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Resumo

Esta  pesquisa  buscou  compreender  a  relação  entre  histórias  em  quadrinhos  e  arte  visionária.
Enquanto Arte Visionária, usei o conceito criado pelo artista Laurence Caruana, no livro The First
Manifesto of Visionary Art (2001), que definiu ser este todo tipo de trabalho artístico que intenciona
retratar visões obtidas por estados ampliados de consciência. No Brasil, apesar de pouco conhecidos
no país, há autores de quadrinhos renomados internacionalmente que são claramente visionários,
como é o caso de  Sergio  Macedo e Alain Voss.  A proposta,  então,  foi  investigar  os  processos
criativos  envolvidos  no  fazer  de  trabalhos  tão  singulares,  como  funciona  a  relação  entre  as
visões/quadrinhos/vida  cotidiana  e  como  os  Estados  Não  Ordinários  de  Consciência  (ENOC)
podem ou não interferir  na persona do artista.  Foram analisados os trabalhos de Moebius,  Jim
Woodring, Rick Veitch,  Sergio Macedo e Xalberto,  além de minha própria  produção anterior à
pesquisa.  Como  referencial  usei,  principalmente,  bibliografias  ligadas  aos  processos  criativos,
antropologia (xamanismo), psicologia (ENOC) para demarcar o terreno teórico ao qual trafego. A
investigação se deu na linha de pesquisa de Poéticas Visuais e Processos de Criação, assim, ela se
estende  também  para  a  prática  artística,  ou  seja,  fazer  quadrinhos.  No  meu  caso,  criei
colaborativamente histórias que estão no escopo da arte visionária, tendo como método de indução
de ENOC o chá ritualístico ayahuasca, sonhos lúcidos e a técnica chamada Respiração Holotrópica
– desenvolvida pelo psiquiatra tcheco Stanislav Grof. A abordagem metodológica foi a pesquisa
baseada em arte combinada com auto etnografia. Enquanto resultado poético, foram desenvolvidas
16 histórias em quadrinhos, oito delas derivadas de ayahuasca e três de sonhos lúcidos, uma de
sonho  comum  e  outra  de  sonho  hipnagógico,  além  de  três  histórias  derivas  de  Respiração
Holotrópica. Os processos criativos de cada uma delas foi discutido, buscando traçar paralelos entre
o visto, sentido e retratado, com os processos cognitivos e estados psicológicos típicos dos ENOC.
Ao final,  todas as histórias  foram reunidas em um álbum de histórias em quadrinhos chamado
Cartografias do Inconsciente.

Palavras-chave: processo criativo; ENOC; quadrinhos; Arte Visionária.



Abstract

This research spotlights on the relationship between comic books and visionary art. Over Visionary
Art it's used the concept created by the artist Laurence Caruana in The First Manifesto of Visionary
Art  (2001),  which  defines  all  this  type  of  artwork  that  intends  to  portray visions  obtained  by
outstretched  states  of  consciousness.  In  Brazil,  although  little  known in  the  country,  there  are
renowned international comic authors who are pointedly visionary, as is the case of Sergio Macedo
and Alain Voss. The proposal, then, is to investigate the creative processes involved in doing such
singular works and the relationship between visions / comics / everyday life and how Non-Ordinary
States of Consciousness (NOSC) may or may not intervene with the artist's persona. I look into the
works of Moebius, Jim Woodring, Rick Veitch, Sergio Macedo and Xalberto, as well as my own
production  prior  to  the  research.  Bibliographies  related  to  creative  processes,  anthropology
(shamanism), psychology (NOSC), are used as reference to demarcate the theoretical ground which
I go through. the investigation takes place in the line of research of Visual Poetics and Creation
Processes, thus, it also extends to the artistic practice, that is, to make comics. In my case, to create
stories  that  are  in  the  scope of  visionary art,  using as  methods to  induce  NOSC the  ritualistic
ayahuasca tea, lucid dreams and the technique called Holotropic Breathwork - developed by the
Czech psychiatrist  Stanislav Grof. The methodological approach is art-based research combined
with self-ethnography. As a poetic result, 16 comic stories were developed, eight of them derived
from ayahuasca and three from lucid dreams, one from common dream and one from hypnagogic
dream, in addition to three stories derived from Holotropic Breathwork. The creative process of
each of them is discussed, seeking to draw parallels between the seen, felt and portrayed, with the
cognitive processes of psychological states typical of NOSC. In the end, all the stories were put
together in a comic book album called Cartographies of the Unconscious.

Keywords: creative process; NOSC; comic books; visionary art



Resumen

Esta investigación tiene como objetivo comprender la relación entre historietas y el arte visionario.
Mientras que el Arte Visionario utiliza el concepto creado por el artista Laurence Caruana, en el
libro The First Manifesto of Visionary Art (2001), que define ser eso todo tipo de obra artística que
tiene la intención de retratar visiones obtenidas por estados ampliados de consciencia. En Brasil,
aunque poco conocidos en el país, hay autores de historietas reconocidos internacionalmente que
son claramente  visionarios,  como es  el  caso  de  Sergio  Macedo y  Alain  Voss.  La  proposición,
entonces, fue investigar los procesos creativos implicados en la creación de trabajos tan únicos y
cómo funciona la relación entre visiones/historietas/vida cotidiana y cómo los Estados Alterados de
Conciencia  pueden o no intervenir  en  la  persona del  artista.  Fueron analizados  los  trabajos  de
Moebius, Jim Woodring, Rick Veitch, Sergio Macedo e Xalberto, además de mi propia producción
antes  de  la  investigación.  Como referenciales,  han sido utilizadas,  sobre  todo,  las  bibliografías
vinculadas con los procesos creativos, antropología (chamanismo) y psicología (Estados Alterados
de Conciencia) para delimitar el terreno teórico por el cual camino. La investigación se hizo en la
línea de Poéticas  Visuales  y Procesos  de Creación,  por  tanto,  ella  se  extiende  también  para  la
práctica artística, es decir, hacer historietas. En mi caso, crear historias que estén en el alcance del
arte  visionario,  teniendo como método  de  inducción de  Estados  Alterados  de  Conciencia  el  té
ritualista de ayahuasca, sueños lúcidos y la técnica llamada Respiración Holotrópica – desarrollada
por el psiquiatra checo Stanislav Grof. El enfoque metodológico fue la investigación en el arte
combinado con la autoetnografía. Como resultado poético, fueron desarrolladas 16 historietas, ocho
de ellas  derivadas  de ayahuasca,  tres  de sueños lúcidos,  una de sueño común y otra  de sueño
hipnagógico,  además  de  tres  historias  derivadas  de  la  Respiración  Holotrópica.  Los  procesos
creativos de cada una de ellas fueron discutidos, buscando trazar paralelismos entre el  visto, el
sentido y el retratado, con los procesos cognitivos y estados psicológicos típicos de los Estados
Alterados de Conciencia. Al final, todas las historias han sido reunidas en un álbum de historietas
llamado Cartografias do Inconsciente.

Palabras clave: proceso creativo; Estados Alterados de Conciencia; historietas, Arte Visionaria
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Introdução: repertório e ambiente ou set and setting

A pesquisa desenvolvida nesta tese é uma sequência natural da dissertação (Matheus Moura

Silva,  2013).  Nela  dediquei-me  a  investigar  os  processos  criativos  dos  quadrinhos  poético-

filosóficos. Uma das considerações às quais cheguei foi: a necessidade de se expressar é a base da

criação dos quadrinhos poético-filosóficos. Neles os artistas passam a criar com liberdade total.

Inovam em técnica, estilo, suporte e o que mais der. Em meio a isso são inundados por ondas de

influências  culturais  e  estados  físico  mentais.  Os resultados  de  tais  quadrinhos  geralmente  são

diferenciados do que tradicionalmente é visto no mercado das grandes editoras. Exigem dos leitores

um compromisso maior de leitura para se deixarem levar pela narrativa – as vezes são necessárias

várias leituras para se extrair sentido das HQs.

Por outro lado existem obras que também possuem conteúdo diferenciado e nem por isso

seriam poético-filosóficas.  Parte  delas,  observei,  estariam relacionadas  com a  representação  de

Estados Não Ordinários de Consciência – ENOC, e poderiam ser aproximadas do que é entendido

como Arte Visionária. O autor do Primeiro Manifesto da Arte Visionária, Laurence Caruana (2013),

já  havia  apontado  alguns  quadrinistas  como  exemplos  de  artistas  visionários  –  apesar  de  não

aprofundar-se. Foi, então, que pensei na relação entre o autor de quadrinho poético-filosófico – que

cria como forma de autoexpressão e com a liberdade total que isso envolve, aliada a influência

cultural –, com a do autor visionário – o qual visa representar uma visão, e não necessariamente a

autoexpressão. O sentido empregado por mim para “autoexpressão” é a necessidade dos autores em

criarem  com  base  no  ímpeto  criativo,  como  uma  forma  de  expressão  de  si  no  mundo.

Diferentemente  dos  artistas  visionários  que,  apesar  de  expressarem  imagens  internas,  buscam

retratar  imagens  obtidas  por  ENOC, os  quais  geralmente  possuem um arcabouço específico de

sentido (extático) e de imagens – que muita das vezes carregam significados atrelados a experiência

vivenciada. Assim, se o autor poético-filosófico busca dar vida às próprias reflexões e sentimentos

(SILVA, 2013), o autor visionário pretende trazer à tona imagens dos recônditos da mente. Apesar

do aparente contraste, na prática ambos os tipos de trabalho se misturam em abordagens.

A diferença  principal  é  no  modo  como a  narrativa  surge.  Por  ser  uma obra  visionária,

impreterivelmente há de se ter uma visão para ser retratada, seja em pintura, escultura ou em HQs.

Mesmo  nos  quadrinhos  poético-filosóficos  alguns  autores  buscam  modificar  estados  mentais

(SILVA, 2013) por meio da música, por exemplo, para entrarem em um clima mais propício para

criar.  Porém,  nestes  casos,  não há exatamente  visões,  propriamente ditas,  como as  encontradas



durante os ENOC. Enquanto autor de quadrinhos poéticos e visionários, pude perceber as nuances

envolvidas no ato criativo de ambos os gêneros de HQs. Ao menos para mim, na criação de uma

história poético-filosófico tenho a necessidade de buscar expressar o que sinto no momento – seja

numa reflexão ou constatação de algo, geralmente ligado à relação do indivíduo com a coletividade

ou vice-versa. Já para os quadrinhos visionários a intenção é outra: passa por buscar representar ao

máximo uma parte (ou a totalidade) da experiência sentida em momento anterior (por vezes dias ou

meses) à criação.

Detalhes os quais geraram um problema principal motivador para a pesquisa: 1) como se dá

o processo criativo dos quadrinhos visionários? A partir dele surgiram outras questões relacionadas,

as quais formam a base da problematização da tese. São elas: 2) O que diferencia os quadrinhos

visionários dos realizados de modo ordinário? 3) Há mesmo diferença? 4) Há diferença entre o

ímpeto criador do que é feito de modo ordinário em contraposição ao visionário? 5) Como dizer o

indizível, dentro da experiência visionária, ao ponto de traduzir o vivenciado, visto e sentido para o

leitor?  É  possível  levar  os  leitores  a  sentirem  parte  da  experiência  visionária  por  meio  dos

quadrinhos?

A busca pelas respostas, além de ser o resultado das análises realizadas nas obras de outros

autores, serviu ainda como contraponto para o meu próprio processo criativo em HQs visionárias –

este que é o cerne da pesquisa. Em outras palavras, ao compreender o processo de outros autores, ou

ao menos entrar em harmonia com eles, passo a conhecer e a perceber o meu próprio processo de

criação. Nas considerações finais pretendo responder às questões da problematização.

Para a construção teórica e analítica, parti do princípio de complexidade de Edgar Morin

(2011). Na concepção do pensador, toda pesquisa complexa se dá pelo caráter interdisciplinar, uma

vez que são necessárias teorias, formas de pensar e interpretar o mundo com múltiplos olhares a

cerca de um tema comum ou mesmo convergente para se abranger de fato as possibilidades ali

implícitas.  Dessa  forma,  me  valho  de  campos  do  saber  como  antropologia/arqueologia,  arte,

comunicação,  psicologia  e,  mesmo  que  brevemente,  de  neurociência  e  psiquiatria.  A

antropologia/arqueologia se faz necessária por ser a base teórica usada para refletir sobre a relação

homem-imagem-criatividade-ENOC. Vem dela os principais estudos sobre ayahuasca, por exemplo,

e estados ampliados de consciência, cultura e imagem. No campo da arte me apoio principalmente

nas questões relativas à história da arte visionária e suas características. Traço ainda aproximações

e/ou distanciamentos entre percepções cânones da história da arte e o sentido de imagem usado por

mim.  A  abordagem  comunicacional  é  utilizada  nas  análises  da  linguagem  dos  quadrinhos,



construção de sentidos e narrativa. São os critérios traçados por alguns autores desse campo do

saber que norteiam as interpretações. Psicologia, neurociência e psiquiatria, cada uma a seu modo,

complementam o entendimento a cerca da mente humana, seja de maneira subjetiva ou fisiológica,

ao se analisar sonhos ou outros tipos de estados diferenciados de consciência. A psicologia, em

particular,  é  base  ainda  dos  conceitos  de  criatividade  usados  na  tese.  É  mediante  dela  que

compreendo o ato e o processo criativo em si.

Enquanto hipótese de pesquisa, acredito que os ENOC possibilitam o acesso do criador a um

mundo novo, repleto de vida e inacessível no estado mental ordinário. É um campo comum a todos

que se dispõem a adentrá-lo. Estariam, então, os artistas visionários, seja nos quadrinhos ou não, em

busca  de  representarem  uma  outra  realidade,  intangível,  imaterial,  por  meio  de  suas  próprias

empreitadas em tal universo. Dessa forma, creio ser possível dizer que a arte visionária possui o

intuito de delinear um aspecto oculto da vivência universal de cada um. Seria esta uma espécie de

cartografia  do  inconsciente,  ou  mesmo  espírito  mental.  Os  quadrinhos,  enquanto  linguagem,

acabariam por ser um modo privilegiado para a representação visionária ao aliarem desenhos com

narrativa.  A pintura, por exemplo, geralmente parte de uma imagem por obra, o que a limita a

retratar a experiência em uma imagem1. No caso dos quadrinhos haveria uma sequência imagética

narrativa com possibilidades de explorar vários momentos diferentes da experiência.

