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“A lua só brilha quando não evita a escuridão”
– Rumi

Bicycle Day, de Mars-1 and Alex Grey1 .
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Quadro pintado pelos artistas Mars-1 e Alex Grey, intitulado Bycicle Day, ou “Dia da Bicicleta”, em

homenagem à data em que se comemora a primeira experiência psicodélica, por Albert Hofmann, com
LSD, quando ele viajou de bicicleta, sob os efeitos da substância, sem conhecimento da sua ingestão
acidental do laboratório onde trabalhava até sua casa, em 1943. Retirado de
http://411posters.com/2013/04/bicycle_day_by_mars_1_x_alex_grey/.
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RESUMO

O presente trabalho objetiva analisar a relação até então construída entre os teóricos e
terapeutas junguianos e o campo específico das drogas psicodélicas, para então propor
uma ampliação teórica e novas proposições de entendimento da experiência psicodélica,
bem como da possibilidade de sua utilização enquanto ferramente psicoterapêutica.
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ABSTRACT

The presente work has the objective to analyse the r\elation so far constructed between
the junguian theorists and therapists and the specific field of psychedelic drugs, so we can
propose an theoretical aplication and new propositions of understanding the psychedelic
experience, as well as the possibility of its use as psichoterapeutical tool.

Keywords: Analytical Psychology; Jungian Psychology; Drugs; Psychedelics;
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1) INTRODUÇÃO

Utilizando-me de uma metodologia junguiana (logo, fenomenológica) para escrever
este trabalho, é importante situá-lo na vida do autor, bem como situar a relação dele com
a presente obra; afinal, vindo das ciências humanas (hermenêuticas e dialéticas em sua
essência), não podemos imaginar que a obra do autor está dissociada de sua vida, suas
experiências pessoais, de seu momento histórico e de seu contexto sócio-cultural, bem
como de seus complexos e arquétipos regentes. Jung diria que a escolha da linha teórica
é como uma confissão subjetiva; poderíamos dizer o mesmo para os interesses
acadêmicos e os temas que nos convocam a estudar, pesquisar e escrever. Assim, começo
minha confissão.
O interesse nas substâncias psicoativas é anterior à academia, onde passei a me
vincular a grupos de estudos e atividades ligadas à história do consumo de substâncias
psicoativas em diferentes culturas, bem como a atenção ao uso e aos usuários, tomando
como diretriz essencialmente a redução de danos, baseada no respeito, na autonomia e
liberdade dos usuários. Na graduação em Psicologia, voltei meus interesses e atividades
à saúde mental, à clínica e mais tarde à linha teórica desenvolvida por C. G. Jung, o que
me levou a buscar esta pós-graduação, que agora concluo.
Especificamente sobre os psicodélicos, me fascina o fato de serem um categoria de
substância psicoativas que se destaca em muitas características das demais; apenas pra
elencar alguns exemplos: em geral, não são drogas de abuso, já que seus efeitos são longos
e tendem a criar uma rápida tolerância; suas histórias estão associadas a indivíduos,
grupos e movimentos que prezam pelo caminho do autoconhecimento e da evolução da
consciência global - vide os povos indígenas, as tradições xamãnicas, as religiões
ayahuasqueiras, e os grandes mestres no tema como Albert Hoffman (sintetizador do
LSD), Claudio Naranjo (psiquiatra transpessoal), Terence McKenna (etnobotânico e
filósofo), Aldous Huxley (escritor de grandes obras, como Admirável Mundo Novo) e
outros; além de seus efeitos psíquicos, muitas vezes de qualidade numinosa, e de grande
relevância e estima na vida dos que escolhem as utilizar.
Na minha experiência, todos estes temas apareciam muito conectados, mas com pesar,
encontrava apenas materiais na visão junguiana que giravam em torno da importante e
extensa análise das motivações arquetípicas que influenciavam a psique de “dependentes”

- poucos materiais se referiam a usuários não abusivos ou não problemáticos, ou pareciam
não atentar para sua existência - a buscar nas substâncias psicoativas um “alento” ou
“fuga” a seus complexos e aspectos sombrios. As questões sociais relacionadas a uma
política proibicionista, que criminaliza práticas culturais de grupos específicos (em geral,
os excluídos, os oprimidos), bem como os potenciais terapêuticos e benefícios de certas
substâncias psicoativas pareciam ficar à margem da discussão, ou mesmo, ocultas. Seria
uma limitação da teoria junguiana, ou dos próprios junguianos? Ou seria eu a falhar na
busca dessas referências?
O presente trabalho surge desta inquietação não amenizada nas buscas preliminares
do autor em encontrar materiais que considerem a psicologia profunda de Jung atualizada
no fenômeno contemporâneo das drogas, que leve em consideração os aspectos anímicos
subjacentes, mas também um olhar crítico aos fatores sociais e baseado em evidências
concretas, experimentais, além de uma atenção para as novas (re)descobertas das
pesquisas e testes clínicos. Objetiva, portanto, analisar de que forma a psicologia analítica
vem se relacionando com o tema dos psicodélicos e como ela pode contribuir para o
entendimento do fenômeno da experiência psicodélica e para a renascente atividade da
psicoterapia psicodélica (psicoterapia associada ao uso de substância psicodélica).
No capítulo seguinte faremos uma introdução conceitual e histórica, primeiro
tentando definir o que e quais são as substâncias psicodélicas, e discutindo as várias
formas como já foram classificadas e nomeadas, bem como a importância simbólica e
política de cada uma dessas nomenclaturas; depois, faremos um percurso pela história da
relação dos humanos com as drogas e, especificamente, com os psicodélicos, analisando
a trajetória delas enquanto plantas e fungos naturais e socialmente administradas e
controladas com alta estima pelas sociedades que as utilizavam, passando pela era da
descoberta dessas subtâncias pela ciência, pela sintetização de novas destas substâncias,
o processo de proibição e demonização delas, até o atual momento de reaceitação cultural
e renascimento científico.
No terceiro capítulo, fazemos uma revisão bibliográfica das primeiras referências
junguianas que tratam do tema dos psicodélicos, direta ou indiretamente, começando com
um texto informal e não acadêmico do próprio Jung, capítulos de Marie-Louise Von Franz
e Aniela Jaffé, e depois artigos científicos de Robert Sandison e Margot Cutner. Fazemos
a análise de cada texto de forma crítica, atentos ao tempo histórico e cultural em que
foram escritas e a relevância e repercussão deles dentro do campo junguiano.

No quarto capítulo, utilizamos de referenciais mais atuais, como de Scott J. Hill e
Fernando Beserra, que discutem os efeitos das substâncias psicodélicas sob um olhar
junguiano, relacionando com informações provindas de pesquisas e tecnologias mais
recentes, propondo, à partir desses dados e dos conceitos junguianos, novas possibilidades
de entendimento da experiência psicodélica e do uso dos psicodélicos como ferramenta
psicoterapêutica.

2) PSICOATIVOS E PSICODÉLICOS

2.1) CONCEITUAÇÃO

Antes de tratarmos das relações que a humanidade estabeleceu com as substâncias
psicoativas, as dinâmicas psíquicas e sociais a que ela está associada, precisamos definir
como discutir tal tema e quais referenciais usaremos. Neste capítulo, falaremos do porquê
de usar os termos que iremos usar (p.e. “substância psicoativa” ao invés de “drogas”, ou
de “psicodélicos” ao invés de “entorpecentes” ou “alucinógenos”), a conceituação deles
e o que significa escolher um ou outro termo.
De início, deixamos claro que substâncias psicoativas (SPAs) são todos os compostos,
químicos, naturais ou sintéticos que têm um efeito sobre a consciência; damos prioridade
a este termo, pois o seu correspondente no senso comum, “droga”, tem pouco poder
descritivo, além de trazer uma carga simbólica muito grande, principalmente associada
ao abuso, à dependência, à marginalização, à pobreza, e todo um espectro de fenômenos
e afetos que se encontram na sombra cultural de nossa sociedade.
Muitas são as escalas de categorização para a identificação e estudo das substâncias
psicoativas, cada uma atendendo aos objetivos e a visão de mundo de seus proponentes.
Temos desde as categorias mais simplistas, como a divisão entre substâncias legais e
ilegais, naturais ou sintéticas; até a desenvolvida pela psiquiatria clássica com objetivos
nosológicos, que leva em consideração principalmente os efeitos na atividade do SNC
(Sistema Nervoso Central), formulando 3 categorias: depressoras (álcool, ansiolíticos,
opiáceos,

etc.),

estimulantes

(cafeína,

cocaína,

anfetaminas,

perturbadoras/alucinógenas (THC, LSD, psilocibina, mescalina, etc.).

etc.)

e

Psilocybin, de Kelsey Brookes2

Num outro polo, temos categorizações mais complexas, que levam em consideração
outros efeitos e modos de uso, como o proposto por Louis Lewin (apud BESERRA, 2011,
pg 34), um dos primeiros farmacologistas a estudar o peiote, e autor do clássico
Phantastica onde encontramos 5 categorias de substâncias psicoativas: euphorica (ópio,
codeína, cocaína, etc.), phantastica (peitote, cannabis, ayahuasca, etc.), inebriantia
(álcool, clorofórmio, óxido nitroso, etc.), hypnotica (tipos de tranquilizantes), e excitantia
(café, chás, tabaco, etc.).
Apenas com estes poucos exemplos, podemos perceber que as categorias se
sobrepõem muitas vezes, sendo possível inclusive, traçar relações entre elas; mas
qualquer tentativa de tradução de uma categoria para outra sempre irá perder parte de seu
conteúdo, já que não podem ser vistas como categorias universais; afinal, falar de
substâncias psicoativas, implica em falar também no seu uso pelo ser humano, seus efeitos
conscientes e inconscientes, sua história política e cultural. Não existe, portanto, melhor
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Pintura de autoria de Kelsey Brookes, representação da molécula de psilocibina. Retirado de

https://creators.vice.com/en_us/article/d745jq/how-to-make-paintings-from-psychedelicdrugs?utm_campaign=global&utm_source=vicefbanz

ou pior categorização; mas sim, categorizações que levam em conta diferentes fatores, se
propondo a servir diferentes fins.
O governo dos Estados Unidos da América tem uma categorização própria, com
finalidade de regulamentar o uso, consumo, produção e comercialização das substâncias
psicoativas dentro de seu território, usando como fator de diferenciação principalmente
seus supostos potenciais de uso terapêutico da substância e de abuso e dependência. As
categorias vão da schedule I drugs até as schedule V (livremente traduzidas como drogas
da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta escala), gradualmente das substâncias com
maior potencial de abuso/dependência e nenhum uso terapêutico reconhecido às com
menor potencial de abuso/dependência e com uso terapêutico reconhecido3.
Esta é uma categorização interessante para pensarmos a implicação política e
econômica quando da criação e classificação de uma substância como “útil” ou
“prejudicial” a uma sociedade. A cannabis, o LSD, o MDMA e a cocaína são substâncias
que estão na primeira escala de substâncias, ou seja, sem nenhum uso terapêutico
reconhecido e alto potencial de abuso/dependência. Analisando historicamente o processo
de categorização destas substâncias podemos perceber que sua motivação se deu muito
por questões sociais, políticas e econômicas: a maconha e a cocaína estavam atrelado ao
uso cultural feito por mexicanos e negros, respectivamente, o que significa que proibir o
consumo e comércio dessas substâncias representava um controle direto também sobre
esses grupos sociais específicos; o LSD e o MDMA, por sua vez, relacionam-se com a
contracultura, as liberdades individuais e os movimentos libertários, antigoverno e
antiguerra, novamente associados a grupos sociais que representavam um risco ao
governo, e consequentemente, precisavam ser controladas (desta vez, uma dita classe
média revolucionária).
No Brasil, se deu um processo parecido, quando no período militar estas mesmas
substâncias foram associadas aos militantes, revolucionários, e à classe média contrária
ao governo ditatorial, que usava do uso dessas substâncias por esses grupos específicos
como justificativa para prisões e criar uma imagem negativa desses na sociedade geral.
Antes disso, também, temos o exemplo das primeiras leis probicionistas contra a
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Informações retiradas do site da Drug Enforcement Administration, do Governo dos Estados Unidos da
América, no link https://www.dea.gov/druginfo/ds.shtml.

maconha, associada à costumes marcadamente do povo negro escravizado, como a
capoeira e o candomblé (SOUZA, 2015; SAAD, 2013).
São exemplos crassos de como o poder e os discursos de autoridade podem levar uma
sociedade a entender substâncias específicas – e, consequentemente, seus usuários - como
perigosas, ignorando evidências menos moralistas e mais científicas; é o caso da cannabis
e do LSD, que desde os anos 1950 e 60, já eram estudados e utilizados para fins
terapêutico, mas foram midiaticamente construídos como símbolos de manipulação dos
jovens, transportadores da loucura e da rebeldia. Na próxima sessão do capítulo,
falaremos como se deu este processo de demonização e proibição das SPAs.
Analisaremos ao longo deste trabalho, principalmente, uma classe de substâncias
psicoativas que chamamos de “psicodélicos”. Este foi um termo cunhado por Osmond
Humphry (psiquiatra inglês, estudioso e explorador dos psicodélicos), numa troca de
cartas com Aldous Huxley, sobre suas recentes experiências com a mescalina (expostas
no best-seller de Huxley, As Portas da Percepção), em que começaram a propor uma
forma de chamar essa classe de substâncias. Huxley lhe envia: “To make this mundane
world sublime, just take half gram of phanerothyme” (tradução livre do autor: “Para fazer
este ordinário mundo sublime, apenas tome meio grama de fanerotime”), sugerindo com
este termo a idéia de “manifestação do espírito”; Humphry (apud BESERRA, 2011) não
gosta da sonoridade da palavra, e lhe responde “To fathom Hell or soar angelic, just take
a pinch of psychedelic” (tradução livre do autor: “Para viajar pelo inferno ou planar no
angelical, apenas tome uma pitada de psicodélico”), etimologicamente significando
“manifestação da psique” ou “manifestação da alma”.

