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RESUMO 

 Olhando a sombra através da utilização ritualística da bebida sagrada ayahuasca. 

 

O presente trabalho monográfico faz uma correlação do elemento “sombra” à luz da 

teoria da Psicologia Analítica desenvolvida por Carl Gustav Jung e a(s) sombra(s) 

acessada(s) através da utilização ritualística da bebida sagrada Ayahuasca. Como ponto 

de reflexão, problematização, fundamenta-se na questão de que tipo de conteúdo, ou 

seja, que aspectos do inconsciente, aqui elencados como sombrios, a Ayahuasca pode 

alcançar e trabalhar no sentido de trazer à luz da consciência. A hipótese aqui defendida 

aponta para a possibilidade da utilização da bebida Ayahuasca dentro de um ritual 

apropriado, funcionando como um agente terapêutico, onde através de sua ingestão 

abre-se a possibilidade de acessar conteúdos internos que aqui serão tratados como 

sombras, gerando progresso físico mental e emocional do bebedor. A metodologia 

utilizada é baseada em fontes bibliográficas, bem como na vivência pessoal do 

pesquisador mediante a análise de sua experiência ao longo de 16 anos como 

participante ativo de trabalhos com a utilização do chá; assim, se busca fazer a 

correlação do termo sombra cunhado por Jung, e o estado alterado de consciência 

ocasionado pelo chá, que remete ao acesso a uma imensa gama de conteúdos psíquicos 

que se encontram alocados nos porões do inconsciente. O resultado do trabalho aponta 

para a compatibilidade, e a possibilidade da utilização da Ayhuasca como ferramenta 

terapêutica, no sentido de auxiliar o bebedor no autoconhecimento e autocura de suas 

mazelas, ficando assim, demonstrado que a bebida quando utilizada dentro de um 

contexto religioso, de forma responsável e ministrada por pessoas preparadas para tal, 

pode auxiliar tanto no tratamento como na cura das mais variadas doenças, quer seja no 

campo físico, mental ou emocional, possibilitando integralidade do ser.  

Palavras Chave: Psicologia Analítica, Jung, Sombra, Ayahuasca, Expansão da 

Consciência, Inconsciente.     
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Introdução 

 

Vivemos atualmente em uma crise de identidade. O contexto sociocultural 

da pós-modernidade, apesar de nos trazer um alto grau de independência e domínio, 

devido a ciência e tecnologia, também nos traz uma situação de desamparo e 

ansiedade existencial (Giddens 2002). A reação à essa sensação de desamparo, é um 

movimento no sentido da busca por valores do mundo da religiosidade. Devido as 

implicações dessa dimensão para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, o 

interesse acadêmico por pesquisar esse fenômeno e seus desdobramentos vem 

crescendo.  

Em 1988, a Organização Mundial de Saúde (OMS), incluiu a dimensão 

espiritual no conceito multidimensional de saúde, remetendo a questões como 

significado e sentido da vida, e não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou 

prática religiosa. Para ela, a espiritualidade é o conjunto de todas as emoções e 

convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que 

pode ser percebido ou plenamente compreendido (Volcan, Sousa, Mari & Lessa, 2003). 

Além disso, o estudo realizado por esses autores sugere uma alta correlação entre o 

bem-estar existência e o bem-estar espiritual com a saúde mental.  

Dentro desse contexto, a psicologia possui uma metodologia de grande valia 

para o estudo dessa correlação homem como ser biopsicosocioespiritual. De fato, 

tradicionalmente a psicologia tem sido definida como o campo especializado de 

conhecimento dedicado ao estudo dos comportamentos humanos, tem como pressuposto 

básico tratar os produtos conscientes de uma realidade supostamente originária do 

inconsciente, cuja natureza fornece elementos para a ação do profissional da área.  

Isto posto, para podermos entender melhor os intrincados processos que 

pululam a mente de cada indivíduo, faz-se necessário acessar o conteúdo interno que 

permeia a mente do ser, compreendendo o que de fato mantém o ser humano alienado 

de si mesmo; os mecanismos de defesa do psiquismo; e para que isto seja possível, é 

imperial o estudo do termo “Sombra” que foi cunhado por CG. Jung (1875-1961).  

O termo sombra leva em consideração que vivemos em mundo e somos 

seres duais. Para Chopra (2010) a dualidade na verdade está no centro da experiência 

humana:  

a vida e a morte, o bem e o mal, a esperança e a resignação coexistem em 

todas as pessoas e manifestam sua força em todas as facetas da vida. Se 
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sabemos o que é a coragem, é porque também experimentamos o medo; se 

podemos reconhecer a honestidade, é porque já encontramos a falsidade 

(p.10).  

 

 

Sendo assim, acessar o lado sombra, reconhece-lo e trabalha-lo fará com que o 

indivíduo se torne mais integrado a si mesmo e ao mundo.  

A filosofia chinesa recorre a noção do Yin e do Yang para resumir a 

dualidade de tudo que existe no universo. Assim, esta ideia seria aplicável a qualquer 

situação ou objeto, já que poderia explicar na premissa que sustenta, que em todo bem 

há algo mau (negativo) e vice-versa; assim, Sombra (escuridão) não significa somente o 

aspecto negativo, refere-se a algo que momentaneamente está fora do alcance da luz, ou 

seja, da nossa consciência. 

 Para acessar o lado sombra, muitas vezes, é necessário um mergulho nos 

processos inconscientes do ser humano, já que esse lado não aceito e aprovado pela 

sociedade, em geral, é armazenado nesse local da psique. Os meios para acessar o 

conteúdo que se encontra no inconsciente ou no subconsciente, através de um estado 

alterado de consciência, podem variar desde meditações, exercícios de respiração, 

técnicas terapêuticas, e as chamadas plantas de poder que são medicinas utilizadas 

desde os primórdios na busca de respostas aos nossos desequilíbrios, bem como na 

intenção de curá-los. A Ayahuasca é apresentada nesse trabalho como uma das formas 

de acessar esses conteúdos, ou seja, o inconsciente. Ressaltamos que a bebida está 

sendo pesquisada em vários seguimentos da ciência como demonstraremos ao longo 

deste trabalho e a psicologia está entrando no rol destes seguimentos.  

Segundo Franca 2011, “os estudos sobre a ayahuasca podem levar a uma 

maior compreensão dos estados alterados da consciência e das experiências de ordem 

espiritual, temas que têm sido bastante negligenciados pela academia”. (p.19). As 

questões levantadas pela ayahuasca podem, inclusive, levar à revisão dos próprios 

paradigmas e premissas da ciência. Nas palavras de Mabit (2002): “o que representa a 

ayahuasca constitui um desafio intelectual para nossa época” (p.176). 

Os fatos aqui apresentados são fruto da vivência e experiência do autor, e da 

observação no convívio com algumas pessoas, dentro e fora dos trabalhos (rituais onde 

se ingere a bebida), de trabalhos científicos, publicações, artigos, livros, e etc., a 



8 
 

importância deste enteógeno (bebida que contém DMT
1

, utilizada para fins 

religiosos/terapêuticos) no ingresso e tratamento de aspectos da psique humana 

buscando traçar uma correlação entre o acesso de nossas sombras através da bebida 

sagrada Ayahuasca, e o maravilhoso trabalho do iminente C.G. Jung (1875-1961)  

psiquiatra e psicoterapeuta suíço; sendo a “Sombra” um conceito de grande relevância 

dentro do trabalho que ele desenvolveu e que ficou conhecido como Psicologia 

Analítica ou Psicologia Junguiana. 

A fim de realizar esse trabalho, escolhemos como referencial metodológico 

a Epistemologia Qualitativa de Gonzalez Rey (2002). A epistemologia qualitativa 

critica a maneira, direta ou indiretamente ligada positivismo, pela qual a psicologia 

contemporânea busca conhecer o seu principal objeto de estudo: a subjetividade. 

Na pesquisa qualitativa, o diálogo é considerado importante E pode, por si 

só, ser fonte de informações valiosas que talvez não fossem expressas pelo sujeito em 

um momento de aplicação de instrumentos formais. Essa informação que aparece nos 

momentos informais da pesquisa é considerada tão legítima como a procedente dos 

instrumentos usados (Gonzalez Rey, 2002). 

Devido a essa importância outorgada à comunicação, o pesquisador se torna 

um sujeito participante da pesquisa, onde tem um papel ativo imprescindível em todos 

os processos, e na produção de ideias que são construídas durante a pesquisa. O 

pesquisador atribui sentido aos fragmentos de informação; ideias reflexões e 

intercâmbios causais; que advém dos instrumentos utilizados. O pesquisador dirige sua 

atenção para o significado das informações e a relação destas ao processo de construção 

do conhecimento como um todo. Assim, como ressaltamos, ao invés do instrumento, o 

lugar de protagonista passa a ser do pesquisador, e suas relações com o sujeito 

pesquisado, e dos processos interativo-construtivos que se constituem dinamicamente 

ao longo da pesquisa.  

 

 

  

                                                           
1  DMT A dimetiltriptamina (N,N-dimetiltriptamina, onde: N,N-dimetil-1H-indolo-3-etanamina), cuja abreviatura 

é DMT, é uma substância psicodélica (grupo de agentes químicos também denominados como psicodislépticos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1875
https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
http://www.infoescola.com/psicologia/psicologia-analitica/
http://www.infoescola.com/psicologia/psicologia-analitica/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicod%C3%A9lica
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PARTE 1 – Referencial Teórico 

 

Capitulo 1 – A psicologia Transpessoal e a psique segundo Jung 

 

Abraham Maslow, no prefácio à segunda edição de Introdução à Psicologia 

do Ser, anunciou o desenvolvimento da Quarta Psicologia que segundo o mesmo seria 

“mais elevada, transpessoal, transumana, centrada mais no cosmos do que nas 

necessidades e interesses humano” (MASLOW, 1968, p.12) Nascia assim tópicos como 

experiências culminantes, valores do ser, metanecessidades etc.  

Maslow correlacionou as experiências culminantes com a auto realização do 

indivíduo. Seriam raras e os cumes mais elevados e incluem  

 

sentimento de horizontes ilimitados que se descortinam, o sentimento de ser 

ao mesmo tempo mais poderoso e também mais indefeso do que alguém 

jamais o foi, o sentimento de grande êxtase, deslumbramento e admiração, a 

perda da localização no tempo e no espaço. (1968, p.164)  

 

Em seu estudo, Maslow demonstrou que as pessoas que tiveram essas 

experiências espontâneas beneficiavam-se delas e mostravam uma claríssima tendência 

para a auto realização. Ele julgou estas experiências como supernormais em vez de 

subnormais. A partir desse fato, ele erigiu os fundamentos da nova psicologia.  

A Psicologia Transpessoal inclui o estudo da religião e da experiência 

religiosa. Estudam empiricamente a meditação, os exercícios respiratórios da Ioga, e 

outras disciplinas espirituais. Outros tópicos em Psicologia Transpessoal incluem 

parapsicologia, investigações sobre a natureza da consciência e estados alterados de 

consciência, tais como pesquisas sobre hipnose, privação sensorial e drogas. 