Para o objetivo, a tese possui como norteador a criação de diversas HQs influenciadas por

ENOC (Ayahuasca, Respiração Holotrópica e Sonhos Lúcidos) – produzidas por mim em parceria

com desenhistas convidados (Décio Ramírez, Vinicius Posteraro, Guilherme Silveira, Angelo Ron,

Laudo e Edgar Franco). O resultado, inspirado nos processos de criação dos autores delimitados na

pesquisa (Moebius, Jim Woodring, Rick Veitch, Sergio Macedo, Xalberto e Laudo), está publicado

numa revista própria e original, chamada Cartografias do Inconsciente. Todas as HQs foram feitas

tendo em vista as investigações de processos criativos que se baseiam em ENOC, de modo a deixá-

las o mais próximo possível dentro do considerado como arte visionária.  Assim, acredito poder

compreender e suscitar o lugar desse tipo de trabalho no panorama contemporâneo das histórias em

quadrinhos  brasileiras.  Nos objetivos  específicos  busco entender  e  caracterizar  a  poética  visual

inerente às HQs visionárias. Procuro compreender as relações entre a busca de visões do xamã com

a produção artística,  em especial  os  quadrinhos.  Mapear  a  produção de  quadrinhos visionários

produzida, principalmente, no Brasil. E complementar as referências teóricas e interpretações sobre

esse tipo de quadrinho sendo um possível ponto de partida para estudos a respeito dessa forma de

1 Salvo exceções como dípticos, trípticos e quadríptico. Autores visionários como Pablo Amaringo, por exemplo,
se utilizam de narrativas para compor as cenas das pinturas, as quais geralmente são feitas em grandes telas.



arte, a contribuir para novas pesquisas sobre o tema.

Faz pouco mais de 15 anos que os estudos sobre ENOC deixaram de ser tabu. Até mesmo

por isso, são escassas as bibliografias que se dedicam especificamente ao assunto fora do âmbito da

antropologia, psicologia e neurociência. Nas Artes são raras as investigações que têm os ENOC

como  parte  do  processo  criativo.  Ao  olhar  estritamente  para  os  quadrinhos,  não  existem

bibliografias a respeito – ao menos no Brasil. Ou seja, o próprio caráter exploratório da pesquisa,

que visa investigar algo inédito, por si só justifica a investigação, justamente por apontar novos

caminhos para apreciação de algumas obras e autores de HQs. A carência de bibliografia exclusiva,

que  abordasse  o  tema  de  maneira  satisfatória,  também  justifica  a  metodologia  escolhida  e  a

extensão da pesquisa. 

Método

A metodologia  empregada  na  pesquisa  parte,  como  mencionado  antes,  do  conceito  de

complexidade de Morin (2011) o qual, de certa forma, coaduna com a perspectiva metodológica da

bricolagem.  Resumidamente,  bricolagem nada mais  é  do  que um jeito  prático  de se  realizar  a

complexidade como explicada por Morin (2011). Ou seja, a bricolagem é um método formado pelo

emaranhar de diversas fontes teóricas (NEIRA; LIPPI, 2012), geralmente, interdisciplinares – como

o proposto por mim aqui – com o proposito de discutir determinado tema-problema. Para tanto, na

bricolagem,  o  pesquisador  está  livre  para  escolher  como  prosseguir  com  as  abordagens,

interpretações e coleta de dados. Os métodos, por assim dizer, são construídos (NEIRA; LIPPI,

2012) durante a pesquisa na esperança de ter as lacunas conceituais preenchidas pelos diferentes

referenciais usados. Normalmente (RAMPAZO; ICHIKAWA, 2009), o pesquisador que opta por

este tipo de metodologia, não se preocupa em dar uma conclusão fechada à pesquisa. O intuito está

em problematizar, discutir e abrir novos modos de interpretação para determinados fenômenos. Na

visão de Sylvie Fortin:

Por  bricolagem  metodológica,  o  que  Monik  Bruneau  chama  de  cenários
metodológicos,  eu  entendo  a  integração  dos  elementos  vindos  dos  horizontes
múltiplos,  o  que  está  longe  de  ser  um sincretismo  efetuado  simplesmente  por
comodidade. Os empréstimos são aqui pertinentemente integrados a uma finalidade
particular que, muitas vezes, pelos pesquisadores em arte, toma a forma de uma
análise reflexiva da prática de campo. (FORTIN, 2009, p. 78)

 No  meu  caso,  além de  bricolagem,  parto  ainda  da  metodologia  imbricada  apoiada  no

conceito  de  Pesquisa  Baseada  em Arte.  Do  inglês  Art-Based Research (MCNIFF,  2008)  é  um

método  de  pesquisa  acadêmica  desenvolvida  para  alicerçar  os  artistas-acadêmicos  que  buscam



melhor compreender as próprias criações. Um conceito bastante similar ao de “pesquisa em artes”

de Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (2014), pois ambos carregam na essência a relação indissociável

entre pesquisa e produção artística. Investigar e analisar as obras de outros artistas seriam, assim,

formas de interpretar o próprio trabalho (MCNIFF, 2008), uma vez que o pesquisador, sustentado

pela Art-Based Research, tem como fim criar.

De maneira prática, a criação das histórias em quadrinhos (poética), produzidas para a tese,

só foi possível tendo por trás o repertório teórico selecionado aliado às amarrações interpretativas

construídas  por  mim.  Fortin  e  Gosselin  (2014)  chamam esse  tipo  de  trabalho  de  tese-criação:

“Quando estão envolvidos em uma tese-criação em artes, os alunos formulam a própria questão de

pesquisa e a respondem através de um processo interativo entre exploração prática de sua artform,

seu  fazer  artístico,  e  compreensão  teórica  do  que  está  em questão  em seu  projeto  específico”

(FORTIN; GOSSELIN, 2014, p. 7), exatamente como conduzi a tese.

Outros  conceitos  metodológicos  que  permeiam  a  pesquisa  são  o  de  etnografia  e  de

autoetnografia.  A  etnografia  se  configura  como  uma  metodologia  de  investigação  típica  da

antropologia.  Nela  o  pesquisador  pretende  vivenciar  determinada  realidade  cultural  para

posteriormente analisar os dados coletados. No caso, o investigador parte do pressuposto de haver

um olhar neutro, alheio a cultura vigente, para poder melhor interpretá-la. Não irei aprofundar em

conceitos ou possíveis críticas à abordagem etnográfica por fugir do propósito da tese. O importante

é entender o tênue contraste que existe entre ambos os procedimentos.

A diferença  básica,  característica  da  autoetnografia,  é  o  olhar  voltado  para  o  próprio

pesquisador. Dessa forma, quem investiga determinado fenômeno está, de uma maneira ou de outra,

envolvido com o campo e sabe disso. A perspectiva do pesquisador se mostra evidente no decorrer

do texto pelo emprego da escrita em primeira pessoa. “A auto-etnografia (...) se caracteriza por uma

escrita do 'eu' que permite o ir e vir entre a experiência pessoal e as dimensões culturais a fim de

colocar em ressonância a parte interior e mais sensível de si” (FORTIN, 2009, p. 83). Existem

críticas quanto a um possível narcisismo teórico no emprego da autoetnografia, como salienta Fortin

(2009). Particularmente, sigo uma instrução da autora para fugir dessa armadilha “lembrando que a

história pessoal deve se tornar o trampolim para uma compreensão maior. O praticante pesquisador

que se volta sobre ele mesmo não pode ficar lá (...) deve derivar em direção a outros (...) o elemento

biográfico deve adquirir um estatuto de ordem teórica” (FORTIN, 2009, p. 84).

Mesmo  com os  possíveis  desvios  dados  pelo  pesquisador  ao  escolher  a  autoetnografia,

Fortin (2009) reforça a importância desse tipo de pesquisa. Para ela, este pode ser um caminho



enriquecedor para se compreender melhor o fazer artístico – principalmente para pesquisas com

base no prático (poética) e no teórico. De acordo com Mello,

Jean Lancri e Pierre Gosselin destacam pertinentemente que o trabalho de criação
artística  e  o  da  pesquisa  teórica  têm  uma  ligação  com  processos  cognitivos
diferentes.  O trabalho de  criação artística  fará  intervir  de  maneira  vantajosa os
processos subjetivos experimentais enquanto que o trabalho de pesquisa solicitaria,
de  maneira  vantajosa,  os  processos  objetivos  conceituais.  (…)  Para  isso,  é
necessário admitir que a racionalidade como o imaginário, o conceitual como o
sensível, a razão como o sonho (para citar dados de Jean Lancri) podem e devem
ser  objeto  de  uma preocupação concreta  de  informações.  Os  dados  sobre  estes
diferentes processos podem ser recolhidos por meios, ao mesmo tempo, sensíveis e
rigorosos. (MELLO, 2010, p. 85)

O  meio  sensível  mencionado  pela  autora  se  refere  justamente  ao  vivenciado  pelo

pesquisador-artista durante o trabalho de campo. No meu caso, foi mediante aos rituais do Santo

Daime e na clínica de psicoterapia, onde foram realizadas as sessões de respiração holotrópica.

Serão nestes ambientes que a ampliação de consciência se deu. No contexto do Daime foi usada

ayahuasca, enquanto que na clínica apenas a respiração. O uso ritual da ayahuasca, no Brasil, é

regulamentado  pelo  Conselho  Nacional  de  Políticas  sobre  Drogas  -  CONAD  nos  termos  da

resolução nº 1 de 25 de janeiro de 2010. Já a respiração holotrópica é uma técnica de psicoterapia

desenvolvida pelo Dr.  Stanislav Grof durante as décadas de 1970 e 1980, tendo como uns dos

principais estudiosos e terapeutas transpessoais do país, um casal residente em Goiânia, Álvaro e

Dora Jardim. E os Sonhos Lúcidos tidos espontaneamente durante a pesquisa. 

O objetivo de cada experiência foi extrair o que o chá/método pode proporcionar enquanto

mergulho  introspectivo  e  visual.  Cada  substância  e/ou  conjunto  de  alcaloides  que  compõem a

ayahuasca  é  capaz  de  propiciar  reações  únicas  no  indivíduo.  Tão  únicas  e  randômicas  que  é

praticamente  impossível  prever  com exatidão  como  se  dará  o  efeito.  Porém,  existem algumas

características padrões que podem, ou não, compor a experiência. Por exemplo, na Ayahuasca é

frequente a visualização de formas geométricas, mandalas e cores vividas, além da introspecção

autoanalítica e sensação de comunhão com o divino. Por sua vez, a Respiração Holotrópica é capaz

de  suscitar  imagens  do  passado,  além de  trabalhar  conflitos  internos  e  traumas.  Já  os  Sonhos

Lúcidos é um tipo de ENOC espontâneo, com resultado similar aos psicodélicos, mas que ocorre

durante o sono. A escolha de variedades entre as substâncias e/ou método, como a Holotrópica, se

deu justamente para verificar as possíveis convergências de métodos de indução de Estados Não

Ordinários de Consciência. Ou não, quem sabe um eventual distanciamento entre eles, em que cada

substância e/ou método se mostre completamente distinto.

A proposta foi passar por quatro experiências com cada método de indução de ENOC. Ou



seja, quatro experiências com ayahuasca e mais quatro com a respiração holotrópica. Apesar de

haver técnicas de indução de Sonhos Lúcidos, não foram usadas nenhuma delas, de modo que foi

impossível determinar quantos destes sonhos teria ao longo da pesquisa. Houve uma abertura total

para o que acontecesse ou surgisse durante o processo. Do vivenciado ali extrai, posteriormente,

algo  para  a  criação  de  uma  história  em  quadrinhos.  Em  duas  das  experiências  contei  com  a

participação do artista, pesquisador Dr. Edgar Franco, também orientador da tese, visando a criação

conjunta de quadrinhos durante as experiências e/ou posteriormente a elas, sendo uma Respiração

Holotrópica e uma experiência com a ayahuasca.

Dessa forma, previ a distribuição das experiências com ENOC da seguinte forma:

Substância/Método de
ENOC

Duração efeito/ritual Data Local

Ayahuasca De 3 a 8h 26 de jun. De 2016 Centro  de  Estudos  e
Práticas  de  Xamanismo
Mamãe Ursa

Ayahuasca De 3 a 8h 17 de jul. De 2016 Igreja Céu da Lua Cheia
Ayahuasca De 3 a 8h 20 de agos. De 2016 Centro  de  Estudos  e

Práticas  de  Xamanismo
Mamãe Ursa

Ayahuasca De 3 a 8h 17 de set. De 2016
Participação de Edgar

Franco.

Igreja Céu da Lua Cheia

R. Holotrópica De 1 a 4h 04 de jun. De 2016 CEP – Centro de
Educação e Psicoterapia

R. Holotrópica De 1 a 4h 02 de jul. De 2016 CEP – Centro de
Educação e Psicoterapia

R. Holotrópica De 1 a 4h 07 de agosto. De 2016
Participação de Edgar

Franco.

CEP – Centro de
Educação e Psicoterapia

R. Holotrópica De 1 a 4h 17 de set. de 2016 CEP – Centro de
Educação e Psicoterapia

Tabela 1: Cronograma para experiências de ENOC como parte do processo criativo de quadrinhos
visionários.