Mescaline, de Kelsey Brookes4

Esta conversa, entre experientes exploradores e pesquisadores dos psicodélicos,
mostra o gérmen da discussão dos supostos efeitos demoníacos ou divinos dessas
substâncias. Enquanto movimentos da contracultura, e pesquisadores românticos iriam
defendê-las como drogas mágicas, com potencial de salvar a humanidade, o governo
Nixon e sua política de “guerra às drogas”, as demonizaria, responsabilizando-as por
todas as problemáticas do país, e chegando a considera-las Enemy Number One (inimigo
número um) da nação. No caminho do meio, estariam grandes pesquisadores (como
Stanislav Grof e Claudio Naranjo), e os conhecimento milenares das culturas tradicionais,
entendendo que essas substâncias não teriam uma natureza única ou se limitariam a esse
maniqueísmo, mas sim, seriam uma ferramenta que ajudaria na personificação ou
observação (delos) de materiais naturais da alma (psique) do indivíduo que a tomasse.
Como qualquer ferramenta (uma faca, por exemplo), elas podem ser usada de várias
formas (para machucar uma pessoa, ou preparar uma comida), e esse grupo via como uma
oportunidade única de explorar a psique humana e aprender sobre ela, seja com intenções
e significações científicas, ou religiosas. Grof (2010) afirma que a relevância dos
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Pintura de autoria de Kelsey Brookes, representação da molécula de mescalina. Retirado de
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psicodélicos para a pesquisa das ciências da mente é equivalente à do telescópio para a
astronomia ou do microscópio para a biologia molecular.
Apesar do termo psicodélico ter sido cunhado por um psiquiatra, e muito usado na
época por seus colegas de profissão, sua conceituação se baseia principalmente pela sua
experiência subjetiva, fenomenológica, e não exatamente pela sua composição molecular
ou efeito na atividade cerebral. Alguns psiquiatras e farmacêuticos contemporâneos
consideram psicodélicos, somente aqueles que atuam sobre o neuroreceptor 5HT2A
(SCHENBERG, et al, 2015), que pertence ao receptor da família da serotonina, e são
chamados de “psicodélicos clássicos”, também por terem sido os primeiros estudados,
ainda nas décadasde 50 e 60 (LSD, DMT, psilocibina e mescalina); mas a atuação dos
psicodélicos é bastante complexa, como mostram as atuais pesquisas de mapeamento da
atividade cerebral e neuroimagem, que demonstram tanto aumento da atividade cerebral,
quanto a diminuição, em diversas áreas do cérebro (SCHENBERG, et al, 2015).

LSD, de Kelsey Brookes5.

A relevância desses estudos é demonstrar que não podemos nos limitar apenas à
atuação química e elétrica no organismo quando falamos de substâncias psicoativas; faz-
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Pintura de autoria de Kelsey Brookes, representação da molécula de LSD. Retirado de
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se necessário atentar para além da substância, levando em conta também o ambiente
(lugar, companhias, contexto histórico e político, ritual, sistema social de crenças, regras,
leis, etc) e o estado psicoemocional (nível de estruturação egóica, estado mental
momentâneo, estado emocional, etc). Claude Olivenstein, psicanalista alemão que
discutiu estudou o fenômeno da toxicomania em Paris a partir da década de 1970, propôs
esse triângulo, com os três pontos relevantes para se pensar e analisar os efeitos do uso
de qualquer substância psicoativa - nos termos dele “o paciente toxicômano, o produto e
o contexto” (OLIVENSTEIN, 1988) – mas vai aparecer com outros termos no trabalho
de muitos outros famosos pesquisadores psicodélicos através dos conceitos de “set” e
“setting” (GROF, 2010).
Um outro termo, proposto por Grof, traz à luz a importância dessa discussão sobre
como escolhemos e criamos a relação entre as palavras e as coisas: ele cunhou o termo
“holotrópico” (de holos = totalidade e tropia = movimento), para falar dos estados nãoordinários de consciência que representam um movimento psíquico de cura e
autoconhecimento (“em direção à totalidade”), reconhecendo que os termos até então
utilizados pela psiquiatria não eram suficientes para falar desses estados: estados
alterados de consciência, estados incomuns de consciência, alucinação, psicose, etc.
Todos estes sugerem uma situação de anormalidade ou uma experiência essencialmente
negativa ou patológica, pois partem de pressupostos positivistas, que consideram apenas
certos aspectos da realidade. Estes mesmo termos são usados pelos que costumam
interpretar as experiências religiosas como patologias e alucinações, que entendem os
santos e avatares como psicóticos, e que acham que Jesus foi um histérico.
Grof faz uma análise muito esclarecedora de como a forma como a psiquiatria clássica
denominou tanto as substâncias psicoativas quanto os estados não-ordinários de
consciência refletem a visão negativa que tinham dessas plantas, substâncias e estados de
consciência, bem como serviam para reforçar e espalhar essa idéia ao mundo,
retroalimentando um olhar etnocêntrico e racista sobre as culturas e práticas. (GROF,
2010; NARANJO, 2015).
A partir deste entendimento, muitos outros termos já foram cunhados para se referir
a essas substâncias: enteógeno, proposto por Gordon Wasson (um pesquisador de
cogumelos), significando algo como “geração do divino interior”, para se referir
especificamente às substâncias usadas em contexto xamânico, ou ritualístico; enteodélico,
uma variação, cuja terminologia já indica a idéia de manifestação do divino interior, e

não de sua criação; empatógeno é um termo comumente usado para se referir ao MDMA,
por ter um efeito de criação de empatia.
Não nos interessa aqui listar as inúmeras formas de denominação e categorização
dessas substâncias, mas sim, deixar claro que cada uma destas formas seguirá um
conjunto de crenças e conceitos anteriores acerca dos seus efeitos (no organismo ou na
sociedade), sua função, sua forma de uso, seu contexto de uso, e a valoração que se dá a
tudo isso.
Na próxima sessão, analisaremos os processos políticos e históricos que alteraram a
relação dos humanos com estas substâncias ao longo dos dois últimos séculos, de “plantas
de poder”, sacramentos, à substâncias demonizadas e proibidas, e agora, no século em
andamento, à redescoberta da importância dessas substâncias e dos estados de consciência
que elas proporcionam.

2.2) BREVE HISTÓRICO DA RELAÇÃO DAS DROGAS PSICODÉLICAS E
OS HUMANOS

Antes de a palavra “psicodélico” ser cunhada, ou mesmo de sequer as culturas
ocidentais entrarem em contato e interesse por essas substâncias, elas já eram utilizadas
por milhares de povos e culturas a milênios, utilizando-as, na maioria das vezes dentro de
um contexto ritualístico-religioso, tidas com grande estima e respeito por seus efeitos e
usos. Sabe-se que, com exceção dos povos esquimós (que habitam um ambiente muito
frio e com poucos recursos que não água, gelo, neve e uma fauna e flora bastante
limitadas), pouquíssimos outros povos não utilizaram algum tipo de substância psicoativa
ao longo de toda a história da humanidade, fazendo das substâncias psicoativas um lugar
comum na vida humana.
Alguns autores chegam a considerar que a alteração da consciência é um movimento
arquetípico, um movimento natural no desenvolvimento psíquico, o que explicaria, por
exemplo, as crianças que brincam de rodar e girar, ou prendem a respiração até ficarem
tontos ou desmaiarem, alcançando outros estados de consciência, por muitas vezes. Essa
explicação na história ainda é mais complexa, mas existem algumas teorias a respeito.

Até o século passado, com o desenvolvimento de algumas técnicas na química, mas
também um olhar atento para estas substâncias (podemos considerar como marco
histórico desse processo a sintetização do LSD por Albert Hoffman em 1938), elas eram
encontradas basicamente in natura, em seu estado natural, seja de origem vegetal, animal
ou fungica. Para os povos primitivos, estas substâncias não eram diferenciadas a priori
das demais, usadas para diversas finalidades; o seu ambiente era uma composição de
matéria prima a ser usada ao seu benefício, de uma forma ou de outra. Assim é que a
história da relação dos humanos com as “drogas” se deu da mesma forma como com os
alimentos: a partir da interação, experimentação, do erro e acerto, daquilo que lhes fazia
bem ou mal, nutria ou envenenava, considerando os ambientes específicos em que eram
usadas, e também as finalidades.

St. Albert and the LSD Revelation Revolution, de Alex Grey6.
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Pintura de Alex Grey, em homenagem a Albert Hofmann, o sintetizador da molécula de LSD. Retirado
de http://alexgrey.com/art/paintings/soul/st-albert/.

Podemos dizer então que as plantas com princípios psicoativos existem até hoje, em
parte por terem evoluído juntamente com os humanos, a partir de seu uso regular e retroadaptação de um ao outro; podemos falar, portanto, de uma co-evolução (MALCHERLOPES & RIBEIRO, 2007). As espécies se fortaleceram na batalha da seleção natural,
ao ajudar uma a outra de alguma forma; afinal, os humanos só continuariam usando
plantas e fungos que lhes oferecesse algum ganho, seja a saciação da fome ou da sede,
seja a melhora de alguma habilidade específica (como até hoje fazemos com o café para
estudar ou trabalhar), a cura de algum estado disfuncional (inegável são as infinitas
propriedades terapêuticas das plantas), etc. Isso só ocorria porque também a planta
evoluiu, se adaptando e evitando alguns predadores, ou dando abertura a outros, tendo
efeitos bioquímicos específicos a depender dos organismos de cada espécie que a
ingeriria. Esse mecanismo é bem demonstrado nos atuais estudos sobre a atividade do
cérebro humano sob o efeito do uso da cannabis, que decorreu na descoberta dos
chamados “endocanabinóides”, substâncias naturais do corpo humano, endógenas, e que
são ativadas principalmente quando em contato com essas outras, externas, propiciadas
pela ingestão da planta, demonstrando a complexa adaptação orgânica entre os dois
reinos. (MALCHER-LOPES & RIBEIRO, 2007)
Complementarmente à essa lógica de análise evolucionista, Marcelo Ribeiro (2012,
pg 48), na sua “leitura junguiana da história e da clíninca das dependências” apresenta a
teoria de Sullivan e Hagen (apud RIBEIRO, 2012, p.48), que defende que “nesse
contexto, as plantas psicoativas eram um repositório natural de neurotransmissores, um
modo rápido e prático para renovar a energia e para auxiliar a adaptação ao ambiente
natural e suas idiossincrasias, muitas vezes hostis”, concluindo que a interação dos
humanos com as substâncias psicoativas foi uma das tantas necessárias para a sua
adaptação e sobrevivência na Terra – “tentar explicar porque as pessoas usam drogas, é
como explicar porque as pessoas comem” (apud RIBEIRO, 2012, p.48).
Falamos, entretanto de um estágio pré-consciente da evolução humana, e há quem
acredite que os psicodélicos tiveram importância também nesse processo: Terence
McKenna (apud RIBEIRO, 2012, p.49), etnobotânico e filósofo, um dos maiores oradores
do tema dos psicodélicos, desenvolveu uma teoria que ficou conhecida como “a teoria do
símio chapado” (“stoned ape”), em que ele hipotetisa que as substâncias psicoativas
naturais encontradas pelos antecessores dos humanos na escala evolutiva foram os

gatilhos para o início da organização das capacidades cognitivas,

catalisando o

aparecimento da consciência. Qualquer teoria que tente propor um entendimento da
participação das drogas/substâncias psicoativas na história da evolução humana, partirá
inevitavelmente do reconhecimento de que elas são utilizadas desde o princípio da
humanidade. Antônio Nery, médico pioneiro da redução de danos na Bahia e no Brasil e
um dos fundadores do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD), no
seu clássico texto “Por que os humanos usam drogas?”, conclui, por fim, que o fazem,
por serem humanos (NERY FILHO, 2010).

The Visionary Origin of Language, de Alex Grey7.

