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O art�go de Rob�n Wr�ght sobre as plantas aluc�nógenas 
dos Ban�wa, o de Juan Alvaro Echeverr� e Edmundo Pere�ra 
sobre o uso da coca amazôn�ca e o de Glenn H. Shepard 
Jr. sobre os venenos dos Mach�guenga mostram a r�queza 
do conhec�mento �ndígena no que se refere a regras soc�a�s 
para o uso controlado dessas substânc�as, as d�sc�pl�nas 
corpora�s e r�tua�s envolv�das nesses usos e a ciência desses 
povos quando se trata de conhec�mento fármaco-vegetal (ver 
também Labate & Araújo, 2004). 

Aqu� se encontra um ponto de extrema �mportânc�a para 
se abordar a questão do consumo de ps�coat�vos em nossa 
própr�a soc�edade: a elaboração de sanções, regras, valores e 
r�tua�s soc�a�s no uso dessas substânc�as. De mane�ra geral, 
todos os art�gos tocam também nesse ponto, enfat�zando 
a ex�stênc�a de controles �nforma�s eficazes para se usar 
ps�coat�vos, que contrastam com os controles estata�s, pol�-
c�a�s e méd�cos, alhe�os às �d�oss�ncras�as cultura�s e ma�s 
prejud�c�a�s que benéficos.

Nos art�gos que tratam do uso da Jurema – de Clar�ce 
Novaes da Mota, Rodr�go de Azevedo Grünewald e Roberto 
Motta – esses r�tua�s e sanções soc�a�s mostram sua eficác�a 
ao man�festarem um amplo controle dos efe�tos do uso, em 
uma grande área geográfica, de uma planta com propr�edades 
ps�coat�vas poderosas, que passa a ser �ncorporada à soc�e-
dade local sem causar danos ps�cológ�cos, fis�ológ�cos ou 
cultura�s aparentes. Em vez de uma paranó�a general�zada, 
característ�ca do modelo méd�co-san�tar�sta, essa mesma 
planta e o culto a ela passam a fazer parte das alternat�vas 
terapêut�cas loca�s.

O mesmo ver�fica-se em relação à ayahuasca, uma prepa-
ração aluc�nógena ut�l�zada por ma�s de 70 grupos �ndígenas 
espalhados pelo Alto Amazonas e também entre rel�g�ões 
s�ncrét�cas bras�le�ras (Labate & Araújo, 2004; Luna, 1986; 
MacRae, 1992). O art�go de Anton�o B�anch� demonstra que 
a ayahuasca é amplamente ut�l�zada em contextos mág�co-
terapêut�cos e que tal uso tem demonstrado possu�r uma 
relat�va segurança, dado que são desconhec�dos problemas 
de saúde e/ou soc�a�s assoc�ados ao mesmo (p. ex., Grob e 
cols., 2004). 

De mane�ra geral, todas as substânc�as tratadas no l�vro 
são v�stas dentro dessa ót�ca, ou seja, usadas de mane�ra 
relat�vamente segura, po�s são controladas por prescr�ções 
soc�a�s �nforma�s. O uso mág�co-rel�g�oso e terapêut�co é 
predom�nante, ev�denc�ando um potenc�al a ser conhec�do 
e �nclus�ve �ncorporado à nossa soc�edade ma�s ampla. Não 
necessar�amente por me�o da transformação de substânc�as 
quím�cas em fármacos, embora essa seja uma poss�b�l�dade, 
mas s�m da valor�zação das técn�cas soc�ocultura�s �nforma�s 

O uso de substânc�as ps�coat�vas por seres humanos é 
uma prát�ca tão ant�ga quanto a ex�stênc�a do própr�o ho-
mem, mostrando-se presente nas ma�s var�adas culturas e 
prestando-se às ma�s d�versas final�dades: mág�co-rel�g�osas, 
polít�cas, terapêut�cas, afrod�síacas (Dobk�n de R�os, 1972; 
Furst, 1994; Schultes & Hofmann, 1992).

A coletânea organ�zada por Labate e Goulart (2005), 
reun�ão de 14 art�gos de colaboradores de c�nco países �nt�-
tulada O uso ritual das plantas de poder, aborda a temát�ca 
do uso de substânc�as ps�coat�vas com exemplos dos ma�s 
var�ados, complementando essa d�scussão pr�nc�palmente 
pela valor�zação da perspect�va das c�ênc�as humanas, en-
focando os aspectos soc�a�s, cultura�s e s�mból�cos desse 
complexo fenômeno b�ops�cosoc�al que, em nossa soc�edade, 
de mane�ra geral, costuma ser tratado predom�nantemente 
por modelos b�oméd�cos, farmacológ�cos e juríd�co-pol�c�a�s, 
menosprezando as var�áve�s ps�cológ�cas e soc�ocultura�s 
envolv�das (Bucher, 1996).