Ou seja, a partir da prática da autoetnografia a ideia foi vivenciar determinada realidade –

ritual xamânico2 – e dela extrair a vivência a ser empregada na criação artística. Tais vivências

podem ser entendidas como as imagens surgidas nos transes durante os rituais. Lewis-Williams

(2005),  ao  abordar  a  função  dos  xamãs  na  pré-história,  diz  que  estes,  na  verdade,  seriam

2 Dentro do contexto abordado anteriormente: em rituais realizados em meio urbano.



“buscadores  de  imagens”.  Para  o  antropólogo,  os  xamãs  adentrariam as  entranhas  da  terra  ao

penetrarem centenas de metros no interior das cavernas com o intuito de “buscarem imagens”, que

seriam então retidas nas paredes de pedra em forma de pintura. Algo semelhante ao proposto por

mim, ao me inserir no contexto dos rituais xamânicos (realizados em meio urbano) ou por meio da

respiração holotrópica ou sonho lúcido. O intento da investigação é retomar este aspecto primitivo

na criação imagética ao me tornar também um “buscador de imagens”. Porém, utilizando-as para a

criação de histórias em quadrinhos.

Outro aspecto fundamental para a metodologia da pesquisa são os rituais. Uma vez que os

processos  criativos  podem ser  encarados  como  uma  espécie  de  ritual  (KNELLER,  1978)  e  o

xamanismo em si é um ritual, assim, torna-se relevante entender o quão importante este momento

pode ser para a criação. Para tanto, foram usados como paralelo alguns rituais indígenas tradicionais

(contemporâneos, como os Tukano e Huni Kuin), que tenham em seu bojo o uso de plantas de

poder, para a partir deles buscar compreender os possíveis sentidos das imagens por eles extraídas

dos ENOC. Os rituais para a tese, originalmente, deveriam ter ocorrido dentro de uma igreja do

Santo Daime, mas devido a tempo, verba e distância, acabei por participar em centros de estudos

xamânicos – vinculados à Igreja do Santo Daime. Em algumas destas cerimônias, contei com a

presença do orientador prof. Dr. Edgar Franco. Feitos os registros das experiências dei início à

produção das histórias em quadrinhos e construção da tese.

Para a experiência com ayahuasca, há ainda o ponto fundamental: a dosagem a ser ingerida.

Tradicionalmente, o uso da bebida durante os rituais é livre. Cada participante pode tomar quantos

copos (100 ml) desejar e sentir necessidade (espiritual) para tanto. Comumente tenho tomando entre

três e quatro copos, dentro de cada ritual que participo. Para a pesquisa deixei especificado de um a

três  copos por  ritual.  No entanto,  não havia  muito  como saber  se  iria  mesmo ingerir  as  doses

programadas, uma vez que cada experiência é diferente da outra. Depende muito do momento do

ritual, desde a dieta a ser feita antes, ao estado mental do indivíduo. Pode que, com apenas um copo,

eu tenha uma experiência muito mais profunda e forte do que com três copos. E isso não quer,

necessariamente, dizer que foi usada uma quantidade maior de ingredientes na receita de um feitio

ou de outro.  Com relação à  quantidade de ingredientes,  é  complicado indicar  com exatidão as

proporções usadas em cada chá de cada ritual. Geralmente são feitos milhares de litros de ayahuasca

por feitio, o que demanda quilos e quilos de folhas e cipós. O que daria para fazer é ter uma ideia

aproximada da quantidade de ingredientes e tempo de fervura de cada preparo – uma vez que são

comuns aos membros das igrejas prepararem o próprio chá. Tais informações seriam coletadas  in



loco antes do início do ritual – mas acabou que não tive acesso as informações, devido a atrasos e

outros problemas de força maior que impossibilitaram uma conversa detalhada com os responsáveis

pela cerimônia. 

Todas  as  experiências  foram  realizadas  em  locais  apropriados.  A  ayahuasca  foi

experienciada dentro de um centro de espiritualista ligado à Igreja Santo Daime Céu da Lua Cheia,

em Itaberaí da Serra (SP). O local é chácara, próximo ao ambiente urbano e conduzido por pessoas

capacitadas  e  responsáveis  quanto  aos  riscos  ou/não  da  ayahuasca  –  sendo ainda  necessário  o

preenchimento de uma ficha de anamnese para todos que irão participar do ritual.  A respiração

holotrópica foi conduzida na clínica do Centro de Educação e Psicoterapia, na região central de

Goiânia,  por  Álvaro  Jardim  e  Dora  Jardim,  ambos  psicólogos  especializados  em  respiração

holotrópica, treinados pelo próprio Stanislav Grof – o criador da técnica.

No caso,  especificamente,  com relação às participações das cerimônias e das sessões de

respiração, os participantes da pesquisa basicamente são: eu (Matheus Moura Silva) e o orientador

da  pesquisa,  profº  Dr.  Edgar  Franco.  Por  outro  lado,  há  outros  artistas  convidados,  como

mencionado antes, que fizeram os desenhos das histórias desenvolvidas. Alguns desenhistas foram

escolhidos por terem afinidade com os ENOC e outros justamente pelo contrário, por nunca terem

usado  nenhum  psicodélico.  Com  estes  autores  foram  feitas  apenas  entrevistas  com  perguntas

genéricas como: 1) sua percepção quanto a criar uma HQ baseada em uma experiência de ENOC?

2) Há, realmente, uma diferença específica no teor de uma história baseada em ENOC de outra que

não?  3) Como procurou solucionar problemas de tradução do visto/escrito para o desenhado? 4)

Acredita que conseguiu reproduzir com fidelidade a experiência de ENOC em quadrinhos? 5) Qual

foi o maior desafio em executar a proposta de criar algo derivado de ENOC? Todas as questões

estão inclusas no Termo Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os artistas também estiveram

livres para não serem identificados na pesquisa, porém, previamente adiantaram ter interesse em

participar  da  pesquisa  como autores.  O Termo Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE)  foi

assinado  pelos  desenhistas  assim  que  as  histórias  foram  escritas  e  entregues  para  eles.  Eu,

particularmente, atuei como roteirista, deixando a cargo dos desenhistas a parte de ilustração. Este é

até um dos desafios da pesquisa: como descrever a experiência psicodélica para o desenhista da

maneira mais precisa o possível, para que ele ilustre justamente o que vi/relatei?

Como benefício da pesquisa, há a contribuição para o entendimento dos processos criativos

envolvidos  na  criação  de  Arte  Visionária,  especialmente  no  que  diz  respeito  aos  quadrinhos.

Contribuir para a construção de uma cartografia do inconsciente, expresso por meio de narrativas



visuais – histórias em quadrinhos –, além de ajudar a desmistificar os mistérios que envolvem a

ampliação da consciência, seja por substâncias psicodélicas, como as encontradas na ayahuasca, ou

de modo natural, como na técnica de respiração holotrópica. Propicia ainda novas interpretações

para  pesquisas  vindouras  que  tenham  como  base  investigações  relacionadas  aos  estados  não

ordinários de consciência, criatividade, HQs e arte.

Descrição dos capítulos

Antes de começar a descrição em si dos capítulos, é necessário explicar a nomeação dada à

introdução, aos capítulos  e à conclusão.  Para a introdução escolhi usar o termo inglês  Set  and

Setting, criado por Timothy Leary (HARDTOGSOHN, 2013) entre as décadas de 1950 e 1960. A

expressão foi muito usada durante tal período principalmente com relação às pesquisas psiquiátricas

a  envolver  LSD (HARDTOGSOHN,  2013).  Popularmente  o  termo foi  difundido  no livro  The

Psychedelic Experience: A Manual Based on the Tibetan Book of the Dead,  de Timothy Leary,

Ralph Metzner e Richard Alpert,  publicado em 1964 nos Estados Unidos.  Set é a contração do

inglês  de  mindset, o  qual  não  possui  um  significado  específico  em  português,  mas  pode  ser

interpretado como um tipo de repertório mental. O  Setting, por sua vez está relacionado com o

ambiente onde será realizada a experiência psicodélica. Ou seja, set and setting é a preparação que

se deve ter para uma boa jornada psicodélica. Enquanto  set o indivíduo deve procurar ver, ouvir,

interagir e pensar em coisas positivas e que lhe agradem nos dias antecedentes às experiências com

ENOC. No setting a preocupação é com o ambiente, onde se estará durante os estados ampliados de

consciência.  Deve  ser  um  local  seguro,  confortável,  agradável,  com  pessoas  de  confiança  e

veteranas. Dessa forma, a introdução da tese se configura como um  set and setting por ser uma

preparação do leitor pelo que está por vir durante os capítulos. 

Para os capítulos pego emprestado o conceito do antropólogo David Lewis-Williams (2005)

que divide  os  ENOC em três  estágios.  Cada estágio  se  refere  a  um determinado momento  do

percurso  da  mente  rumo ao  estado não ordinário.  No decorrer  da tese  o  conceito  será melhor

explicado,  mas  para  compreensão agora  o  interessante  é:  no  Estágio  I,  Lewis-Williams  (2005)

identifica haver a profusão de imagens entópticas3; seguidas pelo Estágio II, em que há uma busca

maior por interpretar as imagens que surgem do inconsciente; já no Estágio III é a “alucinação” em

si, ou seja, o ápice da experiência com ENOC se dá no estágio três.

A tese se desenrola de maneira similar. No  Estágio I: rumo à “trajetória intensificada”

3 Exemplos de imagens entópticas são ziguezagues, pontos, linhas e espirais. Tais imagens são tidas como biológicas 
a refletirem a estrutura nervosa do olho, sendo possível vê-las de olhos fechados. 



(capítulo 1),  retomo alguns conceitos  trabalhados na dissertação (SILVA, 2013),  principalmente

sobre processos criativos – são as primeiras bases teóricas a me direcionarem para a tese. A partir

deles  parto  para  algumas  referências/fontes  não  usadas  na  dissertação  e  que  ampliam  e

complementam minha interpretação sobre o fenômeno criatividade. Busco delinear tipos de “etapas

mentais” do processo criativo, alicerçado por pesquisadores como May (1982), Ostrower (1977),

Novaes (1971) e Kneller (1978). Em seguida discuto os “critérios da criatividade e os processos

criativos”,  por  meio  dos  conceitos,  principalmente,  desenvolvidos  por  Gloto e  Clero  (1971).  A

premissa  para  o  início  do  Estágio  I  é  expor  minha  compreensão  dos  processos  criativos  e

demonstrar  como a base da criatividade pode estar  em como o indivíduo organiza sua energia

psíquica.

Na segunda parte do Estágio I procuro entrelaçar os conceitos de Lewis-Williams (2005)

sobre a origem da imagem, influenciada por ENOC, com a criatividade.  Para tanto, descrevo a

teoria  do  antropólogo  e  relaciono-a  com  as  posições  de  Ostrower  (1977)  e  outros

pensadores/artistas,  bem como aproximando e separando a ideia  de arte  rupestre  e  história  em

quadrinhos. Ao final do tópico avanço na teoria de Lewis-Williams (2005) ao incluir o pensamento,

por vezes divergentes, de outros antropólogos e pesquisadores da relação entre ENOC e arte. Cito

ainda exemplos da relação da arte de alguns povos indígenas com os ENOC. No terceiro tópico do

capítulo, Tecnologia arcaica: ENOC como interface tecnológica, abordo a relação entre estados não

ordinário de consciência e tecnologia. A intenção é aproximar o uso de ampliadores de consciência

com pontos de vista da arte tecnologia, principalmente da arte virtual. Este tópico se justifica por

dar lastro à criação de uma máscara indutora de ENOC criada por mim para a disciplina de Arte

Tecnologia, ministrada pelo prof. Dr. Edgar Franco no PPGACV, a qual seria uma das formas de se

alcançar ENOC para a tese, mas posteriormente descartada devido às novas implicações éticas.

Na última parte do Estágio I, intitulada de  Indutores de ENOC: Ayahuasca e Respiração

Holotrópica, viso conceituar ambos os procedimentos adotados por mim para chegar aos ENOC.

Primeiro discorro sobre a ayahuasca, localizando as principais pesquisas a respeito no Brasil. São

discutidos ainda a farmacologia, efeitos e visões causadas pela bebida chamada de Santo Daime. Na

Respiração Holotrópica, a premissa é a mesma: falar do surgimento da técnica, dos criadores, a

relação com o xamanismo, o trabalho de construção das mandalas após as sessões de respiração e o

desenvolvimento da técnica no Brasil.

No Estágio II: estratos dos processos criativos e ENOC, o qual seria o segundo capítulo, a

proposta é focar nas histórias em quadrinhos que se relacionem com a arte visionária. Para tanto,



parto,  inicialmente,  em  localizar  quais  são  os  quadrinhos  visionários,  com  base  nos  critérios

desenvolvidos por Laurence Caruana (2001). Em seguida divido o capítulo em dois grandes tópicos:

um sobre os autores estrangeiros Moebius, Jim Woodring e Rick Veitch. Na análise de cada autor

são feitas aproximações ou distanciamentos do conceito de Arte Visionária, além de descrições de

obras e processos criativos usados por eles. No segundo tópico falo dos autores brasileiros Sergio

Macedo e Xalberto.

Para iniciar o Estágio III: em busca das visões, retomo a discussão sobre criatividade, mas

com  base  nas  pesquisas  que  relacionam  criatividade  com  ENOC.  Faço  um  levantamento

bibliográfico  abordando  os  principais  pesquisadores  do  tema  como  Oscar  Jeninger  e  Marlene

Dobkin de Rios (2003); Ede Frecska, Csaba Móré, András Vargha e Luis Eduardo Luna (2012);

Frank Echernhofer (2012); Matthew Baggott (2015); Harold McWhinnie (1970); Stanley Krippner

(2012); Jos Ten Berge (1999); John Curtis Gowan (1975); Irving Taylor e Benjamin Gantz (1969);

Ben Sessa (2008); Leonard Zegans, John Polland e Douglas Brown (1967), além do especial da

MAPS (Multidisciplinary Association for  Psychedelic  Studies)  sobre psicodélicos  e criatividade

publicado em 2000. Todos eles abordam, cada qual a sua maneira, pesquisas sobre criatividade e

psicodélicos.  Alguns  tratam  especificamente  de  criatividade  e  LSD,  outros  de  Ayahuasca  ou

Mescalina, porém, por todos eles serem indutores de ENOC, não vejo como desassociar um do

outro  numa  pesquisa  sobre  criatividade.  Foi  interessante  até  para  traçar  alguns  paralelos  e/ou

diferenças com o observado e sentido por mim.