7

Pintura de Alex Grey. Retirado de http://alexgrey.com/art/paintings/soul/the-visionary-origin-oflanguage/

Essas teorias apontam para a naturalidade do fenômeno do uso de drogas na
existência humana, caracterizando-se como um hábito típico, normal. Nem sempre é
entendido assim, porém; por muitas vezes o tema das drogas recai sobre os prismas do
patológico, do anormal, ou do ilegal, de uma forma ou de outra, interditado por regras
sociais, mas que por vezes são contraditórias, tornando aceitável o uso de algumas drogas,
em detrimento de outras (na maioria das vezes, essa relação não sendo compatível com
seus riscos e danos ao usuário e seu entorno social).
É bem contrastante a forma como povos antigos lidavam (e lidam ainda hoje, em
alguns casos) com as substâncias psicoativas naturais que usavam e a forma como a
sociedade ocidental em geral vê o tema das drogas e seus usos. Os nativos as tinham com
alta estima, estando elas integradas na sua vida comunitária cotidiana, em geral sem
abusos ou efeitos prejudiciais à sociedade, pois faziam parte de um sistema de crenças
específicos, com regras sociais específicas, que delimitavam quando deveriam ser usadas,
de que forma, em que momento, por quem, etc. Até nos nomes dados a essas substâncias
fica claro seu valor para aqueles grupos: “plantas de poder”, “plantas mestres”.
Num outro polo, está a relação que muitos povos indígenas estabeleceram com as
substâncias vindas de culturas externas, como é o caso das bebidas alcóolicas em muitas
tribos brasileiras, com graves casos de alcoolismo, justamente por serem substância sem
uma simbologia clara ou previamente estabelecida socialmente, eles não tinham
referenciais de como lidar com ela. Esse é apenas um exemplo de consequências
negativas do imperialismo.
Junto a esse movimento, outro mais forte foi a desqualificação, por parte dos
colonizadores, das culturas e tradições nativas. Sobrepor uma visão de mundo, uma
cultura, e hábitos a outras se mostrou um forte instrumento de dominação, e perdura até
hoje, nas políticas racistas, etnocêntricas e xenofóbicas. O processo de demonização das
substâncias psicoativas passa por esta mesma lógica, e podemos observá-lo desde a
transição greco-romana.
Os gregos, no conceito do pharmacon consideravam que a diferença entre o
remédio e o veneno era a dose; Hipócrates até aconselhava “ceder a ebriedade uma ou
duas vezes, de quando em quando, considerando que a relaxação é coisa sana, terapêutica
em si” (BESERRA, 2011, p.23). Eles usavam um amplo espectro de substâncias, desde a

cannabis, o vinho, a cerveja, passando pelo ópio, beladona, mandrágora, etc, e há
especialistas que acreditam que a substância secreta empregada nos Mistérios de Eleusis
(importante ritual secreto reservado apenas para um grupo seleto da sociedade grega, de
grande influência e poder) poderia ter estrutura e efeitos semelhantes ao LSD, também
sendo feita a partir dos fungos do ergot, que brotavam nos campos de trigo da região
(HOFFMAN, 1980).
Com a ascensão do Império Romano, e oficialização do catolicismo como religião
oficial, o álcool era tolerado, em detrimento de todas as demais substâncias que não
faziam parte do dogma cristão, sendo proibidas e punidas nas históricas caças às bruxas,
inquisições e perseguição aos cultos pagãos. Percebemos como é clássica a estratégia de
associar determinada substância a simbologias negativas ou a aspectos sombrios de uma
determinada cultura e tempo histórico, para assim poder ter controle sobre os grupos que
a utilizavam (BESERRA, 2011).
Esse capítulo na história dos psicodélicos começa logo após a ingestão acidental
do LSD por Albert Hoffman, seu sintetizador. Depois de experimentar, primeiro
acidentalmente e depois de forma controlada e experimental, os efeitos inacreditáveis
dessa substância - ainda mais surpreendente eram seus efeitos relativos às doses, já que
as substâncias semelhantes conhecidas até então, como a mescalina, proporcionavam
esses efeitos apenas na margem das miligramas, enquanto o LSD já tinha uma maior
potência com microgramas – a Sandoz, empresa farmacêutica onde o suíço trabalhava,
passa a distribuir gratuitamente para clínicos e pesquisadores que tivessem interesse em
testar e estudar os seus efeitos no campo psíquico. Outras pesquisas já vinham sendo
feitas também com a mescalina (do cacto peiote), o DMT (da ayahuasca) e a psilocibina
(dos cogumelos psicoativos); muito foi pesquisado, muito foi descoberto, mas em pouco,
tudo seria praticamente apagado e negado.
A humanidade já conhecia os psicodélicos, através da relação dos povos nativos
com as plantas mestras, mas na década de 50 uma nova relação se inicia. Eduardo
Schenbergue (2015), o maior pesquisador contemporâneo brasileiro no tema dos
psicodélicos e estados não-ordinários de consciência, chama esse período de “a era de
ouro dos psicodélicos”, pois ela representa a descoberta dessas plantas pelo conhecimento
ocidental, seja através do contato de viajantes antropólogos nas terras nativas, seja no
trabalho dos químicos de sintetizações de moléculas semelhantes às que carregam os

princípios ativos dessas plantas. Como tudo que é novo, sem limites ainda estabelecidos,
muita coisa foi feita e testada, nem sempre nas condições ideais.
Podemos destacar 3 movimentos principais de aproximação a essas substâncias:
a) houve um interesse governamental nos Estados Unidos da América, em testar essas
substâncias como armas contra os inimigos, acreditando ser possível causar uma psicose
temporária, deixando-os mais vulneráveis a ataques (era a idéia do LSD enquanto
“psicotomimético”, uma substância que memetizaria, simularia os sintomas de uma
psicose), ou de usar no próprio exército, com intuito de lhes dar alguma habilidade
especial, como concentração ou força; essas hipóteses eram testadas em voluntários
militares e existem diversos registros filmográficos desses testes, que chocam pela dureza
da condução dos testes, para não citar o enorme abismo para a ética de pesquisa com
humanos que consideramos atualmente; b) um segundo movimento, desta vez dentro das
academias, que se originou com as distribuições gratuitas para universidade de todo o
mundo, feitas pela Sandoz, de ampolas de LSD para testarem livremente o que achassem
promissor com a nova molécula; muitas pesquisas foram realizadas, sobre os mais
variados temas, com nomes como Claudio Naranjo, Stanislav Grof, Robert Sandinson e
outros à frente; muitas dessas pesquisas foram realizadas a moldes éticos e metodológicos
compatíveis com o que é estabelecido atualmente como ideal; c) um terceiro movimento,
que decorre deste último, que são de alguns pesquisadores universitários que, a partir de
suas experiências pessoas com o LSD, reconhecem um valor esotérico e espiritual, vendo
um potencial de mudança global à partir do seu uso na sociedade, e criam contextos para
utilização e divulgação dos seus benefícios; esse movimento se concentra nos nomes de
Richard Alpert (mais tarde conhecido pelo seu nome espiritual, Ram Dass) e,
principalmente, Timothy Leary.
Destacamos os diferentes processos de apropriação do LSD, pois esta é uma
molécula protótipo para entender a relação da cultura, do entendimento comum, da
academia, e das relações governamentais e legais no mundo, sendo até hoje o psicodélico
mais conhecido, pela sua repercussão cultural e histórica. Foi principalmente este
movimento encabeçado por Leary que espalhou por todo os EUA, e depois para o mundo,
a existência do LSD e seu potencial transformador na sociedade. Muitos consideram que
ele fez isso de maneira indiscriminada e pouco cuidadosa, distribuindo LSD para muitos
jovens, em ambientes diversos e desprotegidos; isso tudo num contexto histórico e
político dos EUA muito propício às rebeliões e movimentações antigoverno e antiguerra

que foi o período da Guerra do Vietnã. Esse movimento tomou proporções ameaçadoras
para a estabilidade governamental e não demorou muito para o LSD passar a ser
midiatizado como uma substância causadora de loucura, Leary ser marginalizado e preso,
e o LSD criminalizado (inclusive para pesquisa) e o então presidente dos Estados Unidos,
Nixon (BESERRA, 2011), nomear “as drogas” como o inimigo número um do Estado.
A Guerra às Drogas passou a ser uma política internacional, criminalizando
diversos grupos marginalizados e minorias, afinal, a questão nunca foi as drogas, mas sim
as pessoas que as consumiam; basta pensarmos no que ficou conhecido como “vícios
elegantes”, que eram as drogas consumidas indiscriminadamente pelas elites brancas,
como a cocaína, a heroína, álcool, tabaco, em suas festas e reuniões. Eduardo Ribeiro,
historiador baiano, fala da lógica reversa8 da política de Guerra às Drogas: atualmente
pensamos e falamos que ela não funcionou, pois o narcotráfico não foi extinto e as drogas
continuam circulando nos mercados ilegais e sendo consumidas indiscriminadamente;
mas, se começarmos a entender que a Guerra às Drogas foi uma política de controle e
extermínio de pessoas (grupos muito bem selecionados), e não de drogas, concluímos que
ela funcionou e funciona muito bem enquanto argumento e estratégia.
Todo esse movimento demonstra uma intencionalidade não declarada em
construir uma imagem pejorativa, negativa, perigosa para algumas substâncias
psicoativas e seus usuários; podemos entender esta como a mesma dinâmica que acontece
com a produção do espaço no nosso inconsciente (seja pessoal ou coletivo) que Jung
chamou de Sombra. A Sombra compreende os materiais inconscientes que foram
rejeitados pelo Ego, por sua inconveniência ou impropriedade, configurando-se como um
conjunto de temas e características não exploradas, de potencial desconhecido, e,
portanto, significando aspectos mal trabalhados ou resolvidos da nossa vida, mas também
de enorme potencial produtivo. As mídias e os governos, sob o discurso da Guerra às
Drogas, criaram um lugar para elas na sombra cultural da sociedade global, fazendo deste
um tema tabu, com informações pouco precisas, manipuladas, pesquisas muito pouco
desenvolvidas e de qualidade questionável, além de uma grande marginalização das
pessoas que usam essas substâncias ou militam pela sua legalização, deixando de lado
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toda a produção científica já produzida sobre esse tema, revelando diversos benefícios e
funcionalidades diversas dessas substâncias.
A criminalização das drogas, levou à ilegalidade diversas pessoas, com usos
problemáticos ou não, criou o narcotráfico, a violência e morte causadas por esta medida,
além de impedir a descoberta de novos modos de uso dessas substâncias, ao proibir as
pesquisas com elas. Certamente, a Guerra às Drogas causou mais mortes do que o uso de
quaisquer drogas. Hoje, cresce um movimento mundial de descriminalização e
legalização das drogas, sua produção, comercialização, consumo e porte, seja para uso
recreativo, terapêutico e/ou religioso, variando muito com as leis de cada país. Observase que nos países onde já aconteceu essa transição (como Portugal, Holanda e Uruguai)
muitas são as vantagens, tanto para o mercado nacional, já que a comercialização das
substâncias passa a ser um mercado regularizado, milionário em muitos casos, e com alto
índice de arrecadação de impostos, quanto para seus cidadãos, que se beneficiam com o
crescimento financeiro local, com a minimização das violências causadas pela
criminalização, além de poderem fazer usos mais seguros e terem garantia de qualidade
das substâncias produzidas, uma vez agora regularizadas e controladas. Além de a
retomada das pesquisas acadêmicas científicas sobre e com substâncias psicoativas - já
têm se chamado este momento de “renascimento da pesquisa psicodélica” - representarem
a possibilidade de retomar muito do que vinha sendo descoberto na década de 1950, bem
como a descoberta de novas funcionalidades, ainda inimagináveis ou apenas supostas,
possíveis com a tecnologia atual.

3) A VISÃO DE JUNG E DA PSICOLOGIA ANALÍTICA SOBRE OS
PSICODÉLICOS

3.1) JUNG

Passaremos agora a investigar como se deu a relação dos psicodélicos com o campo
da Psicologia inaugurado por Jung, e o desenrolar dessa história. Precisamos pontuar
antes que são raros os materiais junguianos discutindo a experiência psicodélica, e muito
mais difícil ainda discutindo seu possível uso psicoterapêutico; mas encontramos
referências do próprio Jung falando a respeito deles, o que mostra a importância que
tiveram na cultura da época e o reconhecimento de Jung como alguém com competência
para tratar sobre o assunto. Analisaremos alguns trechos e pontos importantes trazidos
pelo autor.
Existe um breve comentário de Jung sobre o funcionamento da mescalina, no seu
texto “A esquizofrenia”, presente no seu livro “Psicogênese das Doenças Mentais” de
1958 (JUNG, 2013) em que ele o descreve como “um desmoronamento da apercepção,
(...) um abaixamento que, diminuindo o limiar da consciência, torna perceptíveis as
variantes perceptuais que são normalmente inconscientes, enriquecendo desse modo a
percepção a um grau espantoso”; esta é uma breve descrição genérica da psicodinâmica
de uma experiência psicodélica, e podemos utilizá-la para começar um entendimento
desse tipo de experiência sob a luz da psicologia analítica. Ele continua

“mas por outro lado, tornando impossível integrá-las na
orientação geral da consciência. Isso porque a acumulação de
variantes que se tornam conscientes dá, a cada ato de apercepção,
uma dimensão que enche a totalidade da consciência” (JUNG,
2013, p. 303)

já demonstrando um posicionamento que seria a marca da forma como a maioria dos
junguianos lida com o tema das drogas e dos psicodélicos.

Afora essa passagem, os demais registros de Jung tratando de psicodélicos não
estão na sua obra completa, mas nas suas cartas pessoais. Isso pode ser uma evidência de
que os psicodélicos ainda não eram um tema tão debatido no campo clínico e acadêmico,
mas já começavam a ter uma certa repercussão no mundo, e as pessoas buscavam teorias
ou grande conhecedores que pudessem direcionar melhor essas experiências. Lembrando
que as primeiras experimentações com psicodélicos na sociedade ocidental começaram
na década de 50, e Jung morre em 1961.
Numa carta de Abril de 1954, Jung (1990) responde ao Padre Victor White sobre
o LSD, mas já de início confessa um certo desconhecimento sobre a substância,
confundindo-a com a mescalina, princípio ativo do cacto peiote; ele fala “Is the LSD-drug
mescalina? It has indeed very curios effects – vide Aldous Huxley – of which I know far
too little” (JUNG, 1990, p.172)9.
Apesar da confessa ignorância técnica sobre a substância, Jung já tinha uma
intimidade com o mundo arquetípico, através da experiência clínica e pessoal, rica o
suficiente para reconhecer alguns perigos que o uso dessa classe de substâncias
psicoativas poderia oferecer e os necessários cuidados a se tomar. Ele defende que não vê
motivo razoável para o uso delas, que oferecem um contato mais rápido e direto com
materiais inconscientes (sejam pessoais ou coletivos), já que isso já nos é possível e
suficiente através dos sonhos e intuição; para ele, o uso apenas traria mais
responsabilidade e dever para a consciência compensar esses materiais, e que esse
trabalho já é grande o bastante com nosso contato ordinário (JUNG, 1990, p.172-174).
Ele reconhece também, porém, que em alguns casos, esse contato poderia ser
interessante, por exemplo, “if you are too unconscious it is a great relief to know a bit of
the collective unconscious” (JUNG, 1990, p.173)10. Jung parece dividido quando fala
nesses dois pólos, mas eles eram muito bem integrados na prática de alguns pesquisadores
clínicos que trabalhavam com psicodélicos na época, e também na prática de alguns
psiconautas (pessoas que experimentam dessas “tecnologias do sagrado”, na terminologia
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grofiana, para explorar seu espaço psíquico, como forma de autoconhecimento). Isso só
mostra, mais uma vez, o distanciamento que Jung se encontrava desse debate.
Isso fica ainda mais evidente quando ele comenta, de forma quase jocosa, ser uma
pena que esses “alienistas” tenham arranjado “um novo veneno para brincar”, e o façam
sem conhecimento ou responsabilidade - “It is quite awful that the alienists have caught
hold of a new poison to play with, without the faintest knowledge or feeling of
responsability”11 (JUNG, 1990, p. 173) - o que, como já comentamos anteriormente, era
muito feito, mas desconsidera um passado muito anterior dos psicodélicos, muito rico,
com muito conhecimento, respeito e cura, nos usos tradicionais.
Ao fim da carta, Jung traz mais uma observação fundamental para a experiência
psicodélica com fins de autoconhecimento e autoexploração: “When one gets to know
unconscious contentes one should know how to deal with them” (JUNG, 1990, p. 173)12.
Ele está descrevendo o processo da integração, importantíssimo em qualquer prática
psicoterápica que lide com materiais inconscientes, e também muito usada na psicologia
junguiana; falaremos mais à frente sobre a integração da experiência psicodélica.
Antes de começarmos a analisar o que os junguianos produziram sobre os
psicodélicos depois de Jung, temos que manter em mente que eles também se
encontravam em posições sociais muito semelhantes às de Jung, além de ainda um tempo
histórico muito próximo. Além desse contexto sóciohistórico, outro ponto que parece
basal na construção da opnião desses autores pós-junguianos sobre os psicodélicos é a
opnião expressa pelo mestre na carta que acabamos de falar - ela passou a ser a maior
referência técnica dentro da teoria junguiana.