(FADIMAN, 1986). Ribeiro e Paschoali (1994) definem a Psicologia Transpessoal 

como:   

uma nova linha da psicologia voltada para o estudo dos estados da 

consciência, normais ou patológicos, que envolvem uma modificação 

qualitativa da consciência devido a fenômenos mentais subjetivos além da 

consciência normal em vigília e às limitações do ego em perceber a realidade 

apenas através dos cinco sentidos. (p. 56)  
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Em outras palavras, implica numa expansão de consciência e numa 

ampliação de seu campo de percepção. 

Silva (2014) relata que cada escola da psicologia aponta para um estado de 

consciência, relativo a um senso de identidade, indo da pequena identidade restrita ao 

ego até a suprema identidade com todo o universo que o nível extremo da consciência 

transpessoal. São quatro os níveis: Ego, Biossocial, Existencial e Transpessoal. Ainda 

segundo Silva (2014) o nível transpessoal transcende as fronteiras do ego, 

correspondendo a um senso de identidade mais amplo ao nível do inconsciente coletivo:  

 

É uma forma extremamente sofisticada e não ordinária de consciência em 

que a pessoa não aceita mais a crença de uma separação rígida entre ela e 

todo o universo, a não ser como uma forma de atuar praticamente sobre o 

meio em que vive com outras pessoas Essa forma de consciência transcende, 

e muito, o raciocínio lógico convencional, e aproxima-se das assim chamadas 

experiências místicas. (p.23)  

 

É nesse nível que ocorreria certos fenômenos parapsicológicos, como 

telepatia, precognição ou - o que não tipifica um fenômeno parapsicológico, mas sim 

psicológico - lembranças de vidas passadas.  

O êxtase, assim como outros estados modificados de consciência, tem sido o 

objeto de pesquisa da Psicologia Transpessoal. Isso porque os autores transpessoais 

consideram que o ser humano tem necessidades “outras” que não apenas ligadas à 

sobrevivência, ao alívio de sintomas dolorosos, à adaptação mais adequada ao meio 

ambiente, etc. Essas outras necessidades humanas dizem respeito à auto realização, à 

auto transcendência e à espiritualidade. No entanto, a visão Transpessoal é holística, ou 

seja, não exclui nenhum tipo de necessidade do amplo espectro humano. Segundo 

Ribeiro e Paschoali 

a Psicoterapia (...) tem uma concepção de consciência que não se prende às 

funções do ego vigil. Isto não significa que ela não trabalhe com resolução de 

conflitos neuróticos, alívio de sintomas, modificação de comportamentos, 

mas que, ao trabalhar com indivíduos que têm estas necessidades, tem como 

objetivo ulterior também prepará-lo para atingir um nível de 

desenvolvimento espiritual elevado que implique numa ampliação da 

consciência.  (1994, p.34) 
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Jung foi o primeiro psicólogo a propor de maneira convincente aspectos não 

racionais e não lineares da psique, que inclui o misterioso, o criativo e o espiritual como 

meios válidos, ou formas holísticas-intuitivas de conhecimento. Para Jung a princípio a 

psique é apenas o inconsciente. “O ego emerge dele e reúne numerosas experiências e 

memórias, desenvolvendo a divisão entre inconsciente e consciente. Não há elementos 

inconscientes no ego, só conteúdos conscientes derivados da experiência pessoal” 

(FADIMAN, 1986, p.52). Para ele a psique se constitui numa interação de elementos 

originários do consciente e do inconsciente, sendo a troca de informação e a fluidez um 

dos seus aspectos fundamentais. Dessa forma, diferente do que acredita Freud, o 

inconsciente não seria apenas um repositório de tendências instintivas reprimidas, mas 

sim “um princípio ativo inteligente, que, em seu estado mais profundo, ligaria o 

indivíduo a toda a humanidade, à natureza e ao cosmos. (...) Sendo assim governado 

também por uma ânsia evolutiva com uma função projetiva e teleológica” (SILVA, 

2014, p.38). 

Jung usou o termo individuação para falar sobre desenvolvimento 

psicológico. Esse consiste em um processo de “torna-se uma personalidade unificada, 

mas também única, um indivíduo, uma pessoa indivisa e integrada” (Jung apud Stein, 

2006, p.156) Também considerado como o “tornar-se si-mesmo” ou “o realizar-se do si-

mesmo” (JUNG, 1978/1928, p. 163).  

Lima (2013) dá um passo a mais nessa conceituação e coloca que se para 

Jung (1978/1928), o “si-mesmo também pode ser chamado de ‘o Deus em nós’” 

(JUNG, 1978/1928, p. 226), então, é possível articular essas definições e concluir 

que “a individuação é a realização do Deus em nós” (LIMA, 2013. p.183).  

De fato, para Jung (1978/1928) este processo nada mais é do que o caminho 

para nos tornarmos o que em essência somos, e a trajetória implica na percepção da 

sombra (o outro de mim que eu não reconheço), na readequação da persona a partir do 

momento que passo a enxergar o outro, a integração de anima e animus, entendendo e 

respeitando a importância de cada um nas relações.  

Vale salientar que em O Eu e o Inconsciente (1978), Jung fala que a anima 

seria “a imagem do sujeito, tal como se comporta em face dos conteúdos do 

inconsciente coletivo ou então é uma expressão dos materiais inconscientes coletivos, 

que são constelados inconscientemente pelo sujeito.” (1978, p. 168). Jung (1978) afirma 

ainda que o anima, ou a imagem interior do homem, tem características femininas, 

sendo experimentada primeiramente com sua mãe. Com isso, os preconceitos e 
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expectativas do homem em relação à mulher (e da mulher em relação aos modelos 

masculinos) estão diretamente relacionados à suas experiências com os pais. Assim, os 

relacionamentos homem/mulher serão, em certa medida guiados por estas imagens, e 

constantemente a projetarão em seus parceiros. 

Quando ocorre o desenvolvimento do Ego e da persona, uma considerável 

soma de material psicológico está fora do quadro consciente. Começa então uma nova 

tarefa pois “a sombra não foi integrada, a anima e o animus permanecem inconsciente e, 

embora tenha sido útil nos bastidores, o si-mesmo dificilmente foi visto de uma forma 

direta” (Jung apud Stein, 2006, p.156) Para o autor é possível fracassar na tarefa da 

individuação. Sendo assim, 

 

uma pessoa pode permanecer dividida, não integrada, internamente múltipla, 

até chegar a uma idade avançada, (...). A profunda unidade interior num nível 

consciente é, de fato, uma proeza rara, embora seja apoiada, sem dúvida 

alguma, por um impulso nato muito forte. (Jung apud Stein, 2006, p.157) 

 

Jung acreditava que, em um determinado momento, uma pessoa pode 

perceber a existência de “algo mais” além do senso comum visível, e isso costuma 

provocar transformações profundas em sua maneira de enxergar o mundo. Essa 

transformação de consciência decorre da experiência com o sagrado que ele denominou 

como Experiência de Numinosa
2
 (JUNG, 1999). Para alguns autores ela é chamada de 

Estado de Consciência Ampliada, para outros, Estado Alterado de Consciência, Êxtase 

ou ainda Experiência Cósmica. Trata-se da Experiência de Expansão da Consciência, 

um estado de consciência alterado que proporciona a determinados indivíduos uma 

vivência bastante significativa, podendo gerar mudanças radicais em suas vidas.  

Estar consciente significa conhecer e entender os eventos externos e 

internos, permanecendo desperto e atento, observando e registrando o que acontece no 

mundo em torno e dentro de cada um de nós. Assim a experiência da consciência 

expandida representa esse mesmo estado, utilizando-se, contudo, uma espécie de “lente 

de aumento”. Resumidamente, através dessa experiência, pode-se acessar tanto o 

consciente quanto o inconsciente. (STEIN, 2006) 

O autoconhecimento diz respeito ao conhecer a si mesmo, como já exortava 

Sócrates em sua época. Mas conhecer o quê? Não importa apenas conhecer o mundo 

                                                           
2
 Numinoso: adj. Estado de vivência que o ser possui acerca de questões sobrenaturais, geralmente 

sagradas, transcendentais ou de divindade, comportando-se e sendo influenciado por essas questões. 



13 
 

externo, construir, criar tecnologias que atendam às nossas necessidades e/ou desejos, 

bem como só adquirir conhecimentos através dos livros, vivências, palestras, e afins, ou 

do que alguém disse sobre o funcionamento do corpo físico, porque não dizer também 

do corpo psíquico, ou seja, do cérebro e da mente humana; é necessário ir além, 

aprofundar-se em si mesmo, olhar-se no espelho buscando reconhecer quem de fato está 

do outro lado! Mas, como fazer isso? O presente trabalho tem por objetivo discorrer 

sobre uma ferramenta que pode auxiliar o indivíduo nessa viagem interna do 

autoconhecimento: a Ayahuasca.  
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Capitulo 2 – A sombra na teoria Junguiana 

 

Ao analisar a obra de Jung é possível perceber que a Sombra é um dos 

conceitos mais importantes desenvolvidos dentro da Psicologia Analítica ou Psicologia 

Junguiana. Para Jung (1875-1961) “A sombra personifica tudo o que o sujeito recusa-se 

a admitir sobre si próprio, e no qual, no entanto, está sempre tropeçando, direta ou 

indiretamente: por exemplo, traços inferiores de caráter e outras tendências 

incompatíveis” (apud HOFFMAN, 2003, p.90) Entretanto a “sombra, não consiste 

somente de tendências moralmente repreensíveis, mas também demonstra um número 

de boas qualidades, tais como instintos animais, reações apropriadas, intuições realistas 

e impulsos criativos”. (JUNG apud HOFFMAN, 2003, p.91). Além disso, continua o 

autor: 

Se as tendências reprimidas da sombra fossem totalmente más, não haveria 

qualquer problema. Mas, de um modo geral, a sombra é simplesmente vulgar, 

primitiva, inadequada e incômoda, e não de uma malignidade absoluta. Ela 

contém qualidades infantis e primitivas que de algum modo, poderiam 

vivificar e embelezar a existência humana (...) (p.85,86) 

 

O processo de individuação, já definido no capítulo anterior, pressupõe um 

mergulho em aspectos do lado sombra do ser humano e para Jung “confrontar uma 

pessoa com sua própria sombra é mostrar-lhe a sua própria luz”. Com isso percebendo 

simultaneamente a luz e a sombra, o indivíduo vê a si próprio a partir de dois lados, 

podendo enfim se situar no meio (Jung apud Hoffman, 2003) 

“Todo homem tem sombra e, quanto menos ela se incorporar à sua vida 

consciente, mais escura e densa ela será. De todo modo, ela forma uma trava 

inconsciente que frustra nossas melhores intenções”. (JUNG, apud ZWEIG, 1994, p.26) 

Sendo assim, é imperativo que “o homem encontre um caminho através do qual a 

personalidade consciente e a sombra possam conviver”. (Jung, 1875-1961, p. 81). 

Uma vez que a natureza humana não é constituída apenas de pura luz, mas 

também de muita sombra, as revelações obtidas pela análise prática são às vezes 

penosas e tanto mais penosas (como é geralmente o caso) quanto mais se negligenciou, 

antes o lado oposto. “Há pessoas que se abalam excessivamente com essa descoberta, 

esquecendo que não são as únicas a possuírem um lado sombrio” (JUNG, 1875-1961, p. 