Não que o l�vro �gnore os aspectos quím�cos ou orgân�cos 
da questão, como se estes não fossem �mportantes, mu�to 
pelo contrár�o, a r�queza do l�vro encontra-se justamente em 
seu caráter múlt�plo, �nterd�sc�pl�nar. O art�go de Henr�que 
Carne�ro, por exemplo, passe�a pela h�stór�a do uso e estudo 
de �númeras substânc�as de or�gem tanto vegetal quanto 
s�ntét�ca. O autor demonstra a grande var�edade de usos que 
certos ps�coat�vos (sobretudo aluc�nógenos) t�veram e a�nda 
têm em nosso me�o: fins exper�menta�s, ps�coterapêut�cos, 
m�l�tares, polít�cos e rel�g�osos. Part�cularmente �nteressante 
para a ps�colog�a e para as neuroc�ênc�as em geral são os 
potenc�a�s dessas moléculas para se explorar a b�oquím�ca 
da mente, dada a semelhança de seus componentes quím�cos 
com nossos neurotransm�ssores (Grob, 2002). 

Embora o enfoque dos art�gos seja, sobretudo, soc�ocultu-
ral, todos comentam em algum momento aspectos b�ológ�cos 
e ps�cológ�cos do tema: as plantas, as técn�cas de preparação 
dos ps�coat�vos, seus pr�nc�pa�s const�tu�ntes quím�cos, as 
expectat�vas e mot�vações dos �nd�víduos etc. Na verdade, 
essa separação entre bio, psico e social possu� um caráter 
predom�nantemente l�ngüíst�co e d�dát�co, po�s ta�s esferas se 
�nterconectam de tal modo que, tratando-se da relação entre 
ps�coat�vos e a mente, não é fác�l separá-los na prát�ca. 
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para o uso controlado de ps�coat�vos (p. ex., MacRae & 
S�mões, 2000).

Algumas das substânc�as tratadas no l�vro, como a �boga, 
d�scut�da por G�org�o Samor�n�, e a maconha, por Edward Ma-
cRae e também por Bruno César Cavalcant�, já são conhec�das 
no me�o ps�cológ�co e méd�co. A �bogaína, presente na �boga, 
tem s�do explorada como um efic�ente aux�l�ar em terap�as para 
ad�cção, pr�nc�palmente envolvendo op�áceos e cocaína. Já a 
maconha, mu�to conhec�da em nosso me�o, apresenta �núme-
ros potenc�a�s terapêut�cos (Carl�n�, 2004). Além de ser uma 
planta com propr�edades ps�coat�vas que vem sendo ut�l�zada 
por séculos em terr�tór�o nac�onal, como demonstra MacRae 
e também Cavalcant�, a maconha é uma fonte �nest�mável de 
conhec�mento sobre nossa quím�ca cerebral. Por possu�rmos 
nossa própr�a “maconha endógena”, os endocanab�nó�des, o 
estudo dessa erva – bem como das dema�s substânc�as tratadas 
no l�vro – pode perm�t�r uma expansão de nossos conhec�men-
tos sobre a relação entre cérebro, neurotransm�ssores e estados 
menta�s, bem como o desenvolv�mento de ferramentas farma-
cológ�cas para tratar �númeras patolog�as (Amer�, 1999).

Nessa perspect�va, os art�gos da coletânea nos mostram, 
de mane�ra geral, a del�cada relação ex�stente entre moléculas 
específicas e mod�ficações sensor�a�s, cogn�t�vas e na consc�-
ênc�a. O art�go de Lu�s Eduardo Luna sobre o mot�vo da trans-
formação em an�ma�s, relat�vamente comum em exper�ênc�as 
com a ayahuasca, �lustra de mane�ra quase que parad�gmát�ca 
a �mportânc�a dessas substânc�as para os estudos da mente (ver 
também Shanon, 2002).

De mane�ra ma�s ampla, os art�gos de Sandra Luc�a Gou-
lart e de Beatr�z Ca�uby Labate, organ�zadoras do volume, 
contextual�zam o uso de ps�coat�vos (no caso, a ayahuasca) 
dentro de um panorama ma�s amplo, relac�onado-os com os 
valores da soc�edade nac�onal e �nternac�onal, com a ecolog�a, 
o d�re�to, a ét�ca e a moral. 

Dentro de todo esse panorama, o pr�nc�pal mér�to do 
l�vro é o de trazer à tona, de mane�ra elegante e cons�stente, 
a abordagem b�ops�cosoc�al para l�dar-se com a questão dos 
ps�coat�vos, buscando “sa�r” do padrão atual predom�nante em 
escala �nternac�onal para se l�dar com a questão, cuja v�são é 
l�m�tada e l�near. 
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