3.2) JUNGUIANOS

Não pretendemos nessa seção, nem neste trabalho, esgotar tudo que já foi escrito
sobre psicodélicos na abordagem junguiana. Mas acreditamos ser importante, antes de
atualizar a teoria analítica no novo movimento psicodélico que ressurge, ver como foi
11
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construída essa relação e as produções que foram feitas até então. Para isso, além das
passagens de Jung que já analisamos, destacamos alguns autores junguianos
(contemporâneos ou não, nos referimos aos seus discípulos) importantes e o que falaram
sobre o assunto.

3.2.1) MARIE-LOUISE VON FRANZ

Na coletânea de textos “Psicoterapia”, Marie-Louise Von Franz (1999), uma das
mais famosas discípulas de Carl Gustav Jung, contêm um texto chamado “As drogas na
visão de C. G. Jung, onde ela resgata algumas posições de Jung sobre o tema, bem como
apresenta e analisa alguns sonhos de usuários de substâncias diversas. É interessante
atentarmos já em primeira instância o título do texto, que apresenta sua proposta, de
apresentar não a visão de Von Franz sobre o tema, mas sim a de Jung; no corpo do texto
ela segue precisamente essa proposta, usando como referencial teórico principalmente as
pontuações encontradas na carta supracitada. Podemos dizer que o texto formaliza no
formato de artigo clínico as considerações feitas informalmente por Jung na troca de
correspondências; uma tentativa de oficializar uma opinião da teoria a respeito do tema,
recorrendo à autoridade maior.
Von Franz já faz uma descrição levemente diferente da ação das drogas no
funcionamento da nossa psique: “provocam um declínio da percepção, ou seja, a
decomposição da síntese consciente e da percepção de gestalts (no sentido da psicologia
gestalt), o que causa o aparecimento das variantes de percepção normais – inúmeras
nuances de forma, significado e valor – que normalmente permanecem subliminares.
Significa acima de tudo um enriquecimento da consciência”. Importante notar que ela
descreve esse como o funcionamento das drogas “de modo geral”, exemplificando com
“o haxixe, a mescalina, o LSD, o ópio, a heroína”, colocando assim dentro de uma mesma
categoria substâncias que interagem de modos muito diversos nos diferentes organismos
humanos e subjetividades, desconsiderando essas particularidades.
Depois dessa introdução, ela passa a relatar uma série de sonhos de 5 pacientes,
todos usuários de substâncias, trazendo “a questão de como o inconsciente reage ao uso
de drogas”, e iniciando a discussão com a pergunta “o que os sonhos dos viciados têm a

nos dizer a respeito desse problema?” (VON FRANZ, 1999, grifo nosso). É destacável
ao longo desses relatos a forma como ela se refere aos seus pacientes e aos seus usos,
sempre de forma pejorativa, e com termos incompatíveis com algumas das histórias de
vida que ela apresenta: “viciado”, “irresponsável”, “perigoso”, “força destrutiva”, “vazio
intelectual” são temas que se repetem na sua exposição.
Em determinado ponto do texto ela usa da interpretação que faz dos sonhos para
argumentar que eles demonstram que “por detrás [da beleza e da doçura das experiências
com as drogas] oculta-se uma decomposição mortal, a aniquilação da personalidade e da
vida” (Ibidem, p. 328), e insiste que “o sonho não é a reação de uma pessoa moralista e
sim, uma mensagem da base transpessoal da psique” (Ibidem, p. 328), como se dissesse
que essa é a resposta final sobre o uso de drogas, fundamentada num movimento natural
da psique no encontro com as drogas. Ela parece não considerar, porém, um gama de
diferentes outras formas de uso, não prejudiciais, abusivas ou dependentes, que não
apresentem como fim uma decomposição mortal, como os diversos usos religiosos, e até
os usos sociais de drogas mais bem aceitas por nós, como o álcool e o tabaco.
Na maioria dos 5 casos apresentados, está associada uma idéia de como “o
inconsciente reage negativamente à irresponsável penetração na sua esfera” (Ibidem, p.
325) e como a análise, a psicoterapia seria “um caminho melhor” (Ibidem, p. 326), mais
legítimo, de acesso e forma de lidar com esses materiais, orientando “de maneira gradual
e responsável ao mundo do desconhecido” (Ibidem, p. 326). Ela repete, assim, a
argumentação do mestre de que a necessária compensação consciente dos materiais
acessados “torna impossível a integração e o processamento moral do que vemos e
ouvimos nesse estado” (Ibidem, p. 324). Em dois casos, porém, ela considera algum tipo
de benefício no uso da substância, no caso de uma “mulher jovem, altamente prendada
artisticamente, mas que fora extremamente restringida psiquicamente por uma
perspectiva convencional que lhe fora inculcada” (Ibidem, p. 326), constatando que “de
fato, a droga a tornara receptiva à esfera da experiência não convencional, mas então isso
precisa ser acompanhado consciente e moralmente”(Ibidem, p. 326); e no caso de um
“médico que havia tomado LSD experimentalmente (Ibidem, p. 326)”, a experiência
havia lhe mostrado que “precisava então aprender conscientemente a se desvencilhar da
convenção familiar”(Ibidem, p. 327-328).
Apesar de contrapor ao longo de todo texto a “inexpressividade” das experiências
com drogas e a análise como a “grande obra do autoconhecimento objetivo”, ela

reconhece em alguns casos como essas experiências mudaram o curso da análise, e
serviram como matéria prima para seus pacientes reavaliarem aspectos de sua vida. Será
que a psicoterapia não axiliou esses sujeitos a melhor lidarem com as experiências que
passaram sobre o uso de substâncias e tudo que emergiu delas? Seria mesmo impossível
para os sujeitos integrar esses conteúdos, “desenvolver criativamente os conteúdos das
profundezas psíquicas através de um árduo trabalho” (Ibidem, p. 328)? Todas as técnicas
desenvolvidas pela psicologia junguiana para trabalhar os sonhos, fantasias, psicoses,
mitos, imaginação, não seriam de ajuda para esse fim? Se é impossível integrar essas
experiências, o que devemos pensar da relação estabelecida entre diversas sociedade
tradicionais e seus usos ritualísticos de psicodélicos naturais? Seriam esses também
exemplos de caminhos ilegítimos ao inconsciente?
Concordamos inteiramente com a análise que Fernando Beserra (2011) faz sobre
a postura da autora, onde ele considera que ela toma uma “perspectiva reacionária e
ilógica” (p.50), sintetizando que “infelizmente a dra. Von Franz, eminente pesquisadora
junguiana, cai em um terrível etnocentrismo e numa ausência de relativização sóciocultural, psicológica e química em seu comentário” (Ibidem, p. 50).

3.2.2) ANIELA JAFFÉ

O texto que apresentaremos agora se distancia mais temporalmente dos anteriores;
enquanto os outros foram escritos nas décadas de 50 e 60, este foi publicado no ano de
1983; e veremos como essa diferença é relevante para as posturas tomadas e
conhecimento sobre as práticas e experimentos que vinham sendo realizadas.
Analisaremos “A Experiência Interior com a Mescalina”, trecho do livro “O Mito do
Significado na obra de C. G. Jung”, de Aniela Jaffé (1983), contemporânea de Von Franz,
que começou sua carreira como analista junguiana primeiramente sendo analisada
(eventualmente por Jung) e depois virando também secretária pessoal dele.
O interessante no texto de Jaffé é que ela já traz novos elementos e reflexões para
se pensar o uso de substâncias psicodélicas, de um ponto de vista psicológico, não se
prendendo somente ao que Jung falou. De início, ela já mostra um conhecimento mais
maduro em relação às diferentes classes de substâncias, deixando claro quando está

falando da “mescalina, o ácido lisérgico (LSD) e drogas semelhantes” (Ibidem, p. 70), e
quando está falando de outras substâncias.
Uma das primeiras questões que ela traz é a compensação (ou complementação)
consciente-inconsciente, tão comentada na obra de Jung sob o nome de enantiodromia;
ela nos fala que “quanto mais confiante e estrepitosamente se realçam as metas racionais
da vida, mais intensamente o irracional ou o anseio do irracional se faz sentir como uma
compensação inconsciente” (Ibidem, p. 70). Esta seria uma das motivações de tantas
pessoas buscarem nas drogas um encontro numinoso, uma experiência religiosa,
principalmente num mundo tão unilateralizado como o nosso, que preza muito pouco por
coisas que não sejam racionais; um mundo que preza pelas qualidades do tipo de
personalidade pensamento.
Ela propõe uma descrição da experiência psicodélica da seguinte forma: “há uma
diminuição de consciência, mas, como nas fantasias do estado desperto, a função de
perceber, experimentar e discernir do edo é preservada, ou deveria ser preservada. Elas
dão origem a uma condição de dissociação psíquica que não é diferente de uma psicose;
na verdade, a condição foi denominada de ‘psicose padrão’” (Ibidem, p. 70) (esta hipótese
dos psicodélicos serem psicotomiméticos – simuladores das condições da psicose – ainda
era muito forte nesse período (HILL, 2013, p. 6-7), ocorrendo um melhor diagnóstico
diferencial entre esses dois estados de consciência; aprofundaremos mais nisso à frente
no texto). Depois, se referindo aos relatos de Huxley com a mescalina quando entrou em
contato com uma dita “consciência global”, ela fala que “do ponto de vista psicológico,
foi uma experiência da numinosidade do inconsciente, condensada na imagem arquetípica
de uma ‘luz interior’ brilhando no fundo das coisas e na significação até então não
sonhada dos objetos que o cercavam” (JAFFÉ, 1983, p. 71). Baseando-se ainda nos
relatos de Huxley, ela fala que ele comprovou experimentalmente que os psicodélicos não
eram substâncias nem demoníacas, nem divinas, mas que sim poderiam promover as
diferentes qualidades de experiência psíquica, relativas a tantos outros fatores que não
somente a química; comprovou também, no campo da psicologia profunda, que o
arquétipo tem uma natureza paradoxal e polar, se revelando em imagens antitéticas (céuinferno, luz-sombra, consciente-insconsciente).
Ela depois se abre a pensar e comentar algumas das práticas e saberes que vinham
sendo desenvolvidos com psicodélicos na época, considerando que, se por um lado, sabese que a dissociação induzida da consciência pode ser irreversível ou causar

consequências negativas, por outro lado, essa forma de estimular a dinâmica psíquica,
através de um contato imediato e intenso com o inconsciente, vinham sendo usado por
psicoterapeutas como formas de acessar níveis mais profundos e acelerar o processo de
cura.
Os psicodélicos são substâncias muito potentes e oportunizam experiência muito
fortes, sejam positivas ou negativas, prazerosas ou sofridas; por isso, sempre existirá essa
polarização entre o que ela pode oferecer no campo do cuidado e da cura, e o que pode
significar em termos de riscos e danos. Jaffé, diferente de Jung e Von Franz, faz uma
recapitulação histórica (fala da ingestão do cacto peiote e dos cogumelos pelos indígenas
mexicanos e do uso de uma bebida intoxicante durante os Mistérios de Eleusis, na Grécia
Antiga), e observa que os rituais religiosos parecem dar uma espécie de borda, ou
direcionamento às experiências com substâncias, começando a considerar que existem
meios de oferecer uma proteção psíquica e física a elas.
Outro ponto importante que Jaffé traz para a discussão dos psicodélicos sob o viés
junguiano é o reconhecimento de Jung destas experiências confirmarem muito de suas
pesquisas sobre as manifestações do inconsciente e sua numinosidade. Entretanto,
relembra que ele repudiou o uso de drogas na psicoterapia ou como caminho para uma
experiência religiosa, “tendo em vista seu respeito pela natureza e pelos ritmos e leis
próprios” (Ibidem, p. 73), e argumentando que “uma experiência do inconsciente induzida
artificialmente não está, em geral, de acordo com o desenvolvimento e a maturidade da
personalidade” (Ibidem, p. 73). Ela conclui dizendo ser a droga um “substituto
conveniente demais para o esforço humano e a experiência espontânea” e, citando
Thomas Mann, “uma experiência de auto-gratificação estética inescrupulosa”,
esquecendo-se do aviso de Huxley de que os psicodélicos não são drogas que sempre lhe
ofereceram prazer e júbilo, mas podem te levar por caminhos de revelações dolorosas e
muito trabalho interno.
Ora, a partir destes últimos comentários da autora, cabe-nos refletir sobre a
naturalidade ou artificialidade de técnicas desenvolvidas pela psicologia analítica, como
por exemplo a imaginação ativa. O quão distante está, na maturidade e desenvolvimento
de um indivíduo, sua decisão de começar uma psicoterapia ou de tomar um psicodélico?
A naturalidade ou artificialidade de um método está na ingestão ou não de uma substância
externa? O que pensar, pois, dos medicamentos psiquiátricos prescritos?