Ainda no Estágio III fiz as descrições-análises dos processos criativos da tese. É nele que

discorro sobre os quadrinhos produzidos para a pesquisa com base no visto e sentido durante o uso

da ayahuasca da respiração holotrópica e nos sonhos lúcidos. Ao todo foram dezesseis histórias,

cada uma a variar entre uma a doze páginas. Neste capítulo faço um retrospecto da minha criação

visionária fora do âmbito da pesquisa, até mesmo para efeito comparativo quanto a criação antes e

depois dos estudos sobre ENOC. 

Ao  final  da  tese,  para  as  considerações  dei  a  nomeação  de  O  pouso  da  águia  –  ou,

considerações sobre o voo. A expressão, pouso da águia, ouvi pela primeira vez ao termino de uma

cerimônia xamânica que havia durado toda a madrugada. Ao início dos primeiros raios de Sol, Leo

Artese, o condutor do ritual juntamente com Fany Carolina, anuncia o pouso da águia como uma

espécie de retomada à consciência ordinária. A meu ver, as considerações aqui a serem apresentadas

na defesa são justamente isso: o retorno à reflexão, ao racional, às amarrações teóricas e lições

aprendidas durante o longo percurso de construção da tese.



Estágio I: rumo à “trajetória intensificada”

1.1 – Processos criativos e arte

Enjoo, ansiedade, medo, tremor, frio na barriga, calafrio. Não, essas não são sensações tidas

durante  ou  após  uma  cerimônia  de  ayahuasca  ou  ao  ler  um conto  do  mestre  do  horror  H.P.

Lovecraft.  Muito pelo  contrário,  foi  o  experimentado na preparação destas  linhas.  Tais  reações

orgânicas, mais do que estarem presentes em momentos de pavor, surgem também nos instantes

precedentes ao ato criativo. Seja quem for que se ponha a fazer algo, principalmente quando tem a

ver  com criatividade,  inevitavelmente,  irá  passar  por  tormento  criativo  semelhante,  como bem

explica Rollo May no livro A Coragem de Criar (1975).

Seguindo com o exemplo, para Lovecraft, sozinho sob sua escrivaninha, não deve ter sido

diferente. É possível imaginar a angústia que ele sentia ao se preparar para escrever. Mais ainda

quando as palavras que lhe escapavam pelos dedos, quando reunidas, impunham ao leitor sensações

similares. Deve ter sido uma loucura. Talvez aí esteja um pouco do que o próprio autor procurou

exprimir em sua obra: o que, todo dia, vivia na intimidade – apesar da aparente neutralidade de

narrador.

 Provavelmente,  o  clima  tenebroso  capaz  de  ser  suscitado  por  Lovecraft  deriva  de  suas

próprias  experiências  com o  inimaginável  e  não  tanto  da  capacidade  inventiva.  Cecília  Salles

(2009), diria que as histórias de Lovecraft surgiram da urgência de organização físico/mental dos

momentos vividos por ele. Já a psicóloga Maria Helena Novaes (1972), ressalta o quão terapêutico

a arte pode ser – como no caso de Lovecraft – ao dizer que “as atividades criadoras favorecem (…)

a oportunidade de canalizar  tensões,  conflitos,  sentimentos  de frustração,  de insatisfação ou de

minusvalia” (1972, p. 106). O que leva a pensar nas relações familiares conturbadas do autor e a

época em si que ele vivia nos EUA – início do século XX e todos os contrastes ali impregnados.

No  álbum  de  quadrinhos  intitulado  LOVECRAFT, escrito  por  Hans  Rodionoff  e  Keith

Giffen, com ilustrações de Enrique Breccia, publicado no Brasil em 2006, os autores trabalham

justamente com a premissa de que Lovecraft era uma pessoa perturbada. São as estranhas visões do

garoto do interior sua própria ruína e tormento mental. A maneira encontrada por ele para tentar

apaziguar seus demônios foi a escrita. Isso explicaria um pouco o talento fora do comum do autor,

uma vez que o conhecimento do pavor extremo é único e por poucas vezes sentido por alguém

“normal”.



A alegoria baseada nas conjecturas a respeito do processo criativo de H. P. Lovecraft serve

apenas para ilustrar uma das facetas da manifestação criativa no indivíduo criador. A artista plástica

Fayga Ostrower (1977), diz ser impossível criar algo que esteja totalmente alheio ao mundo externo

e interno do artista. Ou seja, cria-se sempre a partir do que lhe é conhecido. No caso de Lovecraft, o

medo, o pavor e o horror lhe eram comuns, daí a queda do escritor em traduzir essas sensações na

produção de contos.

Independente do artista e qual linguagem ele se propõe a usar, os processos internos do ato

criativo  são  semelhantes.  Principalmente  entre  modos  de  produção  que  têm as  palavras  como

suporte comum, como é o caso do roteiro e do conto/novela. Neles são as palavras em ação que irão

se transformar em imagens. Uma dá corpo a imagens físicas, como no caso dos quadrinhos, os quais

projetam imagens  per si. Enquanto na literatura as imagens são geradas na mente do leitor, são

completamente abstratas em contraposição a dos quadrinhos – que também exige da imaginação

ativa, porém já com indicações explicitas das imagens tratadas ali.

Instigado pelos mistérios envolvidos na criação, para esta tese os percursos de análise serão

semelhantes ao esboçado acima tendo como exemplo o escritor H. P. Lovecraft. O diferencial fica

por conta da teoria se colocar antes do desdobramento prático da pesquisa. E no foco: os quadrinhos

visionários, criados a partir de estados expandidos de consciência. Assim como Lovecraft parte de

suas próprias angústias internas para criar (mesmo que tenha sido completamente inconsciente), os

autores da vertente visionária, seja de quadrinhos ou não, têm o proposito explícito de trazer à tona

suas visões e apreensões de outra realidade vista e/ou sentida por eles – de modo consciente e

deliberado.

Mas, antes, o próprio indivíduo precisa ser um criador. Apesar da criatividade não ser uma

capacidade objetiva, não poder ser medida, nem mesmo determinada de modo científico, é sabido

que ela está presente em todos os seres humanos. Obviamente ela se expressa de diversas formas

nos indivíduos tendo uns o foco no estético, outros no prático ou na ciência ou ainda na culinária.

Não importa, a criatividade está em praticamente tudo que o homem faz – e até mesmo em outros

animais.  Nos  próximos  tópicos,  abordarei  as  pesquisas  de  alguns  autores  para  traçar  o  que

compreendo como ser criador, criatividade e o que mais envolve o ato criativo.

1.1.1 - Criatividade

Dentro do âmbito acadêmico, pesquisas com foco na criatividade não são uma novidade. O

interesse  pelo  assunto  ganhou relevância  ainda  no século  XVIII,  em pleno Iluminismo,  com a

proliferação de estudos a respeito. Destaque para o filósofo Immanuel Kant (1724-1804), com a



publicação de Crítica do Juízo (1790), em que reforça a ideia de criatividade e arte como frutos do

gênio – ideia muito comum e propagada na época. Mais tarde, após a academia aceitar a teoria

darwiniana,  alguns  passaram a  ligá-la  ao  âmbito  fisiológico,  como o  biólogo  Edmund  Sinnott

(1888-1968). Não tardou e novas teorias foram levantadas. Uma delas é a criatividade como força

cósmica, desenvolvida por Alfred North Whitehead (1861-1947), que prevê a criatividade como

cíclica, presa a um mundo que é uma entidade viva (KNELLER, 1978, p. 37).

Por outro lado, aqui não irei aprofundar nas nuances ou mesmo em cada uma das Teorias

Psicológicas,  ou  não,  já  realizadas  sobre  a  criatividade.  A proposta  é  um breve  levantamento

bibliográfico acerca do que destaco como sendo alguns dos principais pensadores – sejam artistas,

psicanalistas ou ambos –, que contemporaneamente estudaram o assunto e suas contribuições para o

entendimento do fenômeno criatividade.

Dessa forma, ao propor abordar tema tão complexo, preciso examinar, primeiramente, o que

vem a ser a criatividade em si, mesmo não havendo um consenso generalizado entre os teóricos

pesquisadores  do  assunto.  Mas,  independente  das  divergências,  todos  eles  concordam  que  a

criatividade é inerente ao ser humano. Sendo ela uma característica inata do homem é possível de

ser  encontrada  em diversas  formas  de exteriorização e/ou  produção,  seja  cultural  ou não.  Esse

aspecto da criatividade, de estar e se estabelecer em diversas formas dentro da ação humana, é algo

que causa certa divergência. Por exemplo, a artista plástica e pesquisadora Fayga Ostrower sintetiza

a criatividade como a faculdade de solucionar problemas. Assim, para ela:

No enfoque simultâneo do consciente, cultural e sensível, qualquer atividade em si
poderia torna-se um criar (…)  Seja qual for a área de atuação, a criatividade se
elabora  em nossa  capacidade  de  selecionar,  relacionar  e  integrar  os  dados  do
mundo externo e interno, de transformá-lo com o propósito de encaminhá-lo para
um sentindo completo (OSTROWER, 1977, p.18-69).

O educador estadunidense George F. Kneller amplia a discussão ao distinguir os diversos

tipos de problemas. Para ele, a criatividade é sim usada para resolver problemas, mas isso não quer

dizer que toda solução de problemas é feita de forma criativa (KNELLER, 1978, p. 24). Dessa

maneira, Kneller eleva a criatividade ao patamar de resolução de algo dentro de um determinado

processo.  Isso  quer  dizer  que  o  indivíduo  criativo,  necessariamente  ao  criar,  passa  por  um

movimento próprio do ato criador.

(...) a criatividade parece envolver certas capacidades mentais (…) a capacidade de
mudar a maneira pela qual cada pessoa aborda um problema, de produzir ideias
relevantes e ao mesmo tempo inusitadas, de ver além da situação imediata e de
redefinir o problema ou algum aspecto dele (KNELLER, 1978, p. 26).

E conclui, sendo a definição de criatividade como a “descoberta e a expressão de algo que é tanto



uma novidade para o criador quanto uma realização por si mesma” (KNELLER, 1978, p. 31).

Ao  partir  da  ótica  junguiana,  por  meio  da  psicanalista  Liliana  L.  Wahba  (2009),  a

criatividade é tida como uma atividade lúdica associada ao jogo, à capacidade de realizar e explorar

as  mais  diversas  combinações  (WAHBA,  2009).  Para  ela,  toda  experiência  inovadora  está

relacionada com criatividade, por levar a algo novo, diferente e inusitado (WAHBA, 2009). Não

obstante, a ideia de produção artística, pela ótica da pesquisadora, é autolimitante – uma vez que ela

pressupõe empenho técnico como ponto fundamental da arte. “Avançando um grau a mais na escala

criativa, para que a criatividade venha a se tornar arte, deve-se somar à maestria, que consiste na

habilidade de produzir formas, na associação equilibrada entre inspiração e execução, no sentido

histórico do momento artístico e na compreensão simbólica” (WAHBA, 2009, p. 84). O que, de

fato,  poderia soar  verdadeiro se a psicanalista  ao invés de maestria  (termo ligado à perícia) se

referisse ao “compromisso”,  o qual  será mais bem discutido posteriormente e que faz parte do

“processo” do artista com seu fazer artístico.

Já a dupla de pesquisadores franceses Robert Gloton e Claude Clero, ao mesmo tempo em

que aproximam conceitos afastam outros. Para eles, a criatividade enquanto ação se mostra de três

principais formas: descobrimento, invenção e criação (GLOTON e CLERO, 1971). Apesar de, como

dizem, referirem-se a situações específicas, o conceito de cada termo pode ser confundido. A fim de

explicar, exemplificam:

Distinguiremos  o  descobrimento  da  América  da  invenção  da  imprensa  ou  da
criação de um novo desenho de alta costura. Se descobre quando se leva a luz um
feito que já  existia,  mas  era desconhecido,  estava oculto;  se inventa quando se
encontra com uma coisa nova, original, antes dos demais (...) De fato, as distinções
entre inventar e criar são formais e em alguns casos apenas satisfeitos se julgados
pela maneira como ambos os termos são usados indistintamente pelos especialistas.
Assim poderíamos admitir que a invenção é uma história pela qual se reconstrói o
processo da criação, enquanto em que neste a fonte da invenção parece fugir ao
conhecimento;  a  invenção  produz  seus  antecedentes,  a  criação  surge  do  nada
(GLOTON e CLERO, 1971, p. 23).

 

O psicanalista russo L. S. Vygotsky (1982) trabalha tendo o conceito de criatividade como

sendo toda ação criadora humana que realiza algo novo – que estaria próxima da definição de

invenção destacada por  Gloton e  Clero (1971,  p.  23).  Mais  que isso,  para Vygotsky (1982),  o

resultado dessa ação deve ser o reflexo do mundo externo circundante ao criador. O que pressupõe

manter  certas  condições  psíquicas:  “construções  do  cérebro,  dos  sentimentos  de  quem vive  de

determinada maneira e que só se manifestam no próprio ser humano” (VYGOTSKY, 1982, p. 07).

Dessa forma, Vygotsky aproxima-se também de Kneller (1978), quando este aborda os critérios dos



processos criativos – os quais serão mais bem detalhados em breve.

Outro psicanalista que concorda com a abordagem de Vygotsky é o estadunidense Rollo

May (1982) – que parte do entendimento platônico sobre o assunto. Para May (1982), a criatividade

envolve,  obrigatoriamente,  a  relação  entre  o  artista  e  o  mundo  exterior  numa  espécie  de

autoafirmação.  “Poetas  e pessoas criativas expressam o ser,  dizia  Platão.  Ou, segundo a minha

definição,  são  eles  que  alargam  as  fronteiras  da  consciência  humana.  Sua  criatividade  é  a

manifestação básica de um homem realizando o seu eu no mundo” (MAY, 1982, p. 31).