16).  

http://www.infoescola.com/psicologia/psicologia-analitica/
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Capitulo 3 – A sombra para outros autores 

 

Segundo Chopra (2010) é no nosso lado mais obscuro, “o eu sombrio, onde 

está escondido nosso poder esquecido. É ali, nesse local mais improvável, que 

encontramos a chave para destrancar a força, a felicidade e a capacidade de viver nossos 

sonhos...” (p. 7). Segundo o autor é somente quando paramos de ignorar esse lado 

sombrio e reconhecendo quem somos, é que a sombra deixa de ter seu poder. Enquanto 

estiver oculta, “a sombra é uma caixa de pandora repleta de segredos, que tememos 

destruírem tudo o que amamos e gostamos”. (CHOPRA, 2010, p.8). Por outro lado, 

continua o autor, quando levada a sério e compreendida, a sombra pode gerar uma nova 

realidade que irá alterar a forma como o ser humano percebe a si mesmo. De fato, “a 

sombra não é um problema a ser resolvido ou um inimigo a ser vencido, mas um campo 

fértil a ser cultivado”. (CHOPRA, p.12). 

Segundo Debbie Ford (2001), autora do livro O Lado Sombrio dos 

Buscadores da Luz, a escuridão não significa somente o aspecto negativo, refere-se a 

algo que está fora do alcance da luz ou da nossa consciência. A sombra se refere àquela 

nossa porção que está sempre se alterando e mudando à luz do ego consciente, àqueles 

nossos aspectos que não conseguimos trazer completamente à percepção responsável. 

De fato, é uma maneira de simbolizar, na linguagem, o lado não reconhecido da 

personalidade e transmitir-lhe realidade, um significado para nos apegarmos e falar 

sobre nossas partes desconhecidas. A sombra começa com a mais remota emancipação 

de um “eu” da grande consciência de onde todos nós viemos, sendo que a sua formação 

corre paralelamente ao desenvolvimento do ego. Sendo assim, quanto mais procuramos 

a luz, mais densa se torna a sombra.  

De acordo com a autora, o conceito de sombra é como um molde. Como 

indivíduos e membros de uma cultura específica, passamos o tempo todo selecionando e 

corrigindo experiências, criando um ideal do ser e do mundo baseado no ego. A autora 

cita Jung para enfatizar o tema quando expressa: “Você prefere ser inteiro ou bom?” 

Sendo assim, é importante compreender que o ser (em sua totalidade) não é constituído 

apenas de aspectos bons. Ser inteiro significa integrar o bom e o mal, a sombra e a luz. 

Ford (2001) afirma ainda que foi Jung quem cunhou o termo “sombra” trazendo o termo 

para a contemporaneidade. Além disso, ele deu atenção especial à integração da sombra, 

dando a entender tratar-se de uma “iniciação” à vida psicológica e um conhecimento de 

vital importância para nossa própria realização. Para Ford (2001) “a realização da 
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sombra é um problema eminentemente prático (...) que não deveria ser desviado para 

uma atividade intelectual, porque tem muito mais o significado de um sofrimento e uma 

paixão que engloba a pessoa inteira.” (p. 13)    
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Capítulo 4 - A Ayahusca 

 

4.1 - O que é a ayahuasca? 

 

A palavra “ayahuasca” é de origem quíchua. Nesta língua, “aya” quer dizer 

“pessoa morta, alma, espírito e “Waska” significa corda, liana, cip”. Dessa forma, a 

palavra ayahuasca pode ser entendida como “cipó das almas”. (Luna apud LABATE, 

2002; Santos 2007). Além do termo ayahuasca, há relatos de pelo menos 40 nomes 

diferentes utilizados para designar este chá, dentre eles: yagé, caapi, natema, 

kamarampi, pildé, hoasca, uasca, daime e vegetal.  

Sabe-se que a ayahuasca já era amplamente utilizada pelos grupos indígenas 

da América Pré-Colombiana (MCKENNA; CALLAWAY; GROB, 1998) e há indícios, 

baseados em descrições iconográficas de cerâmicas e outros artefatos encontrados no 

Equador, de que seu uso possa datar de pelo menos 2.000 anos antes de Cristo 

(NARANJO, 1986, apud MCKENNA; CALLAWAY; GROB, 1998). Em extensa 

pesquisa antropológica, Luna (apud LABATE, 2002) contabilizou 72 grupos indígenas 

que fazem uso desta substância na Amazônia Ocidental.  

Mesmo que seu uso tenha origem indígena, a partir do fim do século XIX e 

início do século XX, grande número de trabalhadores (principalmente seringueiros, 

atraídos pelo boom da borracha), vindos de diversas regiões do Brasil, do Peru e da 

Colômbia entraram em contato com esse psicoativo (COUTO e GOULARD apud 

SILVA 2007).  

A partir desse encontro entre indígenas e ribeirinhos, seringueiros e 

agricultores, a ayahuasca passou a ser utilizados em novos contextos, 

caracterizados por influencias culturais as mais variadas: catolicismo popular, 

espiritismo, kardecista, magia e esoterismo europeus, cultos afros etc. dando 

origem a novas e complexas maneiras de uso desse poderoso psicoativo 

(GOULARD apud SILVA, 2007, p.02) 

 

Seu uso ritual está expandindo-se rapidamente na América do Sul e outras 

partes do mundo com o crescimento de movimentos religiosos organizados tais 

como Santo Daime, União do Vegetal (UDV), Barquinha, a consagram como 

sacramento de seus rituais. (Lima, 2009, p.05) No Brasil vem sendo usado em contextos 

religiosos a partir das décadas de 1920-1930 (SILVA, 2007 e LIMA, 2009). Estima-se 
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que o uso da ayahuasca se estenda desde o Panamá até a região amazônica do Peru e da 

Bolívia, passando pela costa da Colômbia e do Equador, incluindo também a Venezuela 

(RIBA, 2003). 

Como se trata de uma religião genuinamente brasileira, nosso país é de 

longe o que mais produziu e ainda produz bibliografia sobre o tema. Além dos 52 

trabalhos acadêmicos, até o fim de 2007 foi publicados no Brasil um total de 90 artigos; 

70 foram apresentados em eventos; além da publicação de 52 livros sobre o tema. No 

mesmo levantamento constatou-se existirem no exterior (a maior parte nos Estados 

Unidos) 33 livros, 124 artigos e 36 trabalhos acadêmicos publicados sobre as religiões 

ayahuasqueiras (LABATE; ROSE; SANTOS, 2008). 

Ao longo da história de sua utilização, esta bebida sofreu algumas 

proibições, seja por total desconhecimento das autoridades e da população, seja para 

efeito de estudo. A regulamentação definitiva do uso para fins religiosos da Ayahuasca 

no Brasil, deu-se no dia 04 de novembro de 2004, o plenário do Conselho Nacional 

Antidrogas – CONAD aprovou o parecer da Câmara de Assessoramento Técnico-

Científico que reconhece, em caráter definitivo, a legitimidade do uso da Ayahuasca em 

contexto religioso (Edição Número 214 de 08/11/2004; Diário Oficial da União). A 

partir de então novas portas se abriram para o estudo mais aprofundado da Ayahuasca 

nas diversas áreas da ciência. 

 

4.2 - Os mecanismos de ação da Ayahuasca 

 

A aparência da ayahuasca varia entre diversos tons de terra variando entre o 

bege claro e translúcido ao marrom (castanho) escuro. Os métodos de preparo variam 

conforme a tradição de cada local e da ocasião em que o consumo se dá. De qualquer 

maneira, o processo é longo e pode levar alguns dias para o preparo.  

A ayahuasca é produzida pelo cozimento de diferentes espécies do cipó 

Banisteriopsis, da família botânica Malpighiaceae, geralmente adicionadas a outras 

plantas, principalmente Psychotria viridis (Rubiaceae) e Diplopterys cabrerana 

(Malpighiaceae) (SANTOS, 2007). O cipó costuma ser chamado de mariri, enquanto a 

folha é denominada de chacrona. Após macerado, o cipó é cozido junto com as folhas, 

culminando nesta substância psicoativa denominada de ayahuasca.  
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O principal cipó utilizado para preparar a ayahuasca é o da espécie 

Banisteriopsis caapi, que contém os alcaloides de beta-carbolinas harmina, 

tetrahidroharmina (THH) e harmalina, que são potentes inibidores da MAO-A. As 

folhas da Psychotria viridis e Diplopterys cabrerana contém um potente alucinógeno de 

ação ultra rápida, a N, N-dimetiltriptamina, também conhecido como DMT (SANTOS, 

2007). 

Um dos aspectos curiosos referentes à farmacologia da ayahuasca, 

ressaltado por Brito é que “o chá hoasca é a única preparação botânica, no que diz 

respeito à atividade farmacológica, dependente de uma interação sinérgica entre os 

alcaloides ativos existentes nas plantas” (2002, p. 624), isto ocorre porque a DMT não é 

ativa quando ingerida isoladamente por via oral, sendo rapidamente metabolizada pelas 

enzimas MAO-A presentes no fígado e intestino. No entanto, quando administrada 

juntamente com substâncias inibidoras da MAO, a DMT provoca intensos efeitos 

psicoativos que se estendem desde alterações perceptuais até mudanças emocionais e 

cognitivas (SHANON apud SANTOS, 2007).  

De alguma forma misteriosa, os grupos indígenas descobriram que a 

associação entre essas duas espécies produziriam um potente efeito psicoativo, que não 

seria alcançado caso as plantas fossem ingeridas separadamente. 

Do ponto de vista farmacológico, a ayahuasca parece não produzir 

dependência fisiológica, nem induzir mudanças corporais crônicas capazes de 

desencadear tolerância (SHANON apud SANTOS 2007). A pesquisa de GROB e Cols 

(1996) evidenciou a inexistência de distúrbios psiquiátricos que caracterizam 

dependência como abstinência, comportamento de abuso e perda social.  

Franca (2011) relata sobre a maior pesquisa biomédica realizada até o 

momento sobre os efeitos terapêuticos da ayahuasca foi o projeto Farmacologia 

Humana da Hoasca. A investigação foi realizada por nove centros de pesquisa em 

conjunto, incluindo instituições e universidades do Brasil, Estados Unidos e Finlândia, 

envolvendo mais de trinta pesquisadores, tendo abrangido aspectos botânicos, químicos, 

toxicológicos, farmacológicos, neuroendócrinos, clínicos e psiquiátricos; envolvendo 

estudos tanto em animais como em seres humanos (LABATE; ROSE; SANTOS, 2008).  

Os resultados relataram também a ausência de danos orgânicos (hepáticos, 

renais, circulatórios, etc.), ausência de danos agudos ao sistema nervoso central e de 

distúrbios psiquiátricos, inclusive os que caracterizam dependência química, como 

síndrome e abstinência, tolerância, comportamento de abuso ou perda social 
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(ANDRADE et al, 2002). Segundo Grob et al, 2002, quando comparados a indivíduos 

que nunca consumiram a ayahuasca (grupo controle), os resultados também 

evidenciaram, na análise da personalidade, que os indivíduos se mostraram mais 

calmos, confiantes, despreocupados, desinibidos, dispostos e alegres. 