Jaffé já se afasta da opinião média de profissionais junguianos, se arriscando em
refletir sobre outros modos de uso e suas consequências; porém, ela não faz o salto de
análise que é perceber que os junguianos, pela aproximação teórica que têm com o campo
que os psicodélicos oferecem, deveriam estar mais próximos deste debate, e não tentar
essencializar uma forma ideal de contato com o inconsciente, mas reconhecer que ao
longo da história da humanidade fizemos isso das mais diversas maneiras, e portanto,
nenhuma é mais legítima que a outra. A questão não é o que se faz, pois este é o caminho
da individuação, mas sim, a forma como é feita; muito mais justo e produtivo para a
psicologia junguiana seria pensar na maximização dos benefícios dessas experiências, e
em formas de reduzir os seus riscos e danos (como parecem o fazer os moldes religiosos).
A seguir, mostraremos a visão e experiência clínica de 2 autores que entraram
mais nessa investigação e construíram sua posição técnica à partir do que observaram e
necessitando trazer outros elementos da teoria junguiana para a discussão.

3.2.3) ROBERT SANDISON

Começaremos a analisar agora dois autores que muito contribuíram com uma
outra forma de se olhar para a experiência psicodélica sob a luz da psicologia analítica, e
até como esta poderia usá-la como ferramenta psicoterápica. Primeiro falaremos do
trabalho de Robert A. Sandison, psiquiatra junguiano inglês, que realizou experimentos
clínicos e análise com LSD no Hospital Powick, na Inglaterra, através do seu artigo “The
Role of Psychotropic Drugs in Individual Therapy”, de 1957. Embora num tempo
histórico muito próximo dos primeiros comentários que encontramos dentro da psicologia
junguiana sobre as substâncias psicodélicas (anterior, no caso do texto de Jaffé), veremos
como os autores à seguir apresentam novos elementos e pontos de partida, devido à
diferente relação que mantinham com o tema: são psiquiatras acompanhando de perto
pacientes sobre efeitos das substâncias, e não mais considerando-as apenas teoricamente
ou posteriormente nos seus efeitos nos sonhos dos usuários. O artigo, como o título
demonstra, fala do papel dos diferentes tipos de psicotrópicos na psicoterapia, mas na
maior parte da extensão do texto aborda os efeitos do LSD, pelos novos manejos que
substância oferecia na área.

Sandison começa o texto fazendo uma análise histórica do uso de psicotrópicos
com suas diferentes funcionalidades terapêuticas, apontando que elas sempre estiveram
no polo oposto de uma aproximação psicoterapêutica (ou moral, nas palavras de Pinel).
Na história da loucura e das terapêuticas direcionadas a ela sabemos que muitos abusos e
violências aconteceram, tão bem exposta no livro de Foucault (2012); dentre tantos
outros, haviam os abusos medicamentosos, iatrogênicos, como instrumentos de controle
e apagamento mental dos ditos loucos. Sandinson descreve esse processo como um
"chemical controlo f mental illnesscontrole químico da doença mental"13 (SANDISON,
1959, p. 495), levando a um "chemical sadismo against patients"14 (Ibidem, p. 495).
Com o desenvolvimento da psicanálise e movimentos contra o manicômio e as
práticas alienistas (ainda que os movimentos antimanicomiais venham ganhar mais força
na década de 1960), o uso de medicamentos começa a ser reconsiderado e pensado de
outra forma, além de ser malvisto por muitos, diminuindo o seu uso para “propósitos
puramente sedativos”15 (Ibidem, p. 495). Devemos lembrar que só na década de 1970 é
que vão surgir, com o descobrimento e utilização da clozapina, os medicamentos
psicotrópicos conhecidos como de segunda geração, que apresentavam poucos ou
nenhum efeito extrapiramidal (efeitos colaterais que aparecem como sintomas ligados à
coordenação de movimentos).
Isso quer dizer que há algumas décadas os psiquiatras vinham utilizando
basicamente as mesmas fórmulas para tratar as mais diversas condições psíquicas e
comportamentais. Para os que começavam a enxergar um padrão danoso, a descoberta
dos psicodélicos dentro da psiquiatria representou uma porta de esperança no campo da
saúde mental; esse posicionamento é claramente defendido por Sandinson quando ele diz
que “we should always be on the lookout for even the smallest clues to help us in our
differential search”16 (Ibidem, p. 495) e começa a aprofundar no debate sobre o LSD.
Sandison apresenta 4 grandes tipos de categorias de substâncias, organizadas
conforme seus efeitos e funções dentro da psicoterapia: a) “drogas que diminuem a
intensidade dos sintomas e ajuda os pacientes a superar os sintomas mais severos que
podem tomá-los como resultado da interferência do inconsciente, que acompanha o
13

Livremente traduzido pelo autor como “controle químico da doença mental”.
Livremente traduzido pelo autor como “sadismo químico contra os pacientes”.
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Tradução nossa.
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Traduzido livremente pelo autor como “deveríamos sempre estar em busca até das menores pistas
que possam nos ajudar numa pesquisa diferencial”.
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tratamento analítico”17 (Ibidem, p. 496) (barbitúricos e tranquilizantes); b) “drogas que
pertubam o inconsciente e liberam material inconsciente” (LSD, anfetaminas e seus
derivados, e drogas abreativas como o éter e o dióxido de carbono); c) "drogas que
controlam a perturbação no inconsciente causada pelas drogas no grupo b" (como a
clorpromazina e os barbitúricos); e d) “drogas que diminuem a consciência e removem a
inibição, possibilitando ao analista explorar situações psicológicas mais profundamente
do que o estado de consciência ordinário permite” (tiopental e mobarbital, substâncias de
propriedade sedativa e hipnótica).
Ele discorre brevemente sobre as outras categorias, mas foca majoritariamente ao
longo de quase todo o texto sobre a molécula do LSD e justifica ela como seu foco de
investigação clínica baseando-se em muitas outras experiências científicas, dando
referência de pelo menos sete outros estudos anteriores aos seus, todos na década de 50,
somando centenas de pacientes tratados e apresentando potenciais benéficos no
tratamento.
Esse tipo de experimentação clínica, com todos os cuidados ambientais e
fisiológicos necessários, é importante para criar evidências se a substância funciona
mesmo para os propósitos a que se vinha pensado para ela, se não funciona, ou se
descobrem novas funcionalidade não imaginadas e seguras. São procedimentos que
qualquer produção farmacológica exige para se consolidar uma substância como segura
para determinado uso. Vemos isso na história dos psicotrópicos atualmente consolidados:
os mesmos argumentos e movimentos contrários às suas experimentações e usos eram
usados também outrora, acreditando-se que eles prejudicariam o fluxo natural da análise,
do deturpar os sentimentos “genuínos”; e também os argumentos a favor, alegando que o
uso seria importante para que a pessoa fosse capaz de dar continuidade ao tratamento,
com mais qualidade de vida, e poderem ter uma participação mais ativa no tratamento
sem ter que se preocupar com esses sintomas.
Sandison argumenta que “the enormous quantities of sleeping tablets wich are
taken are therefore a commentary on the prevalence of neuroses and on our failure to find
remedies for it”18. A existência de diversificados métodos psicoterapêuticos e
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Tradução nossa.
Livremente traduzido pelo autor como “a enorme quantidade de remédios para dormir consumidos
são um sintoma da alta prevalência neurótica e nossa incapacidade de encontrar melhores resoluções
para ela”.
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medicamentos e seus efeitos particulares é importante levando em consideração a
amplitude fenomenológica da experiência humana; não são todas as pessoas que se
adequam (devido à sua fisiologia, metabolismo, mas também ao seu sistema de crenças,
valores, etc.) a todos os tratamentos e racionalidades, e seus resultados devem levar
também isso em consideração.

Mesmo dentro da experiência com LSD isso deve

ser considerado: Stoll (1947 apud SANDISON, 1959, p. 496) observou que a variedade
da experiência era enorme, de um sujeito para outro, mesmo controlando ambientes e
outras variantes; isso o levou a começar a criar a hipótese de que a experiência poderia
depender muito mais do “temperamento e psicologia pessoal da pessoa que tomava”
(tradução nossa) do que até então vinham considerando.
Apresentaremos agora uma lista de observações feita por Sandison ao longo de
suas experimentações clínicas, que tratam desde os efeitos clínicos, fisiológicos, aos
efeitos psíquicos e suas possíveis compreensões psicológicas. Começaremos pelos efeitos
clínicos que ele observa e apresenta:
1) “efeitos fisiológicos, por exemplo, dilatação das pupilas, náuseas, frequência
urinária” (SANDISON, 1959, p. 499);
2) “mudanças sensoriais não específicas, por exemplo, sensação de frio ou calor,
sentir como se o corpo estivesse mais leve, aumento da intensidade dos sons, e
sensações visuais de cores e ‘ver’ sons” (Ibidem, p. 499);
3) “aumento da vividez e velocidade dos pensamentos, geralmente acompanhado
do aumento das emoções” (Ibidem, p. 499);
4) efeitos cinematográficos: o paciente experiência uma sequência de memórias
vividamente vistas e sentidas, geralmente acompanhadas de muita emoção;
5) concentração em um evento específico rememorado ou esquecido, com relativa
liberação emocional, i.e., abreação19;
6) “regressão e comportamento regressivo, que quase invariavelmente acompanha
a abreação quando está relacionada a algum evento ocorrido durante a infância”
(Ibidem, p. 499).
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Traduções nossas.

Alguns destes efeitos que ele coloca como “clínicos” podem ser mais
controversos, ou desconhecidos dentro da medicina, como a recuperação de memórias da
fase embrionária e primeira infância, abreação e comportamentos regressivos; mesmo
dentro da psicologia são temas nem tanto hegemônicos, por isso, vale discorrer um pouco
sobre eles, e o próprio autor do artigo também tem essa preocupação. Sandison descreve
que as experiências de regressão e recuperação de memórias antigas geralmente se dão
com o paciente se sentindo pequeno em relação ao ambiente, se comportando como
quando criança, revivendo eventos importante da infância, acompanhado de grande
liberação emocional e “abreação real de grande benefício para o paciente” (SANDISON,
1959, p. 496).
Existem muitos relatos de outros autores, como Ling (1957 apud SANDISON,
1959), Lake (1958 apud SANDISON, 1959) e Grof (2010) que reforçam as evidências
observadas por Sandison, e que acreditam ser possível que sob as condições de um
experiência psicodélica, as pessoas possam se lembrar de fatos concretos vivído no
momento de sua fecundação, gestação e parto; é o que Grof chamou de nível perinatal da
consciência (2010). Para Sandison, do ponto de vista psicológico e psicoterapêutico,
menos relevante é se o fato realmente ocorreu, mas sim que a pessoa esteja em condições
para reviver aquela experiência e aceitar seus complexos e emoções arquetípicas
associadas, para que depois desse momento de redução e regressão, criatividade e
crescimento possa tomar conta do processo, sempre com o melhor auxílio
psicoterapêutico de um técnico bem preparado.
Num outro momento, Sandison explica melhor esse processo dizendo que não é
apenas a abreação em si que importa, mas que a experiência que passou pela abreação
seja reacessada pela pessoa à luz de sua atual consciência e atitude emocional
(SANDISON, 1959, p.498). A emoção à qual a experiência está associada, uma vez
liberada através do processo de abreação, é que possibilita suaa ressignificação e
atualização. Sandinson destaca que à partir desse processo, materiais que nunca
apareceriam no fluxo normal da psicoterapia podem surgir sob o efeito dos psicodélicos,
principalmente entre neuróticos obsessivos e psicopatas.
Não parece exagero os relatos de diversos sujeitos de psicoterapia psicodélica de
que uma sessão desta modalidade muitas vezes terá o efeito que teriam em anos de terapia
convencional, se pensarmos nos recentes estudos para tratamento de Estresse PósTraumático, com psicoterapia associada ao uso de MDMA, em que num período de

tratamento de 4 a 6 meses, os pacientes têm saído curados de seus traumas, contrastando
fortemente com as outras terapêuticas propostas para essa patologia, que em geral,
envolvem a ingestão de medicamentos psiquiátricos ao longo de décadas, e na maioria
dos casos, sem grande resultados efetivos, e terminando em muitos casos de suicídio
(DOBLIN, 2011).

The Shulgins and Their Alchemical Angels, de Alex Grey20

20

Pintura de Alex Grey, em homenagem a Sasha e Ann Shulgin, respectivamente, o maior sintetizador
de psicodélicos de todos os tempos, quem descobriu o efeito psicodélico do MDMA, e sua esposa,
terapeuta, que também trabalhou com os psicodélicos dentro do contexto psicoterapêutico. Retirado
de http://www.alexgrey.com/art/paintings/soul/the-shulgins/.

