 

São Paulo comandados pelas próprias 

lideranças, como um de que participei 

com os Yawanawás em Ribeirão Preto. 

“A chegada deles [às cidades], de cer-
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