Para Santos (2006a), as pesquisas biomédicas contribuíram bastante para 

fundamentar cientificamente os efeitos biológicos do uso da ayahuasca. Graças às 

pesquisas deste tipo é que foi possível legitimar juridicamente a utilização desta 

substância, pois as mesmas embasaram a decisão do CONAD. 

O fenômeno psicológico induzido pela Ayahuasca tem sido sujeito de 

muitos estudos ao redor de todo o mundo. Em uma investigação biomédica em 

cooperação multinacional, achados significativos sobre os efeitos desta bebida 

demonstraram que, após o início de seu uso, alguns indivíduos sofreram a remissão de 

psicopatologias sem que houvesse qualquer tipo de deterioração cognitiva ou da 

personalidade. (GROB e cols. 1996). Da mesma forma inúmeras pesquisas demonstram 

que a ayahuasca tem se mostrado especialmente eficiente no tratamento de dependência 

química e drogadição, incluindo abuso de álcool, tabaco, cocaína e anfetaminas 

(ANDERSON et al,; GROB et al.,2002; MABIT, 2002). “Estes achados, por si só, 

tornam relevante a presente pesquisa, tendo em vista a constante preocupação da 

psicologia em encontrar soluções cada vez mais viáveis e efetivas para a cura dos 

processos doentios do indivíduo” (TAVARES, 2005, p.10).  

Recentemente os meios de comunicação anunciaram que um grupo de 

presos em Ji-Paraná (RO) estava recebendo tratamento com a bebida sagrada. No Rio 

Branco-Acre, a “Casa Terapêutica” está utilizando a bebida para tratar e recuperar 

dependentes químicos, e em São Paulo, cientistas brasileiros da UNICESP e da USP 

estão testando a bebida para o tratamento da depressão e Parkinson.   

As maiores contraindicações do uso da ayahuasca são em casos de pessoas 

que têm uma predisposição a desenvolver quadros psicóticos ou doenças como 

bipolaridade e esquizofrenia, além da síndrome do pânico (SANTOS, 2007). 

 

4.3 - A utilização da bebida e seus efeitos  

 

Pesquisadores de diversas áreas, tais como Jung e Capra, elaboraram 

importantes estudos relacionando as experiências “místicas” de diversas tradições à 
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ciência, buscando um correlato para tais experiências dentro de outras visões. A bebida 

está diretamente ligada à religião, lado espiritual do ser humano. Para Milanez (1993) o 

efeito da expansão da consciência ocasionado pela Ayahuasca chama-se burracheira que 

é  

 

um estado de espírito alcançado com o Vegetal que tem poder de abrir o 

canal de comunicação entre a criatura e o Criador. O espírito humano recebe 

então Luz para (re) conhecer as Leis que regem a Natureza, e força para 

cumpri-las, compreendendo que só nessa obediência encontrará a paz interior 

tão almejada (p.80).  

 

A burracheira varia de pessoa para pessoa, e de sessão para sessão. Nunca se 

repete, porque os estados de espírito também não se repetem, mas é sempre justa, 

purificadora e reveladora.  Isso porque, segundo a autora, o efeito da burracheira no 

espírito do homem não obedece aos ditames da lógica, mas unicamente ao mistério das 

determinações divinas. “Assim, cada um vivencia aquilo que precisa, que aguenta e, 

sobretudo, o que merece. O Vegetal, de uma forma ou de outra, sempre ensina alguma 

coisa à pessoa.” (MILANEZ, 1993, p.81)  

Ainda segundo a mesma autora, em cada sessão o participante se depara 

com um “programa” a ser cumprido, estabelecido pela sua consciência, que naquele 

momento torna-se esclarecida pela luz proporcionada pelo vegetal. Para ela, a 

burracheira evidencia os erros e omissões, bem como indica o meio de repará-los na 

medida em que lhe proporciona o conhecimento da dimensão espiritual da vida, que ele 

desconhecia até então... “somente quando o homem recebe a dádiva de vislumbrar os 

encantos da vida espiritual é que se fortalece e se motiva a ir trancando na arca do 

domínio próprio os baixos instintos, distanciando-se paulatinamente das paixões 

terrestres e ascendendo a planos e estados mais evoluídos” (MILANEZ, 1993, p.82). Os 

valores existenciais, até então subvertidos, passam a ocupar os seus devidos lugares.   

Segundo VITORIA (2016), uma vez que a consciência esteja expandida 

pela utilização da Ayahuasca, 

 

a expansão da consciência provocada pelo chá pode dar abertura para a 

manifestação das seguintes faculdades: Telepatia - Faculdade onde o 

sensitivo mantém comunicação com outra pessoa à distância; Clariaudiência 

- Captação hiperfísica nos ouvidos humanos; Clarividência ou Miração 
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(termo cunhado no meio ayahuasqueiro para as visões provocadas pela 

bebida) - O sensitivo consegue ver o que se passa em outros planos, como 

seres ou "coisas"; Psicometria - Captação pelo toque das mãos em qualquer 

objeto ou superfície; Psicografia – Capacidade paranormal de “receber 

mensagens por escrito” de outros planos (como os hinos, músicas e 

mensagens utilizadas nos trabalhos); Inspiração - O sensitivo consegue 

captar ideias que fluem pelo espaço, dentro de uma vibração semelhante à 

sua; Intuição -  Manifestação vinda do Mestre Interior e etc. (p.04) 

 

4.4 - Estados alterados da consciência e a correlação com a ayahuasca – 

Êxtase. 

Moraes (2002) investigou as experiências de ampliação de consciência, que 

também costumam produzir transformações nos sujeitos que a experimentam. Esta 

pesquisadora define a ampliação de consciência como sendo a  

 

percepção e absorção pela consciência de conteúdos internos ou externos a 

ela, no qual é envolvida a totalidade do indivíduo – corpo, emoção, razão e 

espírito, provocando como consequência a reconfiguração da própria 

consciência e a transformação positiva da existência como um todo. (p.67)   

 

Franca (2011) coloca que a Ayahuasca assim como os outros mecanismos 

que levam a um estado de ampliação de consciência, parece poder contribuir para o 

desenvolvimento humano, levando a uma transformação positiva na existência dos 

sujeitos que a experimentam. Como conclui Ralph Metzner, PhD em psicologia: 

 

Essas substâncias são ferramentas que podem ser utilizadas para expandir a 

consciência em todas as áreas da vida e aplicar esta consciência expandida 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas, comunidades, famílias e da 

sociedade (p.62) 

 

Além disso, ainda segundo Franca (2011) do ponto de vista biomédico, as 

pesquisas com a DMT parecem ajudar bastante na elucidação dos mecanismos 

neuroquímicos associados às experiências ditas espirituais, como bem descreve o 

médico Andrew Newberg: 

 

Quando se pensa em estados espirituais, eu acho que as moléculas e 

compostos alucinógenos endógenos que o cérebro pode potencialmente 
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segregar são muito relevantes a este tema porque, por um lado, pode nos 

ajudar a elucidar quais são os mecanismos neuroquímicos dessas 

experiências. Podemos dizer que houve uma segregação dos opióides 

endógenos ou dopamina ou algo assim. E podemos medir essa segregação e 

ver em que parte do cérebro essas moléculas vão. Que receptores ativam ou 

desativam. E, portanto, saberíamos mais sobre o que realmente são essas 

experiências, pois pode nos ajudar a reconhecer e modelar as experiências 

que as pessoas têm com alucinógenos, assim como compreender o lugar onde 

se relacionam no cérebro quanto aos seus receptores e as áreas onde eles 

podem ou não ativar. (p.57) 

 

Franca (2011) conclui que “os diversos questionamentos colocados por estes 

pesquisadores evidenciam o quão fértil é este campo de estudos sobre as experiências 

com o DMT. Sendo este o princípio ativo da ayahuasca, torna-se ainda mais relevante 

os estudos sobre esta substância”. (p.50) 
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PARTE 2 – Fundamentos Metodológicos e Epistemológicos  

 

Capitulo 5 – Caminho Metodológico 

 

5.1 - Objeto e seus limites 

O objeto de pesquisa do presente trabalho é a bebida Ayahuasca e sua 

relação com o lado sombra do bebedor. Para tanto, será utilizada a teoria Jungiana e 

alguns autores que teorizam sobre a problemática de luz x sombra e sua repercussão na 

vida psíquica do indivíduo.  

 

5.2 - Indagações ou problematizações  

• A Ayahuasca auxilia seu bebedor a acessar seu lado sombra?  

• A utilização da bebida potencializa a resolução de problemáticas 

relacionadas ao lado sombra do bebedor, auxiliando no processo de 

construção de uma individualidade mais integrada? 

 

5.3 - Hipóteses 

Tendo em vista a problematização do trabalho, sugerimos as seguintes 

hipóteses: 

Hipótese 1 - A bebida Ayahuasca auxilia o bebedor a acessar o seu lado sombra.  

Hipótese 2 – A utilização da bebida potencializa a resolução das problemáticas que 

estão relacionadas aos aspectos da sombra da personalidade do bebedor, auxiliando na 

construção de uma individualidade mais integrada. 

5.4 - Objetivo 

O objetivo geral deste trabalho consiste em estudar e analisar como a bebida 

pode ser utilizada como ferramenta de acesso ao lado sombra do indivíduo, 

proporcionando a sua ressignificação, sob a luz da Psicologia Jungiana, construindo 

uma individualidade integrada. 
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5.5 - Procedimentos Metodológicos 

 

5.5.1 – A escolha metodológica 

A fim de realizar esse trabalho, escolhemos como referencial metodológico 

a Epistemologia Qualitativa de Gonzalez Rey (2002). A epistemologia qualitativa 

critica a maneira, direta ou indiretamente ligada positivismo, pela qual a psicologia 

contemporânea busca conhecer o seu principal objeto de estudo: a subjetividade. A 

subjetividade é um sistema complexo, que não é previsível em suas formas de expressão 

singular (Gonzalez Rey, 2005) A complexidade, diferentemente do positivismo, não 

tem a pretensão de construir receitas ou formulas prontas sobre a realidade estudada; ela 

pretende abrir novos caminhos e proporcionar diferentes maneiras de se olhar o mesmo 

fenômeno, sem entender esses olhares como uma verdade em si mesma, de onde se 

poderia originar uma teoria fechada e generalizada.  

Para Rey (2002) a concepção de qualitativo na pesquisa psicológica não se 

define apenas como uma questão instrumental, nem pelo tipo de dados que devem ser 

incluídos, mas sim pelos processos implicados na construção do conhecimento.  A 

epistemologia qualitativa se apoia em três princípios: o conhecimento é uma produção 

construtiva-interpretativa, o caráter interativo do processo de produção do conhecimento 

e a significação da singularidade como nível legitimo da produção de conhecimento.  