Sandison também faz uma série de conclusões feitas a partir suas das observações
sobre a abreação durante as sessões de psicoterapia psicodélica com LSD:
1) “a abreação de um evento traumático no passado do paciente, que produz a cura
mais rápida, efetiva, dramática e de longa duração, está entre os bons resultados
do uso da droga na psicoterapia” (SANDISON, 1959, p. 499);
2) “a memória que passa pelo processo de abreação pode ser tanto remota quanto
recente” (Ibidem, p. 499);
3) parece ser particular da experiência com o LSD a presença de uma consciência
clara o suficiente, duranto o processo de abreação, para que torne possível que a
experiência seja discutida entre paciente e teraputa tanto durante quanto depois da
experiência.
Para fechar o artigo, ele traz por fim suas últimas considerações e interpretações
psicológicas da fenomenologia do LSD:
1) “as memórias infantis que são recuperadas e revividas, geralmente estão
fortemente associadas aos conflitos causadores das neuroses desses pacientes”;
2) “o fenômeno fantasioso e emocional do LSD é resultado da ativação do
inconsciente por esta droga; evidências que reforçam essa hipótese é que pacientes
que tomam LSD uma vez por semana relatam mudar muito sua perspectiva de
visão de mundo de uma sessão para outra e ao longo de todas, considerando
seriamente em sua mente ideias que antes nunca haviam passado por eles; eles
também se tornam mais conscientes de seus sonhos e estes normalmente revelam
materiais de continuidade com as experiências com o LSD”;
3) muito do material emergido durante os efeitos do LSD é de natureza, qualidade
e conteúdo não-pessoal, correspondendo ao que Jung chamou de inconsciente
coletivo; muitas das descrições das experiências dos pacientes se encaixam muito
bem com as descrições de despersonalização e uma sensação de estar em um
tempo e ambiente ancestral, associadas as experiências do inconsciente coletivo
observadas por Jung (apud SANDISON, 1959, p. 499);

4) “existem bases para se acreditar que a frequente entrada e saída entre
consciência externa (normal) e interna (a experiência do inconsciente durante o
tratamento com LSD) tem um valor curativo em si”;
5) Jung ( apud SANDISON, 1959, p 499-500) descreve uma experiência psicótica
da seguinte forma: “se a mente consciente é incapaz de assimilar novos conteúdos
vazados do inconsciente, então uma situação perigosa surge, em que esses
conteúdos mantêm sua forma original, caótica e arcaica, e consequentemente
perturba a união da consciência. A perturbação mental resultante é chamada
esquizofrenia, sendo uma loucura causada pela divisão da mente”; esta pode até
ser uma boa descrição também para a experiência psicodélica com LSD, tendo
como diferencial o fato de a pessoa sob o efeito da substância ser capaz de retornar
ao normal dentro de algumas horas ou, algumas vezes através de sua própria
vontade;
6) Sandison chama atenção para o fato de que “o fenômeno da transferência não
deve ser menosprezado, e ocorre regularmente como em qualquer análise
tradicional” e que a natureza dramática do tratamento com LSD não pode tirar a
importância da atenção sobre o fenômeno da transferência; “a situação fica mais
fácil de ser compreendida se pensarmos o LSD como um meio para tonar os
arquétipos brevemente ao alcance da consciência, (...) sendo crucial apresentar ao
paciente a ideia de que mesmo que essas experiência sejam, em algum sentido,
ilusórias, elas são também imagens de algo real e que se forem bem trabalhadas,
os seus frutos serão assimilados”21 (Ibidem, pgs 499-500);
O trabalho de Sandinson se mostra um exemplo interessante de como a teoria de
Jung pode ser usada para entender a experiência psicodélica de uma forma mais
aproveitada, sem concluir precipitadamente que este acesso ao inconsciente será
necessariamente danoso ou irresponsável, mas sim explorando modos seguros de uso que
possam levar a descoberta de conhecimentos importantes no campo da psique e também
no tratamento de questões psicopatológicas e disfuncionais. Importante perceber que a
postura adotada pelo autor, em forte contraste com a tomada pelos autores anteriores,
muito provavelmente é influenciada pela sua formação médica psiquiátrica, e não
somente clínica e psicoterápica, sendo assim muito mais descritivo, e apresentando o
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Traduções nossas.

psicodélico não como um remédio milagroso, mas uma ferramenta importante a ser usada
dentro de um acompanhamento clínico maior.

3.2.4) MARGOT CUTNER

Entramos agora no que provavelmente é o texto junguiano do século passado que
mais se aprofunda na temática do uso dos psicodélicos (aqui, especificamente o LSD)
dentro da prática psicoterapêutica. O texto, chamado “Analytic work with LSD25”, foi
lançado em 1959, escrito por Margot Cutner, psiquiatra inglesa, que trabalhou também
junto a Sandison, mas desenvolveu muito mais a sua prática atenta à psicodinâmica dos
efeitos do LSD, utilizando-se de referencial junguiano.
A autora já inicia o seu texto deixando esplícito que sua intenção é avaliar o uso
do LSD como um auxiliador do processo de análise profunda, não tendo nenhuma
pretensão em análise de seus efeitos bioquímicos, mas se interessando unicamente no
aspecto psicoterapêutico e como pode seu uso pode ser integrado no processo analítico,
criando inferências teóricas ao longo do texto, sustentada na observação direta de
acompanhamentos clínicos.
A descrição fenomenológica da experiência tem muito em comum com sonhos,
visões, imagens durante uma imaginação ativa, mas também incluem alucinações reais,
alterações da imagem corporal, mudanças drásticas de humor, a ponto de induzir
comportamento psicótico, como violência, às vezes associado à estados paranóicos,
depressão severa, que podem levar à tentativas reais de suicídio, despersonalização, e
alteração da percepção do mundo externo; dado isso, a autora considera irresponsável
administrar a substância para qualquer pessoa sem acompanhamento (idealmente, num
hospital, na opinião da autora) ou que não tenha uma minima intimidade com seus
materiais inconscientes. É uma postura marcadamente distinta da previamente tomada
por Jung, entendendo que existem riscos possíveis no uso dessa substâncias, mas que em
determinadas condições específicas de cuidado e acompanhamento, ela pode ter suas
potencialidades também.
Aprofundando nestas condições ideais, a autora considera a presença do terapeuta
durante os efeitos da substância essencial, considerando que o analista ocupa a função

integradora do ego do paciente, podendo significar a separação entre uma psicose latente
e uma instalada. É evidente que a imprevisibilidade faz parte de todo esse processo
psicodinâmico, mas isso não é novidade para quem já atua no campo da psicoterapia,
entra em contato e analisa os materiais disponíveis pela psique e suas leis de
funcionamento; imprevisibilidade, porém, é diferente de arbitrariedade, e isso também
deve estar bem claro para quem atua nesse contexto. Para autora, durante esse
acompanhamento, o analista deve fazer o mínimo possível de interpretações, para que
não interrompa ou interfira no fluxo dos eventos internos de seu paciente; esse trabalho
pode ser feito posteriormente, junto ao paciente, que geralmente se recorda vividamente
de toda a experiência.
A autora chega a comparar a experiência fenomenológica dos efeitos do LSD com
a da imaginação ativa, afirmando que em neuróticos existe uma clareza de que essas
experiências se dão enquanto efeito de uma substância que ingeriram, já que parte de sua
consciência assume um papel de testemunha, ou alguém que vê com um certo
distanciamento, tal qual no processo de imaginação ativa. No caso das pessoas com maior
proximidade de uma estrutura psíquica psicótica, maior será a sua identificação com a
experiência, e maior será a necessidade de um agente externo (terapeuta) para prevenir
uma atuação (acting out) que leve a possíveis danos.
Na época em que o artigo foi apresentado na Sociedade Britânica de Psicologia
Analítica (British Society of Analytical Psychology), em 1957, e posteriormente publicado
em 1959, muito já se havia estudado e escrito sobre os efeitos do LSD, muitos constatando
a evidente semelhança com estados psicóticos e místicos, nas qualidades de proporcionar
abreação da substância, a necessidade da integração dos materiais inconscientes
emergentes, a vividez de memórias antigas, experiências arquetípicas e a vividez de
experiências sensoriais.
Se olharmos para o fenômeno da experiência psicodélica sob a luz da psicologia
analítica, como majestosamente o fez a autora, observaremos que essa grande
amplitudade na variedade da experiência fala menos de um caos, do que um princípio
básico da própria natureza da psique: as atividades inconscientes atuam de forma
complementar àquelas da personalidade consciente, assim emergindo símbolos com
função compensatória para cada indivíduo, como em qualquer outra manifestação
inconsciente (sonhos, imaginação ativa, visões, fantasias, etc), selecionados através de
um processo autônomo de auto regulação psíquica, tendo como norte a individuação

(Grof fala desse processo chamando-o de “curador interno”, num movimento
“holotrópico”, em direção à totalidade – retomaremos suas ideias no próximo capítulo).
Cutner (1959, p. 721) faz uma lista de experiências possíveis sob o efeito da LSD
que demonstram sua função complementar:
1) Experiência de complementação à tipologia do sujeito, ativando drasticamente
uma ou mais funções inferiores e atitudes reversas (fortes experiências de
sentimento ou sensação para tipos intuitivos ou pensamento, por exemplo)
2) Emergência de material reprimido no inconsciente pessoal, como memórias
de infância, traumas e suas correspondentes sensações físicas e afetivas (a
autora destaca que a função complementar neste caso vem do fato de que
muitas vezes as funções inferiores não são desenvolvidas ao longo do
amadurecimento devido a eventos ocorridos na infância);
3) Alteração da experiência e da imagem corporal que criam destaque para
regiões antes ignoradas ou pouco desenvolvidas pelo sujeito;
4) Ativação arquetípica, contato simbólico (inerentemente complementar e
curativo, na leitura da autora);
5) Experiências que se aproximam daquelas místicas ou cósmicas, descritas
muitas vezes como sensação de unidade com toda a existência e o universo;
importante dizer que não se trata apenas de uma experiência sensorial, mas
também com uma significação adequada correspondente – na leitura da autora
esta seria a complementação maior, um funcionamento completo de todas as
quatro funções tipológicas, uma totalidade temporária, uma experiência
momentânea do arquétipo do Self;
Dadas as principais manifestações possíveis de uma experiência psicodélica (aqui,
com LSD), e uma premissa geral (“guiding principle”, como chamou Cutner), sustentada
na teoria junguiana, que diz que não são experiências aleatórias, mas sim correspondentes
a um momento para aquele tempo específico, no ambiente específico, para o sujeito
específico, seguindo um princípio de auto-regulação psíquica, a autora dá continuidade à
sua leitura, fazendo uma extrapolação teórica de suas observações. Um tema que ela
chama atenção desde o início até o fim do seu texto é o da transferência, ou seja, da
importância da atenção para como se dá a relação entre paciente e analista quando se
acrescenta o fator da substância nessa dinâmica, pelo próprio fato de as barreiras egóicas
serem abruptamente diminuídas, implicando em necessidades específicas, como a de

contato físico, alguém que represente estabilidade, passe confiança, mas sempre levando
em conta que existe uma dimensão arquetípica atuando fortemente nesse contexto.
Cutner diz que devemos ser cuidadosos todas as vezes que optarmos por tomar
um “atalho” durante o processo psicoterapêutico, pois pode funcionar como um
atravessamento, uma interrupção, de um período necessário de escassez de material ou
de assentamento do mesmo, mas que eles são benéficos e muitas vezes até necessários,
dada uma determinada urgência, ou naqueles casos que seriam considerados
“inadequados” ou “inacessíveis” para a psicotrapia convencional. Temos de lembrar,
também, que se considerarmos o uso do LSD e outros psicodélicos na psicoterapia como
um “atalho”, assim também devemos fazer com todas as técnicas desenvolvidas por Jung
e a psicologia profunda (e outras linhas) que utiliza dos materiais inconscientes, ou apenas
materiais não-verbais, como os trabalhos corporais, de arte, com sonhos, com fantasias,
jogo de areia, que quando desenvolvidos e apresentados também pareceram estranhos ao
ambiente da psicoterapia, mas depois se mostraram eficientes e seguros; nenhuma técnica
(nem nada na vida) apresenta uma função terapêutica em si, mas sim o modo como é
utilizado e dado direcionamento.
Em seguida, a autora apresenta uma série de casos onde apresenta a forma como
o LSD atua em diferentes situações e tipologias específicas, em que demonstra a atuação
dos efeitos do LSD pondo em evidência funções e atitudes inferiores, alterações da
imagem corporal, experiências de projeção arquetípica, experiências com a esfera
coletiva do inconsciente, experiência cósmica e analisando processos de transferência,
contra-transferência, resistência e acting out. Consideramos que este é o artigo mais rico
encontrado na literature junguiana do século passado sobre a prática do uso de
psicodélicos na psicoterapia, ou mesmo sobre psicodélicos, considerando a ampla
variedades de temas abordados, os diversos efeitos e potencialidades do LSD, e deixando
muitas indicações de caminhos por onde se seguir nas pesquisas.
No próximo capítulo trataremos do trabalho realizado por outras linhas da psicologia
e psiquiatria com os psicodélicos, a relevância que prestavam à teoria junguiana, além de
relacionar esses estudos com as teorias e conceitos junguianos, numa tentativa de
atualização da teoria dialogando com as descobertas feitas desde a metade do século
passado, bem como as mais recentes, pensando também em como a psicologia junguiana
pode contribuir e se inserir neste fértil campo terapêutico e acadêmico que se apresenta
atualmente.