Porém, de acordo com o estadunidense, para definir bem criatividade é necessário separar as

“pseudo formas” da forma “autêntica”. A primeira seria a “criatividade como estetismo superficial”

(MAY, 1982,  p.  31).  A segunda é  o “processo de criar  algo novo” (MAY, 1982).  Tendo como

principal diferença entre as duas a distinção básica de “arte como um artifício (como em “artífice” e

“habilidoso”) e a “arte genuína” (MAY, 1982, p. 31). Ou seja, o que Wahba (2009) entende como

sendo arte (fruto da maestria), May refuta como simples artifício, por ser dotada, antes, de técnica,

“habilidade”, ao invés de pureza. Pois para May o importante é o “grau de absorção, o grau de

intensidade”  (MAY,  1982,  p.  40)  desse  “encontro”  pelo  artista.  É  por  meio  dele  que  o  autor

distingue dois tipos básicos de criatividade: a escapista e a genuína. De modo simples e direto, a

principal distinção entre uma e outra é que na primeira há ausência de “encontro” enquanto na

segunda, além de haver o encontro ele é intenso, arrebatador e de envolvimento completo (MAY,

1982, p. 42). Já na escapista não existe engajamento com o ato criador (SILVA, 2010). A criação do

indivíduo passaria a funcionar apenas como uma espécie de válvula de escape (SILVA, 2013).

Distinções essas bastante similares às propostas por Caruana (2013) no Manifesto da Arte

Visionária,  e  reforçadas  por  MIKOSZ  (2014),  quando  os  autores  buscam  diferenciar  a  arte

visionária da arte comum. Na arte visionária, o engajamento do sujeito com a visão experienciada

torna-se o foco principal do artista. Ou seja, é a vontade de expressar numa obra de arte a visão tida

durante a experiência com estados não ordinários de consciência (ENOC) o verdadeiro propósito do

trabalho. Algo muito além do que exibir perícia gráfica ou novas possibilidades de suporte (será

melhor  detalhado  no  capítulo  seguinte).  Tendo  em  mente  que  o  artista  visionário  realiza  seu

“encontro” durante o momento de êxtase, levanto duas questões para se pensar a relação entre arte e

arte  visionária:  Poderia,  assim,  o  artista  visionário  passar  pelo  momento  do  “encontro”,  como

discutido por May (1982), duas vezes no processo criativo (durante a visão e durante o fazer)?

Existiria  uma  distinção  entre  o  encontro  tido  durante  o  ENOC  e  o  do  estado  ordinário  de

consciência? Estas são algumas das questões norteadoras da tese, a serem pensadas no decorrer da



pesquisa.   

A psicanalista  Maria  Helena  Novaes  também trata  a  criatividade  como um conjunto  de

“habilidades características das pessoas criativas” (NOVAES, 1972, p. 26-27). Essas “habilidades

criadoras” passam a determinar, quando agem em conjunto, um comportamento criativo específico

– que estará definido dentro das capacidades da pessoa. No entanto, o resultado criativo em si fica

sujeito a certas predisposições psíquicas.  “Se o indivíduo que tem tais  habilidades será criador,

dependerá de aspectos motivacionais e de traços temperamentais” (NOVAES, 1972, p. 27), explica.

Por  outro  lado,  existem casos  de  indivíduos  não  artistas  que  passaram a  se  dedicar  às  artes,

impulsionados em representar as próprias visões (ou similares) tidas durante ENOC, após o contato

com experiências  transcendentais  proporcionadas  por  plantas,  como  chá  Ayahuasca  (ENSIGN,

2014). Talvez, no caso específico do produtor Tom Ensign, os “aspectos motivacionais” dele, como

indicado por Novaes (1972), tenham sido ressignificados passando, então, a se sentir impelido a

criar – principalmente imagens derivadas das visualizações tidas durante o efeito da bebida.

Como referencial, Novaes cita os “cinco níveis de criatividade” desenvolvido por Calvin W.

Taylor (durante a década de 1960) a fim de esquematizar o fazer criativo. O primeiro é o “nível

expressivo”,  e  diz  respeito  às  várias  maneiras  de  expressar  sentimentos.  Já  o  segundo,  “nível

produtivo”,  é  ligado  à  quantificação,  tendo  como  foco  a  execução.  Em  seguida  há  o  “nível

inventivo” que é a capacidade de identificar e manipular realidades, juntamente com a flexibilidade

em criar associações. O quarto, “nível inovativo”, é o qual, para Novaes, estaria o artista, pois teria

a originalidade como base – o que diferenciaria o artista do artesão, por exemplo. O quinto e último

é denominado de “nível emergente” e surge como o poder máximo da expressão criativa. De acordo

com Novaes ele pressupõe “criação de princípios novos e não apenas na modificação dos antigos,

que define o talento e o gênio” (NOVAES, 1972, p. 21).

Para  Fayga  Ostrower  (1977)  existem  as  “capacidades  mentais”  denominadas  de:  1)

“sensibilidade”, sendo ela “uma porta de entrada das sensações” (OSTROWER, 1977, p.13), em

que  se  articulam as  interações  do  indivíduo  com o  mundo  exterior.  2)  “consciência”,  que  se

manifesta por agentes culturais, representa “a individualidade subjetiva de cada um” (OSTROWER,

1977, p. 17). 3) “memória”, articuladora do passado e do presente, a “integrar experiências já feitas

com novas experiências que pretende[-se] fazer” (OSTROWER, 1977, p. 19). Ligada a ela estão: 4)

as “associações” – outra capacidade citada por Ostrower – “a essência de nosso mundo imaginativo

(...) são correspondências, conjecturas evocadas à base de semelhanças, ressonâncias íntimas em

cada  um  de  nós  com  experiências  anteriores”  (OSTROWER,  1977,  p.  20).  5)  as  “formas  e



ordenações  interiores”,  responsáveis  pela  capacidade  comunicativa  da  espécie  humana

(OSTROWER,  1977,  p.25).  Tal  faculdade  mental  mais  relevante  (SILVA,  2013)  destacada  por

Ostrower é a 6) “tensão psíquica” – que compreendo como sendo a inspiração propriamente dita,

algo como o sentido de “musa” de Stephen Nachmanovitch (1993). A partir de tal  tensão seria

possível “renovação constante do potencial criador” (OSTROWER, 1977, p. 27).

A criatividade  funciona,  assim,  como  um músculo  (SILVA,  2010),  o  qual  quanto  mais

exercitado mais forte se torna e mais preparada para ser utilizada no cotidiano. “Criar, significa

poder  sempre  recuperar  a  tensão,  renová-la  em  níveis  que  sejam  suficientes  para  garantir  a

vitalidade tanto da própria ação, como dos fenômenos configurados” (OSTROWER, 1977, p. 28).

Justamente por isso é indicado o exercício diário da criatividade, para que ela se mantenha sempre

pronta para os desafios particulares do criador (NICOLAU, 1994, p. 13). Como diria Ostrower, a

criatividade é “uma força crescente; ela se reabastece nos próprios processos através dos quais se

realiza” (OSTROWER, 1977, p. 27).

Esquematizado  como  foi  pela  artista,  pode  parecer  fácil  criar  e  ter  ideias  e  resultados

criativos,  bastando para  isso o  exercício  corriqueiro  da  criatividade.  Bastaria  então  se ater  aos

pontos destacados e,  como em uma academia,  exercitar  a mente para que surjam as maiores e

melhores ideias. No entanto existem outras questões a serem levantadas quanto ao ato criador.

1.1.2 - Etapas mentais

O professor e psicanalista Rollo May delimita as etapas mentais e comportamentais do ato

de criar e define o que para ele é a criatividade e a coragem do criador. O modo de agir, pensar e

sentir do artista antes do “encontro”, do surgimento do ato criativo, que o levará ao próprio “mundo

objetivo” (SILVA, 2013), é um dos pontos de análise do autor e de fundamental importância. Para

May o “mundo objetivo” vai além do físico palpável, é o mundo interior do artista, aquele em que

adentrará para criar, indo além do sentido de mundo como é interpretado no cotidiano (SILVA,

2013)  e  da  relação  objeto  sujeito.  O  autor  explica  que  isso  se  deve  à  relação  dinâmica  entre

indivíduo e mundo externo. Dessa forma, o que exprime como obra de arte tem, invariavelmente,

influência de seu tempo e sociedade. Para May,

O mundo é um conjunto organizado de relações significativas, no qual a pessoa
existe, e de cujo projeto participa. Tem realidade objetiva, mas não se limita a isso.
O mundo inter-relaciona-se com a pessoa, a todo momento. Uma dialética contínua
processa-se entre o mundo e o indivíduo, e um não pode ser compreendido sem a
presença do outro. Por isso não é possível situar a criatividade como um fenômeno
subjetivo; ela não pode ser estudada simplesmente em termos do que se passa no
íntimo de uma pessoa. O pólo correspondente ao mundo é a parte inseparável da



criatividade do indivíduo. O que ocorre é sempre um processo, uma atividade – o
processo específico de inter-relação da pessoa com o mundo (MAY, 1982, p. 49).

Ostrower também se detém nesse ponto específico. A autora faz questão de frisar o quão

importante e significativo é o mundo externo ao artista para a composição das obras deste. Para ela,

o limite entre importância e necessidade é até mesmo ultrapassado, acabando por ser um limitador.

“É ela, matéria cultural, que propõe os confins do possível para cada indivíduo. Esses confins são

relativos em si (…) Contudo, constituem a cada momento o ponto de referência para a criação,

posto  que  só  em relação  aos  confins  existentes  seria  possível  avaliar  a  extensão  do  criativo”

(OSTROWER, 1977, p. 43-44). A partir dessa definição entendo que tudo ao ser criado é feito tendo

como base o presente vivido ou visto e não há como, de maneira alguma, desvincular isso da obra

realizada – seja em técnica, abordagem ou perspectiva. No caso da arte visionária, como ficará claro

no decorrer da tese, os “confins”,  tratados por Ostrower (1977) podem ser entendidos como os

limites da mente humana em mais alto grau. É a abertura individual às perspectivas sem limites, as

quais  extrapolam até  mesmo  a  “matéria  cultural”  citada  pela  pesquisadora.  Terence  McKenna

(2015), por exemplo, ao comparar os efeitos entre o LSD e o DMT, afirma que o DMT é capaz de

gerar visões e experiências completamente alienígenas, sem paralelos com a vida material.

Já o “encontro”,  categorizado por May,  é quando o artista se depara com o que vai lhe

motivar a criar. Pode-se também chamar de inspiração, ou mesmo de insight (SILVA, 2013). Para o

psicanalista,  o  encontro  é  o  princípio  de  todo processo  criativo.  É  interessante  notar  que  esse

encontro  pode ser  realizado  de  modo  inconsciente.  Na maioria  das  vezes  ele  se  dá  durante  o

relaxamento, o que muda o estado de consciência do indivíduo (NACHMANOVITCH, 1993). May

destaca que o surgimento de soluções para problemas por meio de sonhos não são por acaso (MAY

1982).  São soluções,  ou encontros,  que antes de aparecerem em sonhos e/ou devaneios,  foram

trabalhadas em nível inconsciente pelo criador (MAY, 1982). É justamente a motivação criadora que

irá designar o nível de compromisso do indivíduo com seu ato criativo, com seu encontro.

No  caso  de  Ostrower  (1977),  ela  chama  atenção  para  os  fatores  percepção  e  intuição.

Mesmo diferentes, ambas as capacidades trabalham em sinergia (SILVA, 2013). O resultado da

interação entre elas pode ser chamado de insight. Para Ostrower, o criador percebe o momento de

criar ao ter certeza da resolução de determinado problema (SILVA, 2013).

O momento  da  visão  intuitiva  é  um momento  de  inteira  cognição  que  se  faz
presente. Internalizamos de pronto, em um momento súbito, instantâneo mesmo,
todos os ângulos de relevância e de coerência de um fenômeno. Nesse momento
apreendemos-ordenamos-reestruturamos-interpretamos  a  um  tempo  só.  É  um
recurso de que dispomos e que mobiliza em nós tudo o que temos em termos



afetivos, intelectuais, emocionais, conscientes, inconscientes. (OSTROWER, 1977,
p. 68)

Stephen Nachmanovitch concorda com Ostrower. Para ele a musa equivale à intuição, uma

vez que o autor  compreende essa como sendo a manifestação do íntimo do indivíduo (SILVA,

2013). “A musa é a voz viva da intuição” (NACHMANOVITCH, 1993, p. 47). É ela quem dita o

percurso criativo, mesmo o autor não sabendo exatamente para onde vai. Em outras palavras, a

musa/intuição é o ato criador em si, inserido no presente do criador (SILVA, 2010). De acordo com

NacHMANOVITCH,

O raciocínio lógico se baseia em informações das quais temos consciência – apenas
uma amostra  parcial  de  nosso conhecimento total.  O pensamento intuitivo,  por
outro lado, se baseia em tudo o que sabemos e em tudo o que somos. Num único
momento, ocorre a convergência de uma rica pluralidade de fontes e direções – daí
a sensação de absoluta certeza que geralmente acompanha o pensamento intuitivo
(NACHMANOVITCH, 1993, p. 47).