Conhecimento é uma produção construtiva-interpretativa: Isso significa que 

o conhecimento não é uma soma de fatos definidos por constatações imediatas do 

momento empírico. A interpretação nasce da necessidade de dar sentido a expressões do 

sujeito estudado, onde essas expressões possuem uma significação apenas indireta para 

o problema que é o objeto de estudo. “A interpretação é um processo em que o 

pesquisador integra, reconstrói e apresenta, em construções interpretativas, diversos 

indicadores obtidos durante a pesquisa” (Gonzalez Rey, 2002, p.31) 

Caráter interativo do processo de produção do conhecimento – Enfatiza que 

as relações pesquisador-pesquisado são de extrema importância para o desenvolvimento 

das pesquisas nas ciências humanas, se tornando essencial para o processo de produção 

de conhecimentos (Gonzalez Rey, 2002). Desta forma, a epistemologia qualitativa 

entende os imprevistos como situações significativas para o conhecimento, além de 

aceitar os momentos informais que surgem durante a comunicação, como produtores de 

informação relevante para a produção teórica.  
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Significação da singularidade como nível legítimo da produção de 

conhecimento – a singularidade, diferente de individualidade, se constitui como 

realidade diferenciada na história da constituição subjetiva do indivíduo. Assim, o 

sujeito é identificado como forma única e diferenciada na constituição subjetiva. O 

conhecimento científico não se legitima pela quantidade de sujeitos a serem estudados, 

mas pela qualidade de sua expressão. O número de sujeitos a serem estudados responde 

a um critério qualitativo, definido essencialmente pelas necessidades do processo de 

conhecimento que surgem no curso da pesquisa. Da mesma forma, a informação 

expressa por um sujeito concreto pode converter-se em um aspecto significativo para a 

produção do conhecimento, sem que tenha de repetir-se necessariamente em outros 

sujeitos.  

 

5.5.2 - Instrumentos na Epistemologia Qualitativa  

Pelo fato da subjetividade ser considerada um sistema processual, 

plurideterminado, contraditório, em constante desenvolvimento, não é possível a 

construção do conhecimento por meio de respostas simples do sujeito, diante de 

instrumentos padronizados. Por essa razão, o instrumento, na pesquisa qualitativa, se 

torna mais uma ferramenta para facilitar a expressão da subjetividade do sujeito e não 

uma maneira de perceber diretamente a natureza do estudado (Gonzalez Rey, 2002).  

Para a coleta dessas informações, a pergunta é um dos instrumentos mais 

utilizados. No entanto, segundo o autor, deve-se ter em mente que o pesquisado não é 

um “reservatório de respostas”, ele realiza verdadeiras construções implicadas nos 

diálogos nos quais se expressa. Essas construções, por ter um caráter complexo, 

plurideterminado, fazem com que o pesquisador tenha que ter uma implicação ativa 

com os resultados dos instrumentos e com a relação (pesquisador – pesquisado) 

desenvolvida no andamento da pesquisa. 

De fato, para a epistemologia qualitativa, o pesquisador é o principal 

instrumento de pesquisa: “na verdade, ele passa a ser o centro de decisões de toda a 

pesquisa, a qual se estrutura baseando-se na forma pela qual organiza a informação e 

suas decisões ao longo do processo” (Gonzalez Rey, 2005, p.49). 

 

5.5.3 - A generalização na Epistemologia Qualitativa  

Na linha da psicologia tradicional (positivista), a generalização aparece 

como resultado da significação estatística de variáveis sempre que a relação seja capaz 
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de repetir-se, em situações e condições em que foi realizada a primeira experiência. As 

generalizações no conhecimento de realidades complexas devem ter um caráter mais 

teórico construtivo, que descritivo. Assim, ela deixaria de ser um ato de constatação 

para converter-se em um processo de natureza construtiva. A generalização teria um 

caráter processual e dinâmico e se definiria pela qualidade da construção teórica. Assim, 

a sua legitimidade é dada pelo que representa para a qualidade do processo teórico em 

desenvolvimento e não pela quantidade de vezes que apareceu em uma pesquisa. 

A pesquisa qualitativa não pressupõe a neutralidade do pesquisador. De 

fato, ela considera que a subjetividade do pesquisador, construída em muito pela sua 

história de vida, é uma dos instrumentos mais valiosos na construção do conhecimento a 

cerca de um problema de pesquisa. Por essa razão, farei, a seguir, uma breve descrição 

do meu percurso enquanto usuário da bebida e o impacto que a mesma teve no meu 

desenvolvimento como ser humano e no acesso à minha sombra.  

 

5.5.4 – O percurso do pesquisador 

O presente trabalho é fruto da minha participação e observação, em 

trabalhos (sessões) com a utilização da bebida sagrada Ayahuasca de forma ritualística 

durante 16 anos (2000-2016), contabilizando cerca de 400 participações. O que me 

motivou a conhecer o trabalho desenvolvido com a Ayahuasca (na época sabia chamar-

se somente “Santo Daime”) foi o fato de verificar como a vida e o comportamento de 

um grande amigo de muitos anos havia mudado para melhor após iniciar da utilização 

da bebida. Ele passou a ser uma pessoa mais equilibrada nos aspectos emocional e 

psicológico, irradiando alegria, tranquilidade e em paz com tudo e com todos, além de 

uma sensatez e responsabilidade que não exibia anteriormente.   

À época eu estava passando por uma crise de depressão bem acentuada em 

virtude do rompimento de um relacionamento. Foi através desse amigo que conheci um 

local chamado Centro de Cultura Cósmica, Suprema Luz, Paz e Amor, onde tomei a 

bebida sagrada pela primeira vez. Logo na minha primeira experiência senti-me 

confortado e comecei a compreender melhor os mecanismos da vida, a impermanência 

de tudo, que tudo era cíclico, a própria vida em si, os momentos felizes, os momentos 

não tão felizes, tudo fazia parte do aprendizado, da caminhada de todos nós e que esses 

fatos não eram nem uma benção, nem um castigo, simplesmente eram o que tinha que 

ser! Pude acessar a origem da minha dor e entender o que de fato estava acontecendo, 

meus apegos, meu orgulho ferido manifestado através do sentimento de rejeição, minha 
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reatividade, minha criança ferida! Tudo isso me fez querer conhecer um pouco mais 

sobre essa bebida misteriosa e o que girava em torno dela.  

Durante esse período de praticamente 16 anos, fui a várias expedições à 

floresta Amazônica buscar o material in natura para a confecção do chá (chamado de 

“feitio”) andei por várias casas que trabalham com a bebida sagrada e firmei minha 

bandeira, por assim dizer, num local chamado “Fraternidade Rosa da Vida, Luz, Paz e 

Amor” onde estou há 15 anos. Ao longo desse período, pude observar a mudança na 

minha forma de ver, de conviver, e de me relacionar com a própria vida, com os 

problemas e o próximo (hoje considerados mestres). Pude também acompanhar de perto 

várias pessoas que chegaram, assim como eu cheguei, através da dor, e verificar com 

imensa satisfação a mudança para melhor desses irmãos. 

Através deste trabalho monográfico procuro desmistificar e trazer mais 

conhecimento para os profissionais da área acerca do mecanismo de ação dessa 

ferramenta no desenvolvimento humano, mais conhecida como Ayahuasca. 

Contribuindo com isso para uma nova percepção a respeito da bebida, bem como do 

potencial terapêutico representado por ela. 

 

5.5.5 – Do Convívio com membros da doutrina 

Objetivando ilustrar e embasar melhor a hipótese aqui defendida vou utilizar 

como ilustração à pesquisa, a análise baseada no convívio com dois companheiros de 

jornada, Joaquim e Ítalo (cujos reais identidades por questões éticas serão preservadas).  

Devido à proximidade que tenho com ambos, tanto dentro dos trabalhos rituais com a 

utilização da bebida, quanto no dia a dia (através de viagens, passeios, comemorações 

festivas) tive a oportunidade e a liberdade de conversar, trocar ideias e fazer 

observações sobre as mudanças que ocorreram em nossas vidas após o contato com a 

bebida. Com isso abriu-se a possibilidade para a análise e o confronto das ideias aqui 

apresentadas.  

 

5.5.6 – Instrumentos para a construção de informações  

Para embasar minha hipótese, busquei organizar minhas observações e 

impressões através de determinados requisitos que denominei de eixos de pesquisa com 

o objetivo de facilitar a captação da subjetividade dos indivíduos, visando demonstrar 

de forma imparcial e honesta as verdadeiras modificações e progressos de dois 
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companheiros de jornada, alcançadas ao longo dos anos através da utilização da bebida 

sagrada.   

Eixo 1 – Vida Familiar e Profissional. A percepção das interações familiares 

e profissionais, o nível de satisfação com as mesmas e como a bebida pode ter 

influenciado positiva ou negativamente nesses aspectos. 

Eixo 2 – A noção de EU no mundo.  Como o indivíduo se percebe no 

mundo. Buscou-se abranger o relacionamento entre o processo de formação da 

individualidade, a utilização da bebida e a atuação do indivíduo em seu contexto social 

e psicológico. 

Eixo 3 – Lado Sombra. A percepção do lado sombra e como a utilização da 

bebida ou auxiliou, ou não, a trabalhar tais questões.  

 

5.5.7 – Procedimentos de análise das informações 

Toda, e qualquer, conversa informal, bem como impressões, percepções e 

insights que tive, foram anotados em um diário de bordo que serviu de guia para a 

análise e na construção de indicadores, bem como na criação de zonas de sentido 

exploradas ao longo das observações.  

Foi realizado um diálogo entre as informações levantadas, a teoria Jungiana 

e as impressões do pesquisador. 
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PARTE 3 – Análises e observações do pesquisador  

 

Capitulo 6 – Construções a partir dos diálogos e observações 

 

Ítalo tem 54 anos, faz o uso do chá há 24 anos com uma frequência de 15 

em 15 dias. Participa atualmente de uma fraternidade que utiliza a bebida Ayahuasca e 

também de outros trabalhos de cunho espiritual. Conheceu a bebida em 1996 através da 

indicação de seu irmão.  O fato que o motivou a conhecer a bebida foi a mudança de 

comportamento de seu irmão mais novo, após iniciar o uso da Ayahuasca. Essa 

mudança ocorreu em relação à família como um todo, aos pais em especial e na maneira 

como vivia.  Mas, segundo ele, também se interessou por conhecer o chá por 

curiosidade. Relata que na época não conseguia enxergar que seu próprio 

comportamento necessitava de ajustes e de um novo enfoque, e que a bebida poderia lhe 

auxiliar nisso. Comenta ainda que, na primeira experiência, teve contato com conteúdos 

internos que achou muito interessante e que isso o motivou a voltar para outras sessões. 