4) NOVA PROPOSIÇÃO DE UMA VISÃO JUNGUIANA PARA OS
PSICODÉLICOS: REVISIONANDO A PSICOLOGIA ANALÍTICA

Até agora analisamos como se deu a repercussão da descoberta dos psicodélicos
dentro da cultura ocidental, e, mais especificamente, entre os teóricos e analistas
junguianos. Para além de uma visão proibicionista e moralista sobre o tema das drogas, a
partir da segunda metade do século passado, depois que Nixon estabelece a “Guerra às
drogas”, que entendia as drogas como um problema em si, entre os junguianos parece ter
ocorrido também um outro tipo de censura, teórica, desde quando Jung, a grande
referência para todos esses acadêmicos e analistas, se mostrou contrário ao seu uso dentro
ou fora da psicoterapia.
Isso parece ter sido de grande peso na área, visto que a maioria dos junguianos que
escreveram sobre psicodélicos se referenciavam sempre aos poucos escritos sobre o tema
deixados por Jung, se colocando contrário, julgando qualquer forma de uso como
irresponsável, e alertando para os muitos riscos e cuidados a serem tomados quando em
contato com materiais acessados através dessas substâncias (mas não tentando encontrar
forma menos arriscadas, ou de maior segurança para otimizar o aproveitamento destes
materiais e destes estados de consciência).
Por outro lado, Sandison e Cutner, os dois autores trazidos aqui que mais se
distanciaram do limite estabelecido por Jung, sãos os que ao longo de seus trabalhos
referem-se menos a essas cartas de Jung, não as usando como argumentação para suas
posturas frente ao tema das drogas, mas sim, usando-as como orientações de cuidado
importantes a serem tomados, reconhecidas por alguém de grande conhecimento da
psique, mas que também continuava sendo um homem de seu tempo, e com suas
limitações.
Toda teoria é uma ferramenta (também sempre política, inclusive), a ser usada de uma
forma ou de outra, para um fim ou para outro. Isso fica evidente também quando
observamos os demais campos (incluindo da filosofia, psicologia e psiquiatria) que deram
continuidade aos estudos dos estados extraordinários de consciência e das substâncias
psicodélicas; afinal, uma grande parte deles, mesmo que sigam por um linha teórica
diferentes, se utiliza de conceitos junguianos, pois reconhecem que são os que melhor
descreviam, até então, o tipo de material e de área que era acessada nesses estados, quando

se pensava em termos como inconsciente coletivo, sombra, individuação, enantiodromia,
etc.
Um deles é Stanislav Grof, psiquiatra tcheco, um dos fundadores da linha da
Psicologia Transpessoal (junto com Pierre Weill, Abraham Maslow e outros), e
provavelmente o principal pesquisador de estados não-ordinários de consciência e de
substâncias psicodélicas vivo hoje, já tendo realizado milhares de sessões de psicoterapia
com LSD e outras centenas de milhares de sessões de respiração holotrópica (uma técnica
de expansão da consciência, que na observação do autor proporciona acesso aos mesmos
estados e materiais da psique que quando do uso de psicodélicos). Grof utiliza-se de um
conceito chamado “inner healer” (ou, curador interno) para falar de uma inteligência não
consciente que coordena os materiais que irão emergir em determinado estado de
expansão da consciência, elegendo temas e sentimentos importantes a serem vividos por
aquele sujeito, naquela situação; muito próximo do “self-regulating system” junguiano já
comentado acima, no texto de Cutner.
Além de diversas aproximações teóricas possíveis, o próprio Grof confessa a
importância de Jung para as psicologias trasnpessoais, que tratam de experiências que não
cabem apenas na história de vida biográfica da pessoa, quando reconhece a existência e
o mecanismo de funcionamento do inconsciente coletivo, um conceito chave que permitiu
a transcendência na psicologia. Terence McKenna certa vez foi convidado para fazer uma
fala na Jung Society de Clairemont, California em 1991; e muitas outras associações
foram feitas entre a teoria junguiana e o estudo da experiência psicodélica – tendo em
vista o incrível acúmulo que esse grupo dominava sobre a psique e o inconsciente – mas
raramente partindo da iniciativa de junguianos.
Atualmente, mesmo com toda a política proibicionista das drogas, estas são usadas
nos mais diversos espaços, pelas mais diversas populações, sendo legais ou não;
paradoxalmente, ou não, provavelmente o lugar onde menos se usa essas substâncias são
onde se encontraria mais segurança, perto de pessoas capacitadas para esse
acompanhamento, de forma ética e técnica. Os usuários a muito se organizam
politicamente para tentar uma mudança desse cenário, fomentando políticas e ações que
descriminalizem os usuários e ofereçam condições mais seguras de uso, comércio, etc.
Cabe também à nós, profissionais da saúde mental e da psique, nos juntarmos também a
eles, reconhecendo que o tratamento dado ao uso de substâncias não é benéfico para

nenhum segmento social, a não ser os que possam lucrar com o tráfico e com a violência
causada pela condição de ilegalidade.
Neste capítulo faremos o esforço de tentar atualizar a teoria e os analistas junguianos
do mundo dos psicodélicos, desse tipo de experiência e das pesquisas que vêm sendo
realizadas, olhando de um ponto de vista junguiano, sem deixar de analisar os riscos
possíveis, mas atentando também para a potência criativa imanente dessas ferramentas e
como poderiam ser aproveitadas psicoterapeuticamente.

4.1) RESPONSABILIDADE MORAL E TÉCNICA

Não podemos começar a discutir uma contribuição teórica e prática da psicologia
junguiana para o campo do estudo dos psicodélicos sem antes retomar as considerações
e precauções apontadas por Jung, e os junguianos que se debruçaram sobre o tema.
Basicamente, Jung diz que não vê sentido no uso de substâncias desse tipo, pois para
ele não necessitamos de maior acesso ao inconsciente coletivo do que já nos é permitido
através dos sonhos e da intuição; para ele não daríamos conta de direcionar todo esse
conhecimento e vivência simbólica, visto que quanto mais conhecemos do mundo
inconsciente, maior será nossa obrigação moral, maior seria a necessidade de uma
compensação consciente, e qualquer mau uso disto seria uma irresponsabilidade (JUNG,
1990).
Seu principal argumento, portanto, é uma responsabilidade moral inferior à necessária
para o contato com essas substâncias e os materiais que elas abrem acesso, uma
compensação consciente insuficiente para lidar com esses materiais. Mas tudo isso parece
nos falar mais de uma forma de uso dessas substâncias e plantas do que delas em si.
No capítulo que discutimos o histórico dos psicodélicos falamos como muitas
sociedades tinham essas substâncias com alta estima, como elas eram utilizadas de forma
muito segura e controlada socialmente, sem causar grandes distúrbios ou malefícios
sociais ou psíquicos aos seus usuários. São exemplos de que estas relações podem se
estabelecer tanto de forma benéfica quanto maléfica, responsáveis ou não, e isto fala de
um conjunto de coisas que não só as substâncias ou só os indivíduos que as utilizam, mas
a forma como o fazem, em que contexto, com quais intencionalidades.

Partimos aqui do pressuposto de que qualquer posicionamento sobre qualquer assunto
é também político, e se tratando de drogas, a discussão e argumentações ficam
sobrecarregadas de conteúdo moral, mesmo que se tente dizer neutro ou puramente
sustentado em alguma teoria psicodinâmica. Por exemplo, muitos dizemm que uma
indução a certos estados por meio de substâncias seria errado ou perigoso somente pelo
fato de serem induzidos por meios externos. Mas é essa relação dialógica que
estabelecemos o tempo todo com o mundo e com o outro que nos define psiquicamente;
os materiais acessados através do uso de algumas substâncias poderiam não vir
“naturalmente” em sonhos ou intuições no mesmo tempo que quando num estado
induzido por substâncias, mas não poderíamos falar o mesmo sobre tantas técncias
terapêuticas usadas pelos junguianos (como a imaginação ativa, a artererapia, a análise
de sonhos, etc.)?
Von Franz (1999, p. 323) fala de uma “tendência atual de explorar essas descobertas
por mera curiosidade”, e de uma impossibilidade de “integração e (...) processamento
moral do que vemos e ouvimos nesse estado” (Ibide,, p. 323). É mais que válido e
necessário uma atenção para os riscos e cuidados a serem tomados ao lidarmos com os
conteúdos das profundezas da psique, porém, nos causa um certo estranhamento a forma
como a maioria dos junguianos aprendeu a lidar com esses materiais quando acessados à
partir de estados induzidos por substâncias, como se estes fossem menos naturais, ou mais
arriscados, e não frutos das mesmas contingências individuais de cada sujeito e seu
intercruzamento com os campos do inconsciente coletivo e transpessoal.
Jaffé (1983, p. 73) fala que seria “uma experiência do inconsciente induzida
artificialmente” e que esta “não está, em geral, de acordo com o desenvolvimento e a
maturidade da personalidade”. Essa afirmação nos faz refletir como seria possível a
produção de materiais inconscientes de forma artificial; existe mesmo algum material
consciente ou inconsciente que se possa ser dito artificial? É uma lógica de pensamento
que se aproxima com a utilizada pela psiquiatria muitas vezes, quando da tentativa de
criar diagnósticos e nosologias da loucura, criando uma separação entre a realidade
psíquica e a realidade física, como se estas não fossem co-criadas continua e juntamente.
Tentar definir a genuinidade de uma experiência psíquica a partir de suas causalidade
químicas nos parece um enorme retrocesso teórico no campo da psicologia, e ainda mais
na psicologia junguiana.

A psicoterapia nada mais é do que uma expansão da consciência de forma gradual e
lenta, enquanto a experiência psicodélica tem a mesma funcionalidade, mas num tempo
muito reduzido e intensificado. Daí vem as falas de pessoas como Leary (e Huxley e
tantos outros também) em afirmar que aprendeu muito mais sobre psicologia em algumas
horas de efeito de LSD do que em toda sua carreira de psicólogo e anos de psicoterapia
somados.
Somos junguianos, mas não somos Jung; vivemos num novo tempo, com novas
práticas e novos contextos, e também as teorias devem se curvar a isso e permanecerem
num processo constante de atualização. Temos o dever de considerar sempre os riscos e
danos que uma prática pode oferecer a indivíduos específicos e à sociedade, mas se existe
indicações de benefícios a serem adquiridos com essas práticas, temos a obrigação moral
de encontrar formas mais seguras de usá-las, formas de maximizar a potência dessas
experiências, a fim de criar melhores condições de vida para tantas pessoas, e não
estagnar as pesquisas e proibir certas práticas, privando pessoas de ferramentas de auxílio
no caminho da individuação.

4.2) PSICOLOGIA PSICODÉLICA E PSICOLOGIA PROFUNDA

Antes de Jung se colocar contra o uso das substâncias psicodélicas, temos milhares
de tradições milenares que as utilizavam como forma de acesso aos reinos mais profundos
da psique e da espiritualidade, sempre consideradas como experiências importantes na
organização estrutural dessas sociedades. Agora, no renascimento da ciência psicodélica,
o campo da psicologia junguiana também se volta para essas substâncias, a partir de novas
lentes, desconstruídas de pré-conceitos criados num contexto sócio-histórico específico.
Essa tendência dentro da psicologia analítica se encontra materializada
principalmente na figura de Scott J. Hill - formado em Psicologia pela Universidade de
Minnesota e Filosofia e Religião pelo California Institute of Integral Studies - e seu mais
recente trabalho, “Confrontation with the Unconscious: Jungian Depth Psychology and
Psychedelic Experience”, lançado em Londres, em 2013. Importante destacar, nesse
ponto do trabalho, que na pesquisa de referências do autor por produções acadêmicas
voltadas para o estudo dos psicodélicos sobre um olhar junguiano, este foi o único livro

inteiramente dedicado a isso encontrado; no Brasil, o único acadêmicao que se dedicou
ao tema foi o Fernando Beserra (2011), e agora, o atual trabalho.
Ele nos fala que “tendo em vista o uso seguro e benéfico feito por séculos por culturas
indígenas por todo o mundo, muitos investigadores defendem que os psicodélicos têm um
potencial não reconhecido para a cura, crescimento e transformação nas culturas
modernas” (Ibidem, p. 10); e além disso, que os psicodélicos, estudados com as novas
tecnologias de neuroimagem, podem nos auxiliar na criação de novas terapêuticas para
uma grande variedade de psicopatologias, e proporcionar insights importantes sobre o
funcionamento do cérebro e da consciência.
Não existe impedimento teórico, portanto, para se pensar o uso dos psicodélicos como
catalizador de processos psicoterapêuticos e de transformação pessoal. Como bem disse
Beserra (Ibidem, p. 48) “se tomarmos como referencial a própria epistemologia
junguiana, a realidade não pode ser unilateralizada no objeto (enteógenos, por exemplo),
tampouco no sujeito (humano), portanto, o mais importante deve ser a relação que se
estabelece entre esses”.
Em termos junguianos, é possível entender os efeitos do uso de uma substância
psicodélica como uma “diminuição do limite da consciência” (JUNG, 2013), e
consequentemente, isso permitiria a manifestação subjetiva de imagens arquetípicas,
significantes do inconsciente coletivo e pessoal. Uma experiência psicodélica, então,
permite o encontro e o diálogo entre diferentes partes da psique: não muito diferente da
própria proposta da terapia, porém intensificadamente.
Nesse sentido, Cutner (1959, p. 744) defende que “o principal valor dessas drogas
(...) são sua capacidade de produzir material inconsciente a ser vivenciado na análise de
forma variada e drástica”. Qualquer contato com estes símbolos arquetípicos através dos
quais esses materiais usam como mensageiros guarda em si uma oportunidade de cura,
tentativas do Self de auto-regular, de se curar, sendo este o objetivo final dos símbolos,
sejam eles advindos através dos sonhos, imaginação ativa, fantasias, mesmo as
decorrentes do uso de alguma droga ou que revelem condições psicopatológicas (de forma
genérica, todos esses fenômenos falam de um rebaixamento do funcionamento consciente
e emergência de materiais inconscientes).
Portanto, toda experiência psicodélica é uma experiência de contato (ou confronto,
como sugere o título do livro de Hill) com os níveis inconscientes da psique, seja