Por sua vez, Kneller também explora o que seria o insight. A interpretação do pesquisador

acaba por corroborar com o discorrido por May (1982) sobre ao assunto. Principalmente quando

este diz que o insight é recorrente após um período de preparação/estudo seguido de um intervalo de

tempo da atividade consciente (SILVA, 2013). Ou seja, precisa-se de um tempo de aquisição de

informações  e  de  um  tempo  de  descanso  para  ser  possível  surgir  o  insight  que  irá  resolver

determinado questão criativa do criador. “É precioso que nasça o germe da criação. O criador tem

de ter o seu primeiro insight – a apreensão de uma ideia a ser realizada ou de um problema a ser

resolvido. Até então ele não teve inspiração, mas apenas a noção de algo a fazer” (KNELLER,

1978, p. 63). Neste caso, o  insight se torna diferente de inspiração e do conceito de musa, como

aproxima Ostrower (1977) e Nachmanovitch (1993) (SILVA, 2013). Para Kneller, o conceito de

insight  está mais próximo do de intuição – como abordado por Ostrower – por ser a fagulha que

acende o fogo da criação. A diferença entre a noção de insight dada por Kneller (1978) e as de musa

e intuição dos citados autores é: a musa e a inspiração colocariam o autor a criar no momento do

surgimento  da  ideia,  enquanto  que  intuição  é  a  vaga  sensação  de  se  poder  extrair  algo  de

determinada ideia, sem, necessariamente, criar no calor do momento (SILVA, 2013). Já para Kneller

(1978), o “encontro” de May (1982), ou o  insight de  Ostrower (1977) e Nachmanovitch (1993),

seria a “iluminação”, o momento que anuncia a ideia para a criação. Somente após se iniciaria,

assim, a criação da obra (SILVA, 2013).

Novaes (1971), por outro lado, apresenta o conceito de “Ideia Germinal” (SILVA, 2013).

Semelhante ao  insight, à ideia germinal difere por carregar em sua definição três características



dadas pela psicóloga: 1) “a ideia é relativamente específica, estreita e aparentemente trivial (…); 2)

abre as possibilidades para uma quantidade de novas associações, conexões e sugestões (…); e 3)

transcender  a  experiência  prévia”  (NOVAES,  1971,  p.  36).  De modo geral,  todas  essas  etapas

mentais e seus desdobramentos conceituais são importantes por mapearem os movimentos básicos

dos próprios processos criativos – tanto que dissertei (SILVA, 2013) sobre elas e as retomo aqui na

tese. Cada autor destacado anteriormente, a própria maneira, acaba por (tentar) sistematizar como a

criatividade se dá. A partir das definições apresentadas aqui, é definida a base teórica para se pensar

os paralelos entre criatividade e o êxtase xamânico – estado mental de extrema importância para

esta pesquisa.

1.1.3 - Critérios da Criatividade e os Processos Criativos

O educador George F.  Kneller  aponta uma série  de “condições  de  criatividade” para  se

chegar  à  “verdadeira  criação”  (1978,  p.  73).  Ao  todo,  o  pesquisador  elenca  sete  delas:

Receptividade;  Imersão;  Dedicação  e  Desprendimento;  Imaginação  e  Julgamento;  Interrogação;

Uso de  Erros;  e  Submissão  à  Obra  de  Criação.  Elas  são,  basicamente,  autoexplicativas,  sendo

melhor analisadas em minha dissertação (SILVA, 2013).

Em contra partida, aqui, abordarei o que a dupla de pesquisadores Gloton e Clero (1971)

considera como os critérios de criatividade. Ambos, porém, partem do definido por outra dupla,

formada pelos estadunidenses Joy Paul Guilford (1897-1987) e Viktor Lowenfeld (1903-1960) –

cada um realizou a própria pesquisa individualmente, sem um saber das investigações do outro, e,

no  fim,  houveram  resultados  semelhantes.  Guilford,  da  Universidade  da  Califórnia  do  Norte,

pesquisava a criatividade na ciência, Löwenfeld, da Universidade da Pensilvânia, teve como base a

arte (SILVA, 2013).

O  resultado  obtido  pelos  pesquisadores  determinou  oito  “critérios  de  criatividade”.  O

primeiro deles é a “sensibilidade para os problemas”, ou também chamada de “faculdade sensitiva”

(GLOTON & CLERO, 1971, p. 38). Ela diz respeito a estar sempre sensível às coisas do dia a dia,

estar  preparado para reparar  os  detalhes  – sejam agradáveis  ou não –,  ver o  comum de forma

diferenciada.

O segundo critério é a “receptividade” – que para Kneller seria o primeiro deles – e trata da

faculdade de ter o “pensamento aberto e fluído” (GLOTON & CLERO, 1971). Isso indica que a

receptividade estaria como a capacidade de associar diferentes ideias para criar novas realidades.

Em seguida há a “mobilidade”, que está relacionada “ao poder de adaptar-se rapidamente a novas

situações e atuar eficazmente frente às mudanças” (GLOTON & CLERO, 1971, p. 39).



Em quarto  há  a  “originalidade”.  Para  os  autores,  esta  é  uma qualidade  suspeita  para  a

maioria  das  pessoas,  mas  que  para  os  psicólogos  é  de  suma  importância  para  a  classificação

criativa. A ideia de originalidade, então, acaba por ser o próprio conceito da palavra o qual se refere

a  fazer  algo  novo,  genuíno.  Em quinto  há  “a  amplitude  para  transformar  e  redeterminar”.  O

conceito  dado  pelos  pesquisadores  a  esse  critério  acaba,  também,  por  se  assemelhar  ao  da

“receptividade” de Kneller (1978) no sentido que ela prevê “mudança de função de um determinado

objeto para fazê-lo útil a uma nova forma” (GLOTON & CLERO, 1971, p. 39).

O sexto critério é a “abstração”. A ela é dada característica de ser um pensamento que passa

de um entendimento amplo do mundo para os detalhes. Os autores a colocam ainda como sendo

imprescindível para apreensão sensível e descoberta de originalidade e individualidade das coisas.

Conceito esse que se assemelha à mistura das noções dadas de Imaginação e Julgamento somados

aos de Dedicação e Desprendimento apresentados por Kneller (KNELLER apud SILVA, 2013). O

penúltimo é a “síntese”, a qual para os pesquisadores é a capacidade de juntar vários elementos

distintos para formar um novo. Como exemplo citam trabalhos de colagem, os quais, no fim, por

meio  de  vários  outros  recortes  algo  único  é  formado.  Como  oitavo  e  último  critério,  há  a

“organização coerente”, considerada como um dos principais deles. Essa organização coerente diz

respeito  à  faculdade  de  unir  os  pensamentos,  sensibilidades  e  percepções  com  a  própria

personalidade. “Expressar o máximo com o mínimo de meios e esforços, de forma que não exista

nada supérfluo, é uma das regras essenciais da atividade criadora” (GLOTON & CLERO, 1971, p.

39), destacam.

É importante ressaltar em qual contexto está empregada a analise de Gloton e Clero (1971,

p. 39) quando discorrem a respeitos dos oito critérios mencionados acima: o mundo infantil, mais

especificamente a arte educação. Ou seja, eles destacam qualidades intrínsecas ao indivíduo criador

não como ponto de partida para se perceber a criação, mas como forma de esquematização para o

incentivo dela nas crianças. A partir do entendimento de como a criatividade se manifesta, o que

implica seu uso e suas condições, constrói-se aberturas para o despertar criativo infantil, uma vez

que o próprio educador, no caso, passa a utilizar de aspectos da criatividade para explorar essas

capacidades nas próprias crianças. É o Oroboros4 criativo: o fim (ensinar) que retorna ao início

(aprender).

Rollo May (1982), no entanto, distingue dois momentos diferentes inerentes à criatividade –

4 Também grafado como Ouroboros. É um símbolo alquímico grego que representa o eterno retorno ou a evolução do
ser voltado a si mesmo. Geralmente é representado como uma cobra que morde o próprio rabo ou um dragão na
mesma posição (CHEVALIER & ALAIN GHEERBRANT, 1990, p. 71).



ambos baseados na análise do relato do matemático Jules Henri Poincaré (1854-1912). Uma figura

na experiência em si, enquanto o outro nas condições da prática. No primeiro há: “(1) a rapidez da

iluminação; (2) o fato de que a inspiração é, e até certo ponto só pode ser, contrária aos pontos

básicos aos quais se prende o consciente; (3) a luminosidade da inspiração e de tudo o que cerca o

indivíduo; (4) a brevidade e conscientização, aliada à experiência da certeza imediata” (MAY, 1982,

p. 53). Em segundo, das condições da prática da criatividade, o psicólogo destaca:

(5) um período de trabalho árduo sobre  o assunto,  antes da inspiração;  (6)  um
descanso,  durante  o qual  o  “trabalho  inconsciente”  tem oportunidade de  seguir
sozinho,  e  após  o  qual  a  inspiração  poderá  ocorrer  (um  caso  especial  da
característica geral); (7) a necessidade de alternar o trabalho com o descanso, e a
inspiração de um para o outro, ou pelo menos no período compreendido entre a
mudança (MAY, 1982, p. 53).

Dentro do entendido por May (1982), o sétimo ponto destacado, que envolve o momento de

descanso, está para um dos pontos principais a serem observador e/ou estimulados para se poder

criar.  No  entanto,  ele  levanta  um problema  sério  para  que  isso,  nos  tempos  atuais,  deixe  de

funcionar com toda a eficácia possível: o medo que as pessoas hoje têm de ficarem sozinhas. Este é

um problema especialmente complicado para os processos criativos que envolvem psicotrópicos,

pois o ficar sozinho consigo mesmo é fundamental, uma vez que grande parte da experiência se dá

de olhos fechados. Para o psicólogo, esse medo impede os indivíduos de se desligarem das coisas ao

redor dando menor atenção ao seu eu interior.

Ocorre-me frequentemente que os indivíduos desta civilização febril, vivendo em
meio ao ruído constante do rádio e da TV, sujeitando-se a todo tipo de estímulo,
sejam passivos como a TV, ou ativos como a conversação, o trabalho, a atividade
habitual; essas pessoas, sob o peso de tais preocupações constantes, dificilmente
permitirão que a inspiração inconsciente atravesse a barreira que lhes é imposta.
(MAY, 1982, p. 54)

May destaca ainda alguns fatores do processo criativo em si. Ele diz que, o primeiro deles é

semelhante ao sentimento do medo de errar. Nele, o artista, momentos antes de iniciar um novo

trabalho, tem certa ansiedade. O surgimento dessa ansiedade “acompanha o nascimento da ideia

inconsciente; não é possível o aparecimento de uma nova percepção sem esse sentimento, em maior

ou menor grau” (MAY, 1982, p. 60). O exemplo dado é do artista plástico Alberto Giacometti, que

antes de pintar era arrebatado por grande sentimento de ansiedade e agonia (MAY, 1982, p. 83).

O segundo fator é a “claridade” (MAY, 1982, p. 60). Para o autor, o artista ou cientista é

também tomado por um sentimento de que tudo à sua volta se torna mais nítido. Suas percepções

estão assim afloradas, os sons são mais límpidos, as cores se tornam mais vivas. O terceiro é certa



gestalt, a formação inconsciente que surge delimitando uma forma ainda não bem definida, mas que

impele  o  artista  (ou  cientista)  a  criar.  “(...)  a  forma  não  formada,  pode  ser  definida  como  o

'chamado'  ao qual  o  inconsciente  respondeu” (MAY, 1982,  p.  61).  Por  fim,  o  quarto  fator  é  a

intuição, que surge em um momento de transição entre trabalho e repouso – mencionado também

por Nachmanovitch5.  Já como resultado e último fator do processo criativo há o sentimento de

contentamento  descrito  por  May  como  gratificação  (MAY,  1982)  e  por  Nachmanovitch  como

“entrar em contato com a clara e inesgotável fonte de prazer da criança que existe dentro dele [do

criador]” (1993, p.54).  

Como visto a criatividade, e os processos criativos, dependem de vários fatores imbricados,

os quais, por sua vez, isoladamente não funcionam a contento. Ou seja, é justamente a inter-relação

entre  esses  diversos  elementos/fatores  que  resulta  no  produto  final  realizado  pela  criatividade.

Porém, mais que resultados de “regras” e “percepções” a criatividade e seus processos são frutos da

relação do sujeito consigo mesmo e o ambiente externo a ele – dentro de uma imersão psicodélica

tais  fatores  chegam  a  se  ampliar  em importância.  De  maneira  geral,  não  há  como  “querer  a

criatividade”, como salienta May (1982), mas há como exercitá-la mantendo sempre a chama do

compromisso acesa.

1.2 – Arte Rupestre: gênese imagético e criativo

No meu caso, um dos aspectos que serviu de combustível para manter acesa a chama do

compromisso com o ato criativo foi o mergulho no mundo das plantas de poder6. O que me leva à

proposta deste tópico. Como será possível constatar, o intuito é expor a teoria de alguns autores

estudiosos da gênese da arte (e da imagem) e a relação com o xamanismo – e por sua vez com os

estados  não  ordinários  de  consciência.  É  feita  ainda  uma  aproximação  com  a  linguagem  dos

quadrinhos e com os processos criativos – com base no discorrido anteriormente.

Porém, para entender melhor essas relações é necessário o retorno a um passado remoto

quando imagens surgiam com carga emotiva cultural extremamente forte, acabando por modificar

toda  a  estrutura  social  de  então.  Tanto  que,  atualmente,  os  efeitos  dessa  influência  estão

cotidianamente no desenvolvimento do homem moderno e suas relações intersociais. O filósofo

tcheco Vilém Flusser exemplifica o caso ao dizer que “podemos observar, hoje, de que forma se

processa a magicização da vida: as imagens técnicas, atualmente onipresentes, ilustram a inversão

5 “Surpresa criativa quase sempre ocorre quando as pressões se dissolvem num momento de relaxamento ou rendição.
Walt  Whitman fala da importância de vagabundear.  Mas aqui  relaxamento não significa indolência ou letargia;
significa um equilíbrio alerta, atento, pronto a tomar qualquer direção que o movimento do momento nos indique” (,
1993, p. 141).

6 Plantas de poder é o termo comumente usado para se referir as plantas psicoativas de modo geral.



da função imaginística e remagicizam a vida” (FLUSSER, 1985, p. 8). Em outras palavras, Flusser

quer dizer que a imagem passa de representação do mundo para o mundo representado, o que acaba

por colocar o homem preso em função da imagem e não o contrário: a imagem limitada em função

do homem. Por outro lado, o entendimento que o filósofo dá, quanto ao propósito primário da

imagem, choca-se com a perspectiva a qual pretendo destacar no que diz respeito aos primórdios da

representação gráfica.