Joaquim tem 40 anos, faz uso da Ayahuasca 15 anos, sendo a frequência de 

quinze em quinze dias na casa onde bebeu pela primeira vez. Atualmente ele participa 

também de outros trabalhos espirituais como Apometria e Umbanda. O que o 

impulsionou a conhecer a bebida foi a possibilidade de curtir mais um barato. Teve seu 

primeiro contato com a bebida junto com amigos que acreditavam que o chá era uma 

nova droga. Ele relata que o grupo vivia buscando alguma forma de superar a mente e 

de se libertar dos padrões da vida normal. Joaquim comentou que já era considerado um 

alcoólatra e quando teve sua primeira experiência com a Ayahuasca notou que precisava 

continuar, para poder sair da situação em que se encontrava. Ficou motivado a continuar 

com a bebida pela possibilidade de se tornar uma pessoa melhor e se livrar das amarras 

que o prendiam. Assim, aliado à sua vontade, continuou a frequentar para ver até onde 

ia. Outro fato que faz questão de destacar é que no dia seguinte em que usava drogas, 

ele se sentia acabado, mal e depressivo; com o chá o sentimento era sempre de leveza, a 

paz, a tranquilidade. O que o levou a beber novamente foi a vontade de viver, e viver 

melhor. Além disso, ele relata que o ambiente e as pessoas que frequentavam o local em 

que bebeu o chá, influenciaram na sua decisão em continuar frequentando o espaço. Ele 

coloca que são pessoas educadas, diferenciadas, voltadas para a busca de uma nova 

forma de viver e buscam incluir, acolher quem chega num ambiente de paz, de amor. 
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6.1 – Análise e observações das mudanças de Ítalo e Joaquim frente à 

utilização do chá Ayahuasca.  

 

6.1.a - Vida Familiar e Profissional  

 Ítalo já foi casado três vezes e atualmente está em um novo 

relacionamento, com um filho a caminho. Expõe que após o inicio do uso da bebida, 

melhorou muito a relação com a família e que seu pai diz que ele não só melhorou como 

é outra pessoa. Também comenta que ocorreram mudanças em sua vida afetiva e no 

lado profissional. Atribui essa mudança à tomada de consciência de seus sentimentos, 

tanto bons quanto os ruins e que o chá o ajudou a melhorar muito isso.  

Joaquim considera que melhorou muito porque se tornou uma pessoa mais 

presente, sentindo mais motivação para trabalhar, de dar o seu melhor e de ser mais 

responsável. Com a família começou a ter a relação um pouco mais aberta no sentido de 

conversar mais com seus familiares, de dar carinho, de se mostrar mais presente, e de se 

preocupar com o bem-estar de todos. 

Em relação à vida afetiva, comenta que até então, suas relações eram muito 

superficiais e que estava acostumado a pagar para sentir prazer. Dessa forma, a área da 

sexualidade era bem conturbada. Ele diz que esse é um aspecto que ainda está sendo 

trabalhado, principalmente a falta de paciência nas relações. Para ele a questão do 

respeito pela mulher também está em tratamento e é um dos motivos para continuar a se 

desenvolver.  

Jung (1988), faz uma reflexão sobre como a falta de consciência da nossa 

sombra pode afetar nossos relacionamentos. Ele pergunta: “quantos casais vivem 

infelizes anos a fio e às vezes uma vida inteira, porque ele vê a mãe em sua mulher e ela 

o pai em seu marido, sem que nunca conheçam a verdade um do outro enquanto seres 

humanos!” (p.208) Nesse sentido, analisando a fala de Joaquim, percebemos que, de 

fato, enquanto ele não se movimentou no sentido do autoconhecimento e da auto 

percepção da sua sombra, seu lado afetivo sexual sofreu. Ele afirma que essa tomada de 

consciência foi algo muito demorado ocorrer e o chá, no seu caso, foi o responsável por 

lhe mostrar. Hoje ele reconhece que é um processo em desenvolvimento; como diz Jung 

(1982): enquanto, por um lado, o autoconhecimento é um expediente terapêutico, por 

outro lado implica, muitas vezes, um trabalho árduo que pode se estender por um largo 

espaço de tempo”. (p.06) 
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Além disso, Joaquim reconhece que a sombra sempre vai estar presente, e 

ele tem que saber como lidar com ela, não a excluindo ou negando para não voltar aos 

velhos padrões e cair nos mesmos erros. Essa fala está congruente com a compreensão 

de Jung (1988) de que reconhecer a sombra vem naturalmente com o perigo de 

sucumbir à ela: “no entanto, com esse perigo nos é dada a possibilidade da decisão 

consciente de não sucumbir a ela.” (2008) E é nesse sentido que Joaquim agora se 

percebe com uma decisão consciente a tomar de voltar ou não aos seus velhos padrões, 

a sua sombra. 

Em relação a amizades, ele diz que teve que desfazer das antigas que 

estavam presas aos vícios e que hoje essas pessoas tornaram-se apenas conhecidos. Os 

amigos que possui hoje são os que conheceu no local onde frequenta, e que de alguma 

forma têm colaborado  para as mudanças que hoje faz parte de sua vida.  

 

6.1.b - A noção de EU no mundo 

 Ítalo se percebe hoje uma pessoa diferente e melhor do que antes de tomar 

a bebida. Comenta que melhorou seus condicionamentos de ação e reação, tornando-se 

uma pessoa mais sociável. Ele diz que as mudanças que teve ao longo dos anos foram 

muitas. Sente-se mais calmo, mais paciente com os outros e consigo mesmo. Ele relata 

uma dor de estômago muito grande, que era provocada por uma raiva que o 

acompanhava. Ele explodia muito fácil, e acredita que o chá o ajudou a dominar este 

instinto de agressividade. 

Uma mudança significativa que ele relata que ocorreu em sua vida, devido a 

Ayahuasca, foi o abandono da violência e a aquisição de uma coragem que não tinha 

para viver. Principalmente para não utilizar mais dos artifícios que utilizava 

anteriormente; a violência, a intolerância e a falta de compreensão. Ele relata que eram 

lutas externas que na realidade eram lutas internas que foram apaziguadas com a 

utilização do chá. Através do chá, Ítalo pôde tomar consciência que as questões e 

dificuldades que acreditava ser de responsabilidade de outros, eram na verdade questões 

suas. Com essa tomada de consciência foi capaz de mudar e melhorar sua compreensão, 

suas atitudes e sua maneira de viver perante o mundo. Jung (1988) faz um reflexão a 

respeito desse avanço na maturidade do ser: 

 

Será que o fato de o homem permanecer eternamente infantil pode ser um 

ideal? Ou o de ele viver na cegueira total sobre si mesmo, jogando sempre no 
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vizinho a responsabilidade por tudo o que lhe desagrada, e atormentando-o 

com seus preconceitos e projeções? (p.208) 

 

Pelos relatos de Ítalo, o chá o auxiliou muito a sair desse estado infantil que 

Jung relata, ao conseguir se perceber perante o mundo, não atribuindo mais a 

responsabilidade de seus problemas ao exterior.  

Ítalo acredita que o chá contribuiu sobremaneira na formação da sua atual 

consciência. Ele coloca que foi muito importante no nível de comportamento, no 

psicológico, de experiência e crenças espirituais. Ele diz que não teria condições de ter 

acesso a tanto conteúdo se não fosse através do chá, e que ele lhe trouxe um 

conhecimento espiritual, consciência da própria personalidade, e atenção frente ao que 

está buscando fazer aqui nessa vivência terrena. Ele relata que dentro desse trabalho ele 

viu várias pessoas, inclusive quem o ensinou, se transformarem em pessoas melhores, a 

serem pessoas que realmente passaram por uma autotransformação, que foi o que 

aconteceu com ele. Acredita que foi fundamental para que tivesse a consciência que tem 

hoje de tudo. 

 

 Joaquim comenta que já em sua primeira experiência ocorreu uma tomada 

de consciência. Ele percebeu que a bebida não se tratava do que estava buscando num 

primeiro momento (um barato), mas percebeu que era exatamente o que buscava 

internamente no sentido de se libertar. 

Considera ainda que houve uma mudança nas suas crenças, no seu 

comportamento, nos vícios e nas atitudes após iniciar a utilização da bebida. Os vícios 

mais grosseiros, ele diz que demorou por volta de três anos para modificar. Acredita que 

esse foi um período de tratamento. Ele não acredita em cura a curto prazo, todo 

tratamento tem que haver uma dedicação. Os vícios mais grosseiros, ele diz, foram os 

mais fáceis. Depois a bebida vai mostrando os vícios comportamentais, os padrões 

negativos, os auto boicotes. Confidenciou acreditar que a bebida facilitou o processo de 

tomada de consciência, que de outra forma levaria muitos anos ou até mesmo não 

chegaria a alcançar. Ele relata que passou a ter uma visão melhor dos seus erros 

trazendo a consciência da necessidade de pedir desculpa, de reconhecer que errou e 

também a atenção para não cometer mais os mesmos erros.  

Para Joaquim, a bebida, o ajudou a perceber todas as suas questões e 

dificuldades, bem como os aspectos positivos de sua personalidade. Esse processo 
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apresentou para ele um espelho mostrando o que ele era naquele momento e o que 

poderia fazer para mudar algumas questões relacionadas ao movimento que vinha 

fazendo em sua vida e especialmente em relação aos seus pais. Mostrou que se ele não 

buscasse um relacionamento melhor com seus pais, não seria possível continuar 

realizando o trabalho com o chá e isso fez com que ele passasse a querer dar uma vida 

melhor para eles. 

Comentou também que uma mudança significativa foi a de deixar de beber 

álcool. Ele diz que passou a ser mais verdadeiro consigo mesmo, conseguindo ter mais 

credibilidade perante a família, os amigos e a própria instituição que frequenta. Passou a 

ser seu melhor amigo e deixar de buscar fora o que estava dentro de si mesmo. 

Enfatizou acreditar no poder que o chá tem e na possibilidade de auxiliar a transformar 

muitas pessoas. Lembrou ainda que a verdadeira mudança tem que partir da vontade da 

pessoa, o chá sozinho não vai fazer muita coisa, ele impulsiona, mas tem que haver uma 

contrapartida do bebedor. 

 

6.1.c - Lado Sombra  

Ítalo considera que trabalhou muito questões relacionadas a violência, 

rispidez. Compreendeu sobre o amor e o ódio e de como ambos se integram. Para ele o 

chá foi capaz de auxilia-lo na tomada de consciência de determinadas atitudes e 

condicionamentos psicológicos que estão na sombra e a trabalhar vários aspectos 

sombrios, várias situações difíceis, o seu sofrimento e o que era desconhecido. Ele 

acredita que quando tomamos consciência do lado desconhecido e da sombra tudo 

melhora, porque é possível perceber esses aspectos e trabalhar de uma forma mais clara. 

Ele ressalta que da mesma forma que o chá pode mostrar o nosso lado ruim, ele também 

nos mostra o lado bom reforçando esses aspectos.  

Ele afirma que quando mudamos é como se ocorresse uma morte, por que se 

a pessoa estiver realmente bem engajada na busca espiritual no sentido de se tornar um 

ser melhor, não vai repetir determinado comportamento. Isso seria como que um 

renascimento para uma vida diferente sem aquele condicionamento, ou pelo menos 

consciente dele, se reservando ao direito de não agir mais daquela forma. 

Ítalo acredita que o chá é capaz de fazer com que o indivíduo acesse o 

material que se encontra no inconsciente o que pode auxiliar na cura, no enfrentamento, 

na integração dessas sombras. Entretanto, afirma que nem sempre é possível o acesso a 

esse inconsciente através do chá. 
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Joaquim considera que as relações interpessoais foram o principal aspecto 

sombrio trabalhado. Ele diz que passou a perceber seus padrões negativos, o 

automatismo na busca pela sua própria satisfação, sem se preocupar com o outro, a falta 

de paciência, de diálogo. Ele diz que aprendeu a ser mais humano, menos imediatista, 

percebendo a necessidade de se colocar no lugar do outro também nos momentos de 

contendas. Sabe que ainda tem muito a trabalhar, buscando o equilíbrio nas relações e se 

modificando principalmente para buscar um relacionamento sadio. 