individual

ou

coletivo,

ocupando

função

de

compensação,

ajustamento

e

complementação (HILL, 2013) entre consciente e insconsciente. E é nessa relação entre
esses polos da psique que nasce o potencial de transformação, na concepção de Jung, um
“desenvolvimento psicológico que envolve uma regressão egóica temporária enquanto o
sujeito se torna gradativamente consciente de materiais inconscientes e assim se move em
direção à totalidade psicologica” (HILL, 2013, p. 114).
É outra forma de se falar do que Jung chamou de função transcendente, a aproximação
de opostos para a criação de um terceiro elemento, definido por ele como “a união dos
conteúdos conscientes e inconscientes” (JUNG, 2006, § 184 C.W.). Este termo trata
precisamente, portanto, do tema de se acessar o inconsciente e torna-lo útil à consciência,
visto que “enquanto estes são mantidos afastados um do outro – evidentemente para se
evitar conflitos – eles não funcionam e continuam inertes” (Ibidem, §189).
Jung explica que muitas vezes “a psique do homem civilizado não é mais um sistema
autorregulador” (Ibidem, §159), visto que a função reguladora é eliminada pela atenção
crítica e voltada para um determinado fim (fundamental em qualquer ação consciente).
Atualmente, porém, observa-se uma forte fundamentação da sociedade na razão, e uma
hipervalorização de características predominantemente da função pensamento, causando
uma unilateralização pouco sadia. Claro que essa repressão da função reguladora da
psique se expressará socialmente de forma patológica (a partir de mecanismos
sincronísticos e enantiotrópicos); acreditamos que o uso responsável e acompanhado dos
psicodélicos podem representar uma forma de redesenhar esse diálogo psíquico de
maneira mais saudável e em direção à individuação.
Como já apresentado, nos trabalhos de Cutner (1959) e Sandison (1959) podemos
observar indicações bem claras das tantas outras potencialidades do uso terapêutico dos
psicodélicos: experiências de complementação e compensação do funcionamento da
consciência e da personalidade (através da experiência das funções e atitudes inferiores
do sujeito), possibilidade de cura de traumas infantis à partir da re-experiência dos
eventos causadorese abreação emocional, contato com o mundo numinoso (arquetípico),
experiência cósmica de momentânea totalidade (atuação conjunta das 4 funções, ou a
própria experiência do Self, como propôs Cutner), etc.
Todas essas potencialidades expostas, entretanto, não significa o mesmo que dizer
que qualquer uso de psicodélicos é benéfico e produtor de transformação pessoal,

transcendência e individuação. Ralph Metzner (apud HILL, 2013, p. 94-95) faz uma
reflexão, à partir de sua experiência pessoal em rituais tradicionais dos indígenas nativos
da América do Norte, de que enquanto entre estes as cerimônias são estruturantes em
diversos níveis e funções sociais (religião, medicina, psicoterapia, etc.), na sociedade
ocidental essas experiências se encontram compartimentalizadas em diferentes esferas do
conhecimento, o que para ele, reflete também uma compartimentalização da experiência
individual e medo dos compartimentos menos proeminentes (como os aspectos sombrios
da psique). Isso provocaria o que podemos observar na rejeição dos materiais
inconscientes, dos processos integradores, e na demonização e proibição desses estados
e das técnicas que os induziriam.
O apagamento processual e intencional das racionalidades xamânicas e integrativas
deixou como legado uma ignorância a respeito dos psicodélicos com capacidade real de
aumentar as chances de reações receosas ou psicóticas aos seus efeitos. Mas o que irá
diferenciar uma experiência benéfica de outra maléfica não será necessariamente a
qualidade ou os temas predominantes da experiência, mas sim o que fazemos, como
lidamos e integramos tudo isso.
Como diria Grof (apud HILL, 2013, p. 93), “a capacidade do indivíduo de manter o
processo internamente, de tê-lo como um evento intrapsíquico, e ir até o fim dele sem
atuações prematuras está claramente associado com uma atitude mística e indicadora de
sanidade. Exteriorização do processo,uso excessivo do mecanismo de projeção, e ‘acting
out’ indiscriminado são características do estilo psicótico de se lidar com a psique”.
Para propor uma psicoterapia psicodélica devemos partir da ideia de que o ambiente
terapêutico, para que assim o seja, deve se cercar de alguns cuidados, com fim de garantir
maior segurança e efetividade da técnica. Atualmente, a maior referência nesse tema é a
Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies - MAPS, uma das maiores
promotoras de pesquisas clínicas com psicodélicas na atualidade, e na prática deles,
alguns dos prerequisitos éticos são “seleção cuidadosa dos voluntários, estabelecimento
de confiança e rapport entre monitores e participantes, preparação cuidadosa dos
participantes e fornecimento de amplo suporte interpessoal durante as sessões” (HILL,
2013, p. 12).
O terapeuta, nesse processo, tem funções antes, durante e depois da experiência
psicodélica de seu paciente. Antes da sessão, ele deve ter criado uma ambientação (física

e relacional) adequada, confortável e segura para seu paciente, além de tentar ao máximo
se assegurar de que seu paciente não está entre os grupos para quem se contraindica esse
tipo de experiência. Durante a sessão sendo um representante das forças egóicas para seu
paciente (por vezes, mesmo através do toque). E depois da sessão, como promotor do
processo de integração a ser realizado pelo paciente.
Cutner (1959) chama bastante atenção no seu trabalho para o papel da transferência e
da contra-transferência, acreditando que ela (consequentemente, todo o papel do
terapeuta) pode ser o diferencial para que uma experiência não seja nem criada a partir da
sugestionabilidade, e nem terreno para o surgimento de uma psicose. Para isso, ela sugere
que o terapeuta deve “escutar com a terceira orelha”, estar atento à sua intuição, que
muitas vezes indicará caminhos evidenciadas através do diálodo dos inconscientes do
terapeuta e paciente.
Todos esses cuidados também não significam que a experiência será boa, ou prazerosa
(diferente do que se costuma pensar sobre qualquer uso de drogas), afinal, como bem
sabem os analistas, encarar os materiais profundos da psique muitas vezes significa entrar
em contato com verdades muito dolorosas e reconhece aspectos indesejados de sua
personalidade. Jung (apud Hill, 2013, p. 33) defende que “se conseguimos encarar a
confusão e escuridão engatilhada pelo contato com o mundo arquetípico, podemos
alcançar transformação psicológica e individuação”, mas é justamente dessa ideia que
vem um ditado comum entre os psiconautas (pessoas que exploram os mundos da psique)
de que “bad trips are the best trips” (algo como, “as experiências ruins são as melhores”),
no sentido de que encontrar-se com seus medos e rejeições mais profundas, para além de
uma experiência desagradável ou traumática, também pode ser uma oportunidade de curar
suas mais antigas feridas, num ambiente propício para tal.
A integração do material acessado é fundamental nesse processo, e para isso, Jung
nos ensina que mais do que tentar entender como a psique chegou às atuais condições,
devemos utilizar sua manifestação para entender como ela está tentando se completar
(HILL, 2013, p.

122). Cutner (1959, p. 723) diria que o “jeito certo” do uso

psicoterapêutico dos psicodélicos seria a “integração pela consciência no processo
analítico como um todo”. Essas falas somam-se à de Sandison (apud HILL, 2013, p. 27),
que defende que “cada sentimento, fantasia e imagem deve ser explorada pelo terapeuta
e integrada pelo paciente”.

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 1960, Sidney Cohen, da Universidade da California, entrevistou clínicos
interessado em investigar reações negativas de pacientes que participaram estudos
clínicos e experimentais com psicodélicos na década de 1950, e chegou a conclusão de
que reações psicóticas prolongadas são quase que completamente previníveis em um
ambiente terapêutico e que tais reações normalmente diminuíam dentro do período de
uma semana (HILL, 2013, p. 9). Ele ressalta, porém, que mesmo sobre supervisão
responsável, os efeitos estão vulneráveis à forma como os sujeitos significam essas
experiências; segundo sua observação, como resultado do uso indiscriminado e
descuidadoso dessas substâncias, somado à divulgação de informações sensacionalistas
e mentiroas por parte da imprensa e de grupos políticos, até os usos com supervisão
clínica apresentaram um aumento dos efeitos negativos não associados à substância em
si.
Isso mostra o quanto a clínica não está dissociada da cultura e tempo da sociedade.
Se Jung defendeu tecnicamente que o uso dos psicodélicos era irresponsável e perigoso
na década de 1960, o status quo atual também nos permite usar de sua teoria para pensar
de outras formas e ampliar essa investigação. O atual renascimento da ciência psicodélica
representa uma oportunidade para apresentar à sociedade uma face esquecida dos
psicodélicos, uma face benéfica e fértil, e cabe a nós, terapeutas e pesquisadores da psique
olhar para estes resultados, e estudar as melhores formas deles serem otimizados e
aproveitados pela sociedade.
Longe das intenções do autor querer generalizar os benéficios de tais substâncias, ou
romantizar seus efeitos. Se, para algum leitor, tenha ficado esta impressão, talvez se deva
pela necessidade de contrabalancear uma história de 50 anos de proibição, mentiras e
falsas crenças construídas artificialmente no imaginário social. Reforçamos, portanto, o
reconhecimento de que nenhuma experiência ou técnica é terapêutica em si, e que tudo
na vida terá benefícios e malefícios, assim como momentos e sujeitos apropriados, ou
não.
As pontuações feitas aqui sugerem que novas investigações devem ser feitas no
campo da psicologia analítica associada ao uso dos psicodélicos como ferramenta

terapêutica, já nos parecendo bem explícita o quanto a psicologia profunda junguiana tem
a acrescentar ao debate e vice-versa.
Ao fim deste trabalho, a angústia do autor, comentada na Introdução, relacionada a
um sentimento de isolamento ideológico por não encontrar referenciais junguianos
discutindo mais do que o lado adverso dos psicodélicos, dissipou-se um pouco, através
da descoberta de outras referências, mais atualizadas, bem como da proposição de novos
usos da teoria para o entendimento do fenômeno psicodélico. Isso só foi possível a partir
de um conhecimento prévio do autor de outras análises e do resultado de pesquisas com
psicodélicos, que lhe ofereciam um olhar diferenciado dos demais junguianos sobre o
tema das drogas e dos psicodélicos.
Fica para nós a lição de que não podemos nos manter fechados entre os círculos de
nossos iguais, mas devemos sempre explorar novos caminhos que se abrem ao nosso
redor, e usar da teoria (e dos teóricos) não como um limitador, mas um catalizador para
o crescimento e a transcendência.

6) REFERÊNCIAS

BESERRA, FERNANDO. Uso contemporâneo do Badoh Negro: Uma visão
junguiana. Monografia apresentada para a conclusão da especialização em Teoria e
Prática Junguiana da Universidade Veiga de Almeida (UVA). Orientadora Carla
Maria Portella Dias Bezerra. Rio de Janeiro. 2011.
CUTNER, MARGOT. Analytic work with LSD 25. In: Psychiatric Quartely,
volume 33, pp 715-757. Volume 33. England. 1959.
DOBLI, RICK. A Clinical Plan for MDMA (Ecstasy) in the Treatment of
Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): Partnering with the FDA. Publicado em
Journal of Psychoactive Drugs, Volume 34, 2002, p. 185-194.
FOUCAULT, MICHEL. História da loucura: na Idade Clássica. 9ª Edição. São
Paulo: Perspectiva, 2012.
GROF, STANISLAV; GROF, CHRISTINA. Respiração Holotrópica: Uma nova
abordagem de autoexploração e terapia. 1ª Edição. Brasil: Numina, 2010. 248 p.
JAFFÉ, ANIELA. A Experiência Interior com a Mescalina. In: JAFFÉ, ANIELA.
O mito do significado na obra de C. G. Jung. 1ª Edição. São Paulo: Cultrix, 1983. 171
p.
HILL, SCOTT J. Confrontation with the Unconscious: Jungian Depth Psychology
and Psychedelic Experience. London: Muswell Hill Press, 2013. 230 p.
HOFMANN, ALBERT. LSD – My Problem Child. Washington: McGraw-Hill
Book Company. 1980.
JUNG, C. G. Carl Jung’s letter to Father Victor White. In: ADLER, GERHARD.
(Org.). Letters of C. G. Jung: Volume 2, pp 163-174. East Sussex: Routledge, 1990.
_________. Psicogênese das Doenças Mentais. 6ª Edição. Petrópolis: Vozes,
2013.
_________. A Natureza da Psique. 5ª Edição. Vozes, 2006.
MALCHER-LOPES, RENATO. RIBEIRO, SIDARTA. Maconha, cérebro e
saúde. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2007.

NARANJO, CLAUDIO. Ayahuasca: a enredadeira do rio celestial. 1ª Edição.
Simões Filho: Kalango, 2015. 486 p.
NERY FILHO, ANTÔNIO. Por que os humanos usam drogas?. In: Módulo para
capacitação dos profissionais do projeto Consultório de Rua. NERY FILHO,
ANTONIO. VALÉRIO, ANDRÉA (Orgs.). Salvador: CETAD, 2010. 89 p.
OLIVENSTEIN, CLAUDE. La Clinique du Toxicomaine. France: Universitaires,
1988. 163 p.
RIBEIRO, MARCELO. Drogas: Uma leitura junguiana da história e da clínica
das dependências. Monografia apresentada à Comissão de Ensino da Sociedade
Brasileira de Psicologia Analítica (SBPA) como requisito para a obtenção do título
de membro-analista. Orientador Victor Palomo. 2012.
SAAD, LUÍSA. “Fumo de negro”: A criminalização da maconha no Brasil (c.
1890-1932). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História
Social da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenação do
grau de Mestre em História. Orientador Prof. Dr. João José Reis. Salvador, 2013.
SANDISON, ROBERT. A. The Role of Psychotropic Drugs in Individual
Therapy. In: WHO Study Group on Ataractic and Hallucinogenic Drugs in
Psychiatry, pp 495-503. England. 1959.
SCHENBERG, EDUARDO et al. Acute Biphasic Effects of Ayahuasca. PLOS
ONE. 2015.
SOUZA, JORGE EMANUEL LUZ DE. Sonhos da Diamba, Controles do
Cotidiano: Uma história da criminalização da maconha no brasil Republicano.
Salvador: EDUFBA, 2015. Coleção Drogas: Clínica e Cultura. 263 p.
VON FRANZ, MARIE-LOUISE. As drogas na visão de C. G. Jung. In: VON
FRANZ, MARIE-LOUISE. Psicoterapia, pp 323-331. Paraná: Paulus, 1999. 352 p.