Para o homem moderno, a história referente à arte rupestre começa no final do século XIX,

exatamente a partir de 1879, quando as primeiras pinturas rupestres parietais foram encontradas na

caverna  de  Altamira,  ao  norte  da  Espanha,  pela  pequena  Maria  Sanz  de  Sautuola  e  seu  pai

Marcelino Sanz de Sautuola (JAMES DAVID LEWIS-WILLIAMS, 2005, p. 30). Antes, no entanto,

já se conhecia outros trabalhos de “arte” realizados pelos homens e/ou mulheres do Paleolítico

Superior7: pequenas esculturas de animais talhados em armas ou em outros objetos aparentemente

decorativos. Essas peças ficaram conhecidas como “arte móvel” e geralmente eram encontradas em

sítios abertos. Após o descobrimento da caverna, Marcelino que era arqueólogo amador escreveu

um artigo relatando seu achado, tendo até mesmo publicado reproduções, em desenho, de algumas

paredes.  De  imediato  ele  foi  desacreditado  por  seus  pares,  tornando-se  alvo  de  chacotas  e

zombarias,  assim como Charles  Darwin  na  época,  não  muito  tempo antes  quando da  primeira

publicação de A origem das espécies, de 1859. Isso foi devido ao entendimento do período, restrito

ao criacionismo, não abrir possibilidades de ao menos supor a existência de homens “primitivos” –

ainda mais capazes de realizar obras como aquelas que Sautuola julgava ter encontrado.

Tempos depois, após vários estudos e com a melhor aceitação das ideias evolucionistas de

Darwin,  passou-se  a  investigar  a  sério  as  pinturas  rupestres  creditando-as  autenticidade  e

importância junto ao período conhecido como Paleolítico Superior  – período esse que marca a

vitória evolutiva dos  Homo sapiens perante os Neandertais, a tornar a espécie humana os únicos

hominídeos do planeta. Do final do século XIX até hoje vários foram os pesquisadores que traçaram

possíveis motivos para o surgimento da imagem. Para esta tese, a teoria base para entender como se

deu a  criação da imagem pelo homem é  a  pesquisa desenvolvida pelo  arqueólogo sul-africano

James David Lewis-Williams, professor na University of the Witwatersrand, em Johannesburg, na

África  do Sul,  e  divulgada  principalmente  na  publicação do livro  La mente  en la  caverna:  la

consciencia e las orígenes del arte, de 2002/2005.

A escolha e interesse no estudo de Lewis-Williams são motivados pelo fato dele partir de um

7 Paleolítico Superior é o período do desenvolvimento humano que data entre 35.000 e 10.000 anos a.C. e é 
marcado pelo notável desenvolvimento cognitivo intelectual. (LEWIS-WILLIAMS, 2005, p. 74)



pressuposto  novo,  simples  e  de  imediato  instigante:  como  o  Homo sapiens passou  a  produzir

imagens sem ter referência imagética? É sabido que o homem, animal coletivo que é, necessita

invariavelmente da relação entre outros da mesma espécie para se tornar uma pessoa plenamente

desenvolvida. Fato esse devido principalmente a uma característica fundamental do comportamento

das crianças: a necessidade mimética.

Isso quer dizer que elas, mais que os adultos, necessitam, biologicamente, de imitar uns aos

outros e, principalmente, os próprios adultos. Não é à-toa que os brinquedos – independentemente

do gênero a que se destinam – são feitos com base no mundo adulto: carrinhos, bonecas, casas,

aviões, caminhões – para ficar nos exemplos mais ingênuos. Há ainda uma outra razão óbvia: os

pequenos possuem, instintivamente, uma vontade de crescer, de deixarem de ser crianças. A partir

dessa vontade/necessidade surge o impulso criador infantil.

Precisamente por essa necessidade vital de crescer, toda relação entre o futuro e o
excesso  pessoal  faz  com que  a  atividade  criadora  da  criança  adquira  toda  sua
dimensão biológica. Se a criança é criadora e gosta de inventar, se tudo está de
acordo para  favorecer suas  possibilidades de criação,  é sensivelmente porque a
atividade criadora é uma necessidade biológica cuja satisfação é completamente
necessária  para  o  ótimo  desenvolvimento  do  ser  humano  em  crescimento
(GLOTON e CLERO, 1971, p. 42).

Elemento libertador, a imaginação faz parte da essência biológica do ser humano. Sem ela os

pequenos não se desenvolvem de maneira plena. Um bom exemplo é o emblemático caso de Kaspar

Hauser  (1812-1833).  Provavelmente  de  nacionalidade  alemã,  com idade  entorno  dos  15  anos,

Hauser foi encontrado em uma tarde qualquer no meio da praça pública de Nuremberg, em 26 de

maio de 1828, somente com uma carta à mão endereçada a um nobre da cidade.

Criado em uma cela,  privado da fala e do contato com outras pessoas até ser libertado,

Hauser não desenvolveu suas competências mentais de maneira satisfatória. Como passou os 15

primeiros anos de vida em total exclusão social, não teve referência de outras crianças nem mesmo

de adultos – uma vez que esse não interagia com Hauser limitando-se apenas a alimentá-lo. Após

ser introduzido à sociedade da época, Hauser encontrou diversas dificuldades de adaptação. Apesar

de  conseguir  aprender  a  falar  e  a  escrever,  várias  das  capacidades  cognitivas  dele  foram

prejudicadas  como  imaginação,  raciocínio,  percepção,  atenção,  memória  e  articulação  da

linguagem.  Capacidades  essas  classificadas  por  Sigmund  Freud  como  imprescindíveis  para  o

saudável desenvolvimento do Eu e da consciência  dos indivíduos (TANIS, 2009, p. 67).

Provavelmente,  um dos principais fatores  que impediram esse bom progresso mental  de

Hauser foi a ausência de referência. Preso em uma espécie de calabouço, o pequeno Hauser não



teve a oportunidade de exercitar o mimetismo básico e necessário ao ser humano. Dessa maneira, a

capacidade imaginativa dele foi atrofiada ao extremo, bem como sua criatividade.  O psicólogo,

especialista em desenvolvimento infantil, L. S. Vygotsky, explica que “quanto mais [a criança] ver,

ouvir e experimentar, quanto mais aprender e assimilar, quanto mais elementos reais tiver a sua

disposição, tão mais considerável e produtiva será sua atividade imaginativa” (VYGOTSKY, 1982,

p. 18). Um ambiente favorável e repleto de referenciais foi algo que Hauser, certamente, não teve.

Antes de ser assassinado em 1833, Hauser escreveu uma pequena autobiografia, inédita no

Brasil,  e que serviu de base para o filme “O Enigma de Kasper Hauser”, de 1974, dirigido por

Werner  Herzog.  Nela  encontra-se  um trecho  que  exemplifica  bem  o  entendimento  de  Hauser

durante o período de cativeiro – já próximo de ser libertado:

Eu nunca vi um humano, nem nunca escutei um deles (...) Até que pela primeira
vez o homem entrou na minha casa, ele colocou uma cadeira bem baixa na minha
frente, um pedaço de papel e um lápis em cima, depois ele pegou minha mão, me
deu o lápis na mão, me fechou os dedos e me mostrou como escrever alguma coisa.
Ele fez isso várias vezes, até que eu pudesse imitar aquilo. (...) Quando o homem
me pegava para escrever, ele não dizia nem uma palavra, mas pegava a minha mão
e mostrava como escrever; quando ele pegava a minha mão eu não tinha a idéia de
virar a cabeça para ver o homem; isso porque eu não sabia que existia uma figura
assim como eu sou uma (HAUSER, 2003, s/p).

Nesse breve testemunho de Hauser, um exemplo extremo, fica claro, então, a importância do

espaço  referencial  e  de  tudo  mais  que  compõem  o  ambiente  externo  à  criança  para  o

desenvolvimento saudável  de todas  suas  faculdades  mentais.  E,  obviamente,  a  possibilidade  de

exercitar  a imaginação que é a propulsão criadora da criança e necessidade primária.  Humanos

como eu e você, e já o éramos há 35 mil anos atrás – tendo o cérebro e a aparência externa como as

de hoje – esses aspectos da qualidade humana de imitação e criação, na época, já eram possíveis de

serem observados (LEWIS-WILLIAMS, 2005). Exemplo claro é o desenvolvimento ferramental do

Paleolítico (até mesmo antes) de lanças, facas e outros objetos sempre recorrentes e cada vez mais

refinados de acordo com o passar do tempo. Sendo somente possível esse tipo de avanço devido à

capacidade imitativa e criativa, além da organização cultural humana.

Aspectos esses, no fim, pouco ou nada levados em conta pelos primeiros investigadores da

Arte  Paleolítica.  Estes,  então,  acabaram por  desenvolver  ao  longo  do  tempo  três  justificativas

básicas  para  a  realização de  imagens  pelos  “povos  primitivos”.  Elas  são  as  mais  difundidas  e

adotadas hoje, principalmente dentro da bibliografia específica de História da Arte8 quando se trata

de Arte Rupestre. São elas:

8 JANSON (2001); GOMBRICH (2000)



A - O entendimento do surgimento natural de um sentido estético, com questionável ideia da

necessidade  humana  do  belo  –  é  conhecida  como  a  teoria  da  Arte  pela  Arte,  levantada  pelo

arqueólogo  Édouard  Lartet  (1801-1871),  que  se  dedicou  exclusivamente  ao  estudo  das  peças

“móveis” ainda em 1864;

B  -  Esta  segunda  interpretação  da  arte  rupestre  é  chamada  de  Totemismo  ou  Magia

Simpática e refere-se ao uso das imagens pra fins mágicos de caça – sendo defendida primeiro por

Salomon Reinach (1858-1932),  no início do século XX e logo reinterpretada pelo abade Henri

Breuil (1877-1961) – o mais famoso e divulgado arqueólogo rupestre;

C - A terceira ideia a cerca da função e surgimento da arte das cavernas parte de Annette

Laming-Emperaire (1917-1977) e André Leroi-Gourhan (1911-1986) e trata dos Mitogramas – que

seriam uma espécie de código dualista primitivo (masculino/feminino, por exemplo) que junto com

outros  signos abstratos  (linhas,  círculos) formariam um sentido completo (LEWIS-WILLIAMS,

2005).

Lewis-Williams (2005) rechaça as três linhas de pensamento mencionadas acima dizendo

que elas são contaminadas pelo ponto de vista racionalista-ocidental-lógico, baseado em dualidades

e numa superestimação do que seja ser humano. Para tanto, o autor define um raciocínio próprio,

baseado no xamanismo e na neurociência, afirmando que o surgimento da imagem tem, sim, caráter

espiritualista,  mas  há  um porém:  ela,  a  imagem,  não possui  o  intuito  de  ajudar  na  caça,  pelo

contrário, surge como forma de libertar o espírito animal do objeto, da pedra.

Interpretações racionalistas, principalmente fechadas dentro de um regime escópico (JAY,

2012) estanque, quando se referem especialmente à arte, são um problema a parte. No caso da

arqueologia, os pesquisadores do início do século XX não tinham mesmo para onde escapar. O

meio acadêmico estava praticamente limitado às questões desencadeadas por Descartes ainda no

século XVII. O pesquisador brasileiro Gazy Andraus (2007) ressalta as limitações criadas por esse

tipo de linha de raciocínio. Ela acaba por impor certos paradigmas aos objetos estudados, criando

entraves, a dificultar o desenvolvimento do pensamento. Algumas questões, que poderiam já ter

sido superadas, perduram até os dias de hoje – como a mecânica quântica por exemplo.

No caso, Andraus (2007) se refere especificamente quanto ao caráter artístico das Histórias

em Quadrinhos – tidas como “arte menor”. De acordo com o pesquisador, o preconceito ao qual os

quadrinhos estão envoltos é devido, em parte, ao módulo elitista imposto pela burguesia – sendo

baseado “essencialmente na escrita individual e silenciosa, tornando o racionalismo a prática mais

aceita  e  legitimada”  (ANDRAUS,  2007,  p.  61)  por  determinado  extrato  social.  Outro  ponto



negativo levantado pelo autor se refere à própria conceituação de arte, uma vez que a definição

legitima o conceito de “arte pela arte”, e/ou as Belas Artes, tendendo a excluir outras manifestações

poéticas de cunho popular (ANDRAUS, 2007).

Apontamentos esses que, de uma maneira ou de outra, acabam por justificar o ostracismo,

no âmbito acadêmico, aos quais os quadrinhos – e a Arte Rupestre – acabaram por serem relegados

durante praticamente toda a segunda metade do século XX. Em defesa, Andraus (2006) suscita a

necessidade básica do homem em criar  narrativas  gráficas,  dando como exemplo uma estampa

medieval que figura uma série de imagens em quadros intercaladas com texto (ANDRAUS, 2006,

p. 59). Especificamente quanto à capacidade narrativa, principalmente durante a infância, Andraus

(2011) retoma, à sua própria maneira, como a visualidade é apreendida pelos recém-nascidos. O

pesquisador, que se dedica também ao estudo do hemisfério direito do cérebro – o lado tido como o

responsável pela criatividade –, explica que os bebês ao serem levados de um lugar a outro pelos

pais acabam por ter uma visão fragmentada de mundo, o que se aproxima da perspectiva derivada

da narrativa em quadrinhos. Para Andraus,

A visão que o bebê tem é recortada: vê e enxerga lugares que vai conhecendo: sua
mente vai aos poucos montando este quebra-cabeça, como numa gestalt, ou então,
como cenários de quadrinhos da vida real que vão surgindo em sua visão, forçando
o bebê a montar o todo das cenas a que é submetido (ANDRAUS, 2011, p. 36).

Essa  observação  implica  numa  espécie  de  “naturalização”  da  linguagem quadrinhizada.