Ele ressalta que as suas más inclinações só são dominadas a partir do 

momento em que está presente olhando para elas, sabendo que elas existem. Como diz 

Jung (1988) “o inimigo visível é melhor que o invisível” (p.208).  

Esclarece que esse simples reconhecimento levou alguns anos e que ficou 

muito tempo preso na negação. Para ele o chá ajuda a enxergar onde as sombras estão e 

também a manter-se no presente, atento as manifestações delas, observando e buscando 

fazer essa integração. Ele considera que o chá auxilia numa viagem interna e que 

quando isso ocorre o individuo se torna presente.  

Percebemos pela fala de Joaquim que a busca por conhecer o seu lado 

sombra, bem como sua aceitação, o auxilia na manutenção de um estado mental, 

emocional e comportamental desejado, conforme relatado por Jung (1982):  

seria bem melhor fazermos um esforço sério para reconhecermos nossa 

própria ‘sombra’ e sua nefasta atividade. Se pudéssemos ver esta sombra (o 

lado escuro e tenebroso de nossa natureza) ficaríamos imunizados contra 

qualquer infecção e contágio moral e intelectual (p.156).  

 

Importante ressaltar que a imunização ao qual Jung se refere não diz 

respeito à um estado ideal imutável, como se apenas o reconhecimento da sombra e seu 

lado tenebroso fosse uma garantia per si de total harmonia e bem aventurança. Nesse 

sentido, Joaquim também coloca que se ele cochilar a sombra irá atuar e dominar, 

obrigando a corrigir tudo novamente. 

Por fim, ele diz que reconhece que o seu lado sombra está presente nele 

mesmo e ele está presente na sombra e que o processo agora, para ser uma pessoa 

melhor, é o de busca pelo equilíbrio entre essas duas partes de si mesmo, integrando os 

aspectos positivos e negativos. A colocação de Joaquim acaba por demonstrar a teoria 

dos complexos defendida por Jung, onde ele afirma que: “... imagem de uma 
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determinada situação psíquica de forte carga emocional e, além disso, incompatível 

com as disposições ou atitude habitual da consciência” (Jung, 1978, p. 99). Estes 

complexos atuam de forma autônoma quando provocados (constelados), como sub-

personalidades que assumem o controle da situação. Frequentemente se contrapõem à 

imagem idealizada da persona. Jung (1978) esclarece o seguinte sobre o complexo: 

 

A identificação com o complexo autônomo é a razão essencial da dificuldade 

de compreender e descrever o problema, sem falar de sua obscuridade e 

estranheza. Sempre partimos do pressuposto ingênuo de que somos os 

senhores em nossa própria casa. Deveríamos habituar-nos, no entanto, com a 

ideia de que mesmo em nossa vida psíquica mais profunda, vivemos numa 

espécie de casa cujas portas e janelas se abrem para o mundo: os objetos e 

conteúdos deste último atuam sobre nós, mas não nos pertencem. VII 329: (P. 

195) 

 

Temos muitas sub-personalidades e que pela força que o aspecto sombra 

tem dentro de sua psique (notadamente o relacionado ao egoísmo/egocentrismo), a(s) 

mesma(s) pode(m) ter se tornado uma entidade autônoma formando um complexo. 

Nesse sentido, pelo fato dos comportamentos serem afetados pelos complexos, e 

independente da pessoa estar  ou não consciente deles, a busca de Joaquim é a de tornar 

esse complexo consciente, fazendo com que o ego e o complexo estabeleçam entre si 

um relacionamento viável, fazendo surgir uma personalidade mais rica, madura e 

integrada. Dentro dessa tônica, ele relata que a bebida o ajudou a ampliar sua visão no 

sentido das modificações que ele podia fazer para ser uma pessoa melhor, mais 

consciente da realidade das coisas e principalmente da sua realidade. 
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Capitulo 7 – Discussão 

 

Diante da teoria Jungiana exposta nesse trabalho, dos mecanismos de ação 

da Ayahuasca, bem como as hipóteses e os eixos de pesquisa definidos e das 

informações levantadas junto aos sujeitos, foi possível dar início à compreensão de 

como a bebida auxilia o seu bebedor a acessar seu lado sombra e a trabalhá-lo.  

Na hipótese 1 foi considerado que a bebida Ayahuasca auxilia o bebedor a 

acessar o seu lado sombra. No entendimento de Ítalo, a borracheira trouxe a sua 

consciência determinadas atitudes e condicionamentos psicológicos que estavam na 

sombra e que ele não tinha conhecimento de que estavam atuantes. Já Joaquim acredita 

que o contato com o chá trouxe uma visão melhor dos erros que cometia antes, e com 

isso trouxe à consciência a necessidade de pedir desculpa, de reconhecer seus erros e 

também de manter a atenção em estado de alerta para não cometê-los mais. De fato os 

dois relatos coletados continuamente descrevem que, durante a utilização da bebida, 

várias informações, a princípio desconhecidas e carregadas de significado, típico do 

lado sombra, foram evidenciadas e também trabalhadas. Com isso, é possível perceber 

que a tomada de consciência de padrões negativos, paradigmas e comportamentos 

desalinhados ao propósito de vida, foi um dos grandes ganhos com a utilização da 

bebida. Dentro do que foi proposto pela pesquisa, e com base na coleta de informações, 

é factível considerar que a problematização levantada nesse estudo sobre a eficácia da 

bebida para o acesso ao lado sombra pode ser corroborada. 

Na vivência de Joaquim fica evidente que o processo de descoberta do seu 

lado sombra e do trabalho que vem fazendo de autoconhecimento tem intima relação 

com a utilização do chá.  O efeito que a bebida teve em sua vida no sentido de retirá-lo 

do vício das drogas por si só demonstra quão profundas foram essas mudanças. Assim, 

fica patente que a Ayahuasca auxilia no tratamento de tais questões.  

Durante o convívio com Joaquim em certo momento ele comentou que hoje 

consegue ver que esse lado sombra está presente nele e que ele também está presente na 

sombra, e que está buscando uma forma de caminhar em equilíbrio diante desta 

realidade. Esse processo é justamente o que Jung propõe no sentido de que “o homem 

encontre um caminho através do qual a personalidade consciente e a sombra possam 

conviver”. (Jung, 1978, pág. 81). Dessa forma, percebemos o movimento salutar de 

Joaquim ocorrido após iniciar o uso da bebida. 
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A hipótese 2, assumida nesse trabalho, diz que a utilização da bebida 

também auxilia na resolução das problemáticas que estão relacionadas aos aspectos da 

sombra da personalidade do bebedor. Ambos os entrevistados relataram várias 

melhorias ocorridas tanto em suas vidas afetivas, familiares e profissionais que atribuem 

ao processo de ingestão da bebida. Ambos salientam que o fato da bebida auxiliar no 

acesso ao lado sombra, faz com que o indivíduo passe a se conhecer melhor. Com o 

autoconhecimento, o bebedor começa então um movimento de cura e de 

autodesenvolvimento. De fato, a verdadeira transformação é alcançada através da busca 

do autoconhecimento. O indivíduo que conhece sem se autoconhecer e transformar gera 

cada vez mais obscuridão e sombra, que lhe acompanhará em todas as instâncias do seu 

Ser (BYNGTON, 1988).  

Nesse sentido a Ayahuasca coloca o bebedor frente a frente ao espelho da 

verdade, de onde não é possível fugir, e o faz enxergar o que é necessário para dar 

continuidade em seu processo de individuação. Durante a análise das falas, fica claro 

que a bebida auxiliou tanto Ítalo quanto Joaquim num processo de individuação, que, ao 

proporcionar um contato mais profundo consigo mesmo e com o seu divino interior, 

gerou maior integridade e plenitude. Seria essa a dimensão do realizar-se a si mesmo, 

através do contato com o Deus em nós, descrito por Jung (1978/1928) e Lima (2013).  

Esse contato trouxe para cada um deles, uma maneira mais saudável de 

perceber e se relacionar consigo mesmo, com seu lado sombra e com o mundo a sua 

volta.  Essa é a cura ao qual Jung relata quando afirma que “só aquilo que somos 

realmente tem o poder de curar-nos” (JUNG, 1978/1928, p. 155). Ou seja, é o contato 

com o que somos em essência (divina), ou com o sagrado através das Experiências 

Numinosas, que alcançamos a integração e a realização final do processo de 

individuação que é a realização de Deus em nós citado por Lima (2013).  De fato, para 

Jung (1978/1928), toda nossa vida psíquica surge a partir do Deus em nós, e é para Ele 

que se dirigem as nossas metas mais sublimes, sendo “uma ideia do que podemos fazer 

de melhor” (JUNG, 1978/1928, p. 215). 

Conforme já explicitado na parte teórica, a trajetória da individuação 

implica, dentre outras questões, na percepção da sombra (o outro de mim que eu não 

reconheço) que tanto foi debatido ao longo desse trabalho.  De fato, para Jung (1998), 

Todos nós trazemos conosco essa sombra, isto é, o aspecto inferior e, portanto, oculto 

da personalidade, a fraqueza que pertence a toda força, a noite que sucede ao dia, o mal 

do bem. (p.208) 
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Sendo assim, para atingir o ideal de individuação e do Deus em nós é 

necessário tornar consciente o lado sombra, que está oculto em nossa psique, e que 

apesar de ser considerado por muitos com uma fraqueza, também pertence a toda força 

integradora e curadora do nosso ser. Consideramos que, através do desvelar do lado 

sombra, um ser antes parcial, cindido, dividido e inconsciente de suas motivações e 

condicionamentos instalados, agora pode escolher ser mais integrado e mais feliz. Esse 

foi o processo observado em Joaquim e Ítalo através da utilização da Ayahuasca. 

Em ambos os casos estudados nesse trabalho também é possível notar um processo de 

tomada de consciência em relação ao outro, que segundo Jung (1978/1928) também 

contribui para o processo de individuação e para a construção de um ser integro e 

harmônico. Essa readequação da persona, ou seja, da sua postura perante a sociedade 

em geral, pode trazer o sentimento de morte descrito por Ítalo, na medida em que 

também pode impactar em sua imagem interna inconsciente (anima e animus). A anima, 

sendo feminina, é a figura que compensa a consciência masculina. Na mulher, a figura 

compensadora é de caráter masculino e pode ser designada pelo nome de animus. Jung 

(1978) VII, 328 (p.195). Na visão de Jung (1978) o confronto com nosso inconsciente 

tem fim específico de integração, ou seja, nos tornar conscientes da existência de tais 

conteúdos, no trecho que segue ele fala da importância da integração da anima e do 

animus: 

 

Uma das metas da confrontação com o inconsciente é alcançar um estado em 

que os conteúdos inconscientes não permaneçam como tais e não continuem 

a exprimir-se indiretamente como fenômenos da anima e do animus, mas se 

tornem uma função de relação com o inconsciente. Enquanto não chegarem a 

isto, serão complexos autônomos, isto é, fatores de perturbação que escapam 

ao controle da consciência, comportando-se como verdadeiros “perturbadores 

da paz”. VII. 387 (P.221) 

 

 Assim, o processo de mudança de paradigmas, percepções e 

comportamentos antes instalados, sem dúvida, traz em si a morte do velho para que o 

novo possa tomar parte. Esse processo leva à tolerância e ao desenvolvimento da 

compaixão, do perdão, do autoperdão melhorando sobremaneira as relações. 