Ideia reforçada ao citar Cristina Costa (2002) ao dizer que para “filósofos como Jean-Paul Sartre e

Merleau-Ponty, psicólogos como Jacques Lacan e antropólogos como Lévi-Strauss, o homem teria,

em algum momento da sua história,  vivenciado um processo único de ruptura com a natureza”

(ANDRAUS, 2006). Ruptura essa que o impeliria, naturalmente, ao ímpeto de narração tornando-a

uma  “necessidade  sine  qua  non para  a  existência  humana”  (ANDRAUS,  2006,  p.  60).  Como

veremos mais adiante, de acordo com Lewis-Williams (2005), houve sim algo que podemos chamar

de “ruptura” de consciência para o homem, levando a espécie a novos patamares de entendimento e

organização. Para o arqueólogo essa ruptura estaria,  em grande medida,  na capacidade de criar

imagens.  

1.2.1 - Imagens internas

Já destaquei a predileção da bibliografia recorrente em História da Arte em utilizar como

base os primeiros estudos arqueológicos quanto à Arte Paleolítica. Dessa forma, partirei dela para

problematizar alguns desses “dogmas” perpetuados ao longo da história. Entendo a importância em



trazer esses estudos à baila pela possibilidade de enriquecerem o conhecimento sobre o ser humano

e por ele se mostrar de extrema importância para o desenvolvimento criativo/cognitivo, além de ser

a base do processo criativo em si e da própria Arte Visionária.

Invariavelmente  os  principais  historiadores  da  arte  mais  levantam questões  do  que  dão

respostas ao falarem de Arte Rupestre. Não por acaso, é impossível testar e averiguar a veracidade

de qualquer hipótese dada quanto à função e à criação da Arte Parietal (LEWIS-WILLIAMS, 2005,

p.  50).  No  entanto,  percebo  que  as  explicações  suscitadas  pelo  arqueólogo  sul-africano  são

coerentes e próximas do real – sendo uma das mais aceitas, hoje, no meio arqueológico mundial

(STEIF, 2010, p. 1). O ponto principal que corrobora esta perspectiva é o fato do pesquisador ter

levado em conta aspectos fisiológicos para embasar sua teoria.

De acordo com Lewis-Williams (1989; 2005), os demais arqueólogos que se propuseram a

estudar a arte rupestre acabaram por se deterem demais no desenvolvimento da inteligência humana

deixando de lado pontos fundamentais da mente. Para o pesquisador,

O problema aqui é que a ênfase na importância da inteligência tem marginalizado o
espectro  total  da  consciência  humana  no  comportamento  humano.  A arte  e  a
capacidade de compreendê-la depende mais  dos tipos  de imagens mentais  e da
capacidade de manipular imagens do que de inteligência. Devemos considerar a
consciência como muito mais do que a interação de módulos de inteligência para
criar inteligência generalizada (LEWIS-WILLIAMS, 2005, p. 121).

Em termos criativos, a artista plástica Fayga Ostrower (1977) corrobora o ponto de vista de

Lewis-Williams (2005), ao negar a necessidade primária de se fixar determinados comportamentos

à  inteligência  (ou  genialidade).  Para  ela,  “na  visão  do  potencial  criador  do  homem como  um

potencial estruturador, propomos desvincular a noção da criatividade da busca de genialidade, de

originalidade  e  mesmo  de  invenção  (por  invenção  entendemos  o  invento  de  uma  novidade)”

(OSTROWER,  1977,  p.  132-133).  Mesmo  a  ideia  da  criação  da  imagem ser,  por  si  só,  uma

novidade, e não necessitar, precisamente, de genialidade; seria impossível sua criação (ou do que

for) sem haver um mínimo de inteligência complexa por trás.

Autores,  tanto  psicólogos  quanto  artistas,  ao  discutirem  processos  de  criação  sempre

levantam a  questão  da  inteligência  versus  criatividade.  E  todos  acabam por  determinar  que  a

criatividade não funciona sem a inteligência, exigindo, em maior ou menor grau, porção de ambas

as faculdades. A respeito disso o psicólogo estadunidense George F. Kneller (1978) diz que:

A realização  criadora  requer,  então,  criatividade  e  inteligência,  conjuntamente.
Uma  pessoa  inteligente,  porém  não  criativa,  pode  ser  capaz  de  continuar  o
pensamento abstrato, mas produz poucas ideias originais. Ao contrário, uma pessoa
criativa porém não da mais alta inteligência é incapaz de desenvolver plenamente



sua elaboração mental por falta da capacidade de prolongado pensamento abstrato
(KNELLER, 1978, p. 22-23).

A também  psicóloga  Maria  Helena  Novaes  (1972)  explica  que,  apesar  da  criatividade

funcionar sem alto grau de inteligência e vice-versa, ela é necessária, sim, para o ser criativo pleno.

“Diversas pesquisas provaram que a correlação entre inteligência e criatividade é alta, sem todavia

ser absoluta, pois crianças de QI alto nem sempre são criativas, dependendo do nível intelectual e da

natureza da atividade criadora” (NOVAES, 1972, p. 56). Uma observação bastante semelhante com

a de Kneller (1978) na citação anterior.

No caso do homem pré-histórico, antes de baixa inteligência, seria correto afirmar que os

Homo sapiens, durante o Paleolítico Superior, possuíam uma espécie de inteligência direcionada,

sendo parte dela dedicada as nuances do mundo que os rodeavam. Certo e óbvio que isso é, basta

verificar os motivos básicos que os homens e mulheres do Paleolítico Superior pintavam: animais.

Raramente incluíam imagens humanas (ao menos nas cavernas). Lewis-Williams (2005), aponta

que, geralmente, arqueólogos se utilizam da chamada “psicologia evolutiva” afim de explicarem

possíveis comportamentos primitivos. Dentre as várias correntes teóricas comumente usadas há:

“módulos  mentais”,  “inteligências  múltiplas”,  “âmbitos  cognitivos”  e  “algoritmos  darwinianos”

(LEWIS-WILLIAMS, 2005, p. 109). Isso quer dizer que esses estudiosos classificam e entendem o

funcionamento  mental  dividido  em  partições,  cada  uma  delas  dotada  de  suas  próprias  leis  e

conteúdos, sendo uma mais desenvolvida que a outra em indivíduos diferentes – fato esse que é

acentuado por épocas distintas. Ou seja, existem vários tipos de inteligência.

De acordo com a linha de raciocínio traçada pelo autor e como mencionada anteriormente, o

foco na inteligência acaba  por  ofuscar  a  busca  por  respostas  em distintos  aspectos  mentais  do

homem.  Exemplo  dado  é  quanto  aos  outros  níveis  de  consciência.  “A ênfase  contemporânea

ocidental sobre o valor supremo da inteligência tendeu a suprimir certas formas de consciência e a

considerá-las como irracionais, marginais, aberrações ou mesmo patológicas e por consequência a

eliminá-las das investigações do passado remoto” (LEWIS-WILLIAMS, 2005, p. 123). Isso quer

dizer que a pesquisa básica do arqueólogo passa pelo pressuposto da análise de níveis ampliados de

consciência e que só não foi pesquisado antes por preconceitos.

Dotados de inteligência, linguagem moderna e, até mesmo cultura9, os  Homo sapiens do

9 Acerca disso, Lewis-Williams demonstra que concomitantemente ao surgimento da imagem no Paleolítico
Superior,  o  Homo sapiens já realizava uma espécie de comércio,  tendo sido encontrado no meio do continente
europeu conchas típicas do Mar Mediterrâneo. De acordo com o autor, mais fácil do que terem ido buscar essas
conchas  no  litoral,  seria  então,  as  próprias  conchas  terem  passado  de  mão  em  mão  até  o  interior.  (LEWIS-
WILLIAMS, 2005, 79).



Paleolítico Superior podiam descrever o meio ao seu redor, além de interagir de maneira complexa

com seus contemporâneos e, principalmente, sonhar. Isso, de acordo com Lewis-Williams (1989;

2005)  só  pode  ser  possível  devido  ao  desenvolvimento  fisiológico  da  chamada  Consciência

Superior durante a transição do Paleolítico Médio para o Superior. Essa consciência é o que capacita

a apreender as informações adquiridas, ordenando passado, presente, futuro e a sentir empatia. Os

outros animais estariam, dessa forma, limitados a uma Consciência Primária que os restringiriam a

um eterno presente  (LEWIS-WILLIAMS,  2005,  p.  194).  O antropólogo demonstra,  em termos

práticos, essa teoria baseando-se na não adaptação e extinção dos Neandertais, uma vez que eles

não tiveram essa Consciência Superior totalmente desenvolvida. Para essa espécie hominídea, em

particular, apesar de durante certo período de tempo viver entre os  Homo sapiens, não conseguiu

instituir  uma  cultura  duradoura  entre  os  seus,  chegando  ao  ponto  de  até  imitar  determinados

comportamentos  simbólicos  humanos  como,  por  exemplo,  o  enterro  ritual  e  uso  de  adornos

corporais  (LEWIS-WILLIAMS,  2005).  Mas,  diferentemente  dos  humanos,  os  Neandertais

imitavam sem entender o motivo prático de tal ação. Era um agir vazio de expressão (LEWIS-

WILLIAMS, 2005). O que, no fim, os condenou ao desaparecimento.

Com o cérebro e mente similares aos atuais, é fácil deduzir que as primeiras imagens a que

os Homo sapiens  pré-históricos tiveram contato foram geradas pelo próprio corpo durante o sono

em sonhos geométricos e/ou imaginativos, ou seja, com a formação de sentidos simbólicos. No

entanto, mesmo tendo conhecimento e acesso a esse tipo de imagem, não havia nada similar no

mundo material que eles pudessem se espelhar. O sonho, como é conhecido e entendido, poderia

ser, no máximo, compartilhado entre seus pares por via oral.

Não entrarei  agora em questões específicas da psicologia,  mas faz-se necessários alguns

comentários  quanto  aos  conceitos  e  entendimentos  da  psique  humana,  uma  vez  que  desde  os

primórdios  da  psicologia  moderna  os  sonhos,  seus  efeitos  e  reações  são  estudados.  Para  a

psicanalista Sônia Campos Magalhães (2009), por exemplo, o conceito de sonho como vislumbre da

psique humana não mudou muito desde Freud. Sendo os sonhos um tipo de catalizador de tensões,

impressões e desejos a organizar as informações colhidas no dia a dia (SILVA, 2013). Enquanto

para Jung (2008), os sonhos se mostrem como memórias genéticas comuns a todos e que permeiam

a história da humanidade.

Para uma mente “primitiva10” acostumada com a inferência de fenômenos reais palpáveis, é

10 As aspas, aqui, funcionam como distanciador do conceito primevo do termo, indicando mais os sujeitos que
viveram na Pré-História, uma vez que, como já mencionamos, o Homo sapiens do período Paleolítico Superior era
igual mental e biologicamente aos humanos modernos.



possível deduzir  que os sonhos – e as viagens que neles são feitas – se mostravam como uma

segunda existência, ou uma espécie de “mundo astral”. Ideia essa compartilhada com várias linhas

religiosas atuais que têm o sonho como um portal para um mundo espiritual. O termo “astral”, por

exemplo, é bastante usado dentro das religiões chamadas ayahuasqueiras, ou seja, que possuem no

uso da Ayahuasca o centro da prática religiosa, como o Santo Daime ou a Barquinha (ambas serão

melhor comentadas no decorrer do texto).  

Tal mergulho ao inconsciente, como discutido na dissertação (SILVA, 2013), é conhecido e

universal para artistas e criadores em geral. Dessa forma, é possível dizer que o exercício criativo

seria um tipo de mergulho ao inconsciente em busca de soluções para determinados problemas

criativos (NACHMANOVITCH, 1993, p. 139). Magalhães (2009), por sua vez, indica ser o ato

criativo o fazer desperto o que se faz nos sonhos.

De outro lado, partindo de uma interpretação junguiana do fenômeno criatividade, a também

psicanalista  Liliana  Liviano Wahba  (2009),  diz  que  “a  criatividade  está  associada  ao  jogo e  à

capacidade  de  ensaiar  e  explorar  combinações.  Quando  se  dá  uma  inovação  no  campo  da

experiência, falamos em criatividade. Ela traz algo novo, combinações diferenciadas e inusitadas”

(WAHBA, 2009, p. 84). Durante o Paleolítico Superior, somente o fato de narrar a experiência de

seus sonhos para outro, de maneira a lhes prender a atenção, pode ser encarado como manifestação

criativa, uma vez que o indivíduo necessitaria reelaborar toda a informação onírica recebida para

seu sistema simbólico verbal gestual. Ou seja, de uma forma ou de outra, ele estaria então a fazer

essas combinações diferenciadas e inusitadas, mencionadas por WAHBA (2009).

No  entanto  para  o  arqueólogo  Lewis-Williams  (2005),  as  pinturas  rupestres  não  seriam

apenas a materialização de sonhos. Ao contrário, seriam imagens formadas durante um determinado

momento  desperto,  em  meio  a  fruição  de  estados  não  ordinários  de  consciência  (LEWIS-

WILLIAMS, 2005,  p.  126).  Para  entendermos melhor  esses  estados mentais,  o  autor  descreve,

sucintamente, como a mente sã trabalha quando induzida ao sono:

Primeiro,  [entramos]  na  fantasia  realista  e  estamos  orientados  a  resolução  de
problemas.  Podemos,  por  exemplo,  repassar  uma  possível  estratégia  social  que
planejamos utilizar na próxima entrevista e avaliar possíveis resultados da mesma.
Estas fantasias realistas passam a ser gradualmente fantasias mais autistas, ou seja,
fantasias que têm menos pertinência para a realidade externa. No que Martindale
chama de sono, nossos pensamentos estão muito menos dirigidos, e uma imagem
vai a  outra sem seguir  uma sequencia narrativa.  Depois  o sonho se  funde com
estados hipnagógicos11 que se dão a medida que dormimos. Em alguns casos as
imagens hipnagógicas são extraordinariamente intensas, tão intensas que as pessoas
experimentam o que se denomina de alucinações hipnagógicas: acordam e creem

11   Hipnagógico:  1 Que provoca sono.   2  Que se refere às sensações que precedem o sono. (AULETE)



que  suas  imagens  