Por fim, outro aspecto para a individuação é a integração de anima e 

animus, entendendo e respeitando a importância de cada um nas relações. Esse 

movimento no sentido da integração foi percebido, de maneira clara, no relato do 
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Joaquim quando afirma que, antes de iniciar o uso da bebida, tinha muitos problemas 

em relacionamentos com mulheres, ao ponto de não conseguir fixar nenhum 

relacionamento duradouro. Na medida em que o uso da Ayahuasca torna consciente 

aspectos do inconsciente, o indivíduo passa a ter a escolha de modificar ou manter seu 

comportamento em relação ao sexo oposto. Nesse sentido, acreditamos que, pelo fato de 

Joaquim ter modificado sua maneira de se relacionar com o feminino, ele conseguiu, em 

certa medida, resignificar aspectos do anima desenvolvido durante a infância.   

No eixo trabalhado a respeito da noção de EU no mundo, é possível 

observar ambos considerarem que a bebida proporcionou uma abertura de consciência e 

de entendimento de maneira substancial, e que essa abertura afetou diretamente a forma 

de analisar e de se posicionar em relação às pessoas e ao mundo. Essa mudança pode 

estar intimamente ligada à tomada de consciência dos aspectos da sombra e também 

com a disposição dos bebedores em utilizar as informações que tiveram acesso, para 

realizar uma transformação em suas maneiras de viver e conviver.  

Entretanto, como salienta Ítalo, esse processo é uma escolha do bebedor e 

que o resultado é diferente para cada indivíduo e depende da sua disposição para fazer 

as mudanças necessárias. Joaquim acredita que a verdadeira mudança tem que partir da 

vontade da pessoa, e que o chá sozinho não pode fazer muita coisa, ele pode 

impulsionar, mas é necessária uma contrapartida da pessoa que o bebe. Nesse sentido, 

Jung (1982) coloca que  

 

nesta tomada de consciência da sombra trata-se de reconhecer os aspectos 

obscuros da personalidade, tais como existem na realidade. Este ato é a base 

indispensável para qualquer tipo de autoconhecimento e, por isso, via de 

regra, ele se defronta com considerável resistência. Enquanto, por um lado, o 

autoconhecimento é um expediente terapêutico, por outro lado implica, 

muitas vezes, um trabalho árduo que pode se estender por um largo espaço de 

tempo. (p.06) 

 

Assim sendo, podemos entender que a bebida é uma ferramenta de tomada 

de consciência, um facilitador, mas o trabalho de autotransformação é fruto de um 

esforço pessoal sendo de responsabilidade única e exclusiva do bebedor.   

Diante do que foi apresentado, considero que o processo de acesso ao lado 

sombra tem estreita correlação com o que Jung chamou de Experiência Numinosa, em 

que ocorre uma expansão da consciência, proporcionando ao indivíduo uma vivência 
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bastante significativa, que pode gerar mudanças radicais. Num outro momento, Ítalo 

discorre sobre o acesso a conteúdo(s) do inconsciente afirmando que o chá pode auxiliar 

tanto na cura, como no enfrentamento e integração dessas sombras. Entretanto, alerta 

que nem sempre que é possível o acesso a esse conteúdo inconsciente através do chá. 

Dessa forma, verifica-se não haver uma regra ou certeza de acesso ao inconsciente, ou 

mesmo que a experiência numinosa ocorra todas as vezes que suceda o consumo da 

bebida. De fato, sendo cada indivíduo um ser único, cada um irá ter uma experiência 

pessoal, não sendo possível fazer generalizações sobre a natureza e o tipo de experiência 

que o bebedor terá ao consumir o chá.  

Em relação a vida familiar e profissional, ambos comentam como melhorou 

a convivência de modo geral, deixando claro o reconhecimento, por parte dos familiares 

(pai, mãe, irmãos, parentes) das mudanças de comportamento e atitude que tiveram após 

o iniciarem a utilização da bebida e participação nos trabalhos. Tais relatos corroboram 

a afirmativa de Franca (2011) que coloca que a Ayahuasca assim como os outros 

mecanismos que levam a um estado de ampliação de consciência, parece poder 

contribuir para o desenvolvimento humano, levando a uma transformação positiva na 

existência dos sujeitos que a experimentam.  

Durante essa jornada é preciso também saber aceitar o erro sem o qual a 

vida não pode ser completa. Há que se buscar um equilíbrio e harmonia com a sombra 

que Jung (2007) expressou da seguinte forma: 

Confrontar alguém com sua sombra significa também mostrar-lhe sua luz. 

Quando se experimenta algumas vezes o que significa estar na posição de 

julgador entre opostos, então a gente percebe com clara evidência o que se 

entende pelo próprio si-mesmo [a representação do centro e, ao mesmo 

tempo, da totalidade de nossa psique. O “Deus em nós”]. Quem percebe ao 

mesmo tempo sua sombra e sua luz, este se enxerga dos dois lados e, 

assim, fica no meio (p.188) 
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Capitulo 8 – Considerações Finais 

 

Diante das falas de meus companheiros de caminhada e também da minha 

experiência pessoal, é possível compreender como a bebida Ayahuasca auxilia a relação 

do bebedor com o seu lado sombra, levando em consideração a teoria Jungiana e de 

outros autores. O objetivo principal desse trabalho foi estudar e analisar como essa 

bebida pode ser utilizada como ferramenta de acesso ao lado sombra, proporcionando a 

sua ressignificação e construindo uma individualidade integrada.  

Após as analises, percebemos que o ritual e a bebida promovem o acesso a 

temas inconscientes, dando a oportunidade para que a pessoa possa integrar esses 

conteúdos na sua vida consciente. Uma vez estando consciente de alguns aspectos da 

psique, o bebedor tem a percepção nítida da importância de trabalhá-los, seja através do 

perdão, do auto perdão, da mudança de atitude ou de comportamento.  Esse processo 

auxilia a saída da inércia em que o indivíduo se encontrava, posto que traz à lente da 

consciência coisas simples, do cotidiano, como a relação com o próximo e consigo 

mesmo, o respeito, a observância e inserção de valores que podem a facilitar a 

convivência.   

No caso dos participantes dos rituais com a bebida, eles puderam trabalhar 

questões ligadas à raiva, violência e transtornos de relacionamento. Essa transformação 

pode ser associada à integração, na consciência, de conteúdos que, até então, estavam 

ocultos, portanto, na sombra da psique.   

Para as pessoas que fazem o uso da Ayahuasca, a experiência com a bebida 

proporciona o encontro com a realidade interna e com o divino que existe em cada um, 

sendo um divisor de aguas e abrindo as portas para transformações através da 

consciência de que somos parte do todo, de que estamos integrados. Amando-nos, 

compreendendo e trabalhando nossos processos internos, estaremos contribuindo 

também para uma melhor humanidade. Por ser parte atuante e lúcida do processo, 

através da “visão” que o chá proporciona, o indivíduo tem uma maravilhosa 

oportunidade de trabalhar todo esse conteúdo à luz da consciência, trazendo novos 

significados e auxiliando na construção de uma personalidade mais harmônica e 

integrada com sua sombra. 

A vida contemporânea faz com que o ser humano esteja sempre num nível 

de stress elevado. Essa pressão excepcional leva-o a tomar atitudes ou envolver-se em 

situações que em seu estado de vigília, desperto, consciente, certamente não o faria. É 
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quando as sombras que habitam nosso inconsciente, afloram, e acabam nos 

surpreendendo; é quando o complexo assume o controle e somente nos damos conta 

quando o “estrago” já foi realizado. A utilização da Ayahuasca no contexto 

religioso/terapêutico busca levar o praticante à profunda experiência de reconhecer suas 

próprias falhas, erros, bem como potencialidades, qualidades; pois uma vez delimitados 

quais são seus limites (luz e sombra/bem e mal) é que se poderá verdadeiramente dar 

início ao seu processo de autoconhecimento. 

Como um participante ativo de cerimônias onde se utiliza a bebida sagrada 

Ayahuasca, gostaria de acrescentar que o contexto em que o indivíduo faz uso da bebida 

é fundamental, bem como a seriedade, a sacralidade, a rede de apoio existente dentro da 

instituição onde a bebida é ministrada; estas observações, são de fundamental 

importância e abrem campo para a possibilidade do bebedor acessar conteúdos internos 

que clamam por socorro.  

Consideramos que o estudo conseguiu cumprir o objetivo a que se propôs e 

contribuiu para a discussão e inserção do tema Ayahuasca tanto no contexto Junguiano 

quanto da psicologia. A metodologia utilizada de Gonzalez Rey permitiu que a 

subjetividade desse pesquisador, pudesse ser considerada; o que contribuiu muito para 

formação das análises realizadas. Entretanto, tendo em vista as particularidades ao qual 

esse estudo teve que se ater, por estar inserido dentro de um contexto de pré-requisito 

para o título de especialização, não foi possível realizar uma pesquisa de campo vasta 

ou estruturada em formato de entrevistas. Além disso, as pesquisas na área ainda são 

poucas, com muito espaço para explorar não só o mecanismo de atuação da bebida no 

sistema nervoso, como também os seus efeitos em diversas patologias psíquicas. Sendo 

assim, a fim de contribuir para o tema, sugerimos que futuramente pesquisas mais 

vastas e profundas sejam realizadas, incluindo analises extensas com entrevistas semi-

estruturadas, com um maior número de bebedores da Ayahuasca.  

Tendo em vista minha experiência pessoal e das pessoas com quem convivi 

durante tantos anos, afirmo ser indubitável a contribuição dessa bebida para o indivíduo 

e para todo o contexto que o cerca. Sendo assim, proponho que os profissionais da área 

de saúde estudem e considerem esse tipo de ferramenta dentro do contexto terapêutico e 

médico. Sem dúvida alguma, a Ayahuasca possui um potencial de trabalho ainda 

desconhecido, podendo auxiliar de várias formas como pudemos observar ao longo do 

trabalho. Como um participante ativo de cerimônias onde se utiliza a bebida sagrada 

Ayahuasca, gostaria de acrescentar que o contexto em que o indivíduo faz uso da bebida 
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é importante, bem como a seriedade, a sacralidade, a rede de apoio existente dentro da 

instituição onde a bebida é ministrada; estas observações são de fundamental 

importância e abrem campo para a possibilidade do indivíduo se tornar um ser melhor. 

E como dizia a escritora Pauline-Elizabeth (1866/1914) “cada alma que se eleva, eleva o 

mundo”. 

Ayahuasca é mais uma ferramenta a serviço da humanidade no sentido de 

auxiliar na elevação e cura do ser, cabendo a cada um buscar os meios que julgar 

conveniente e necessário para alcançar tal propósito.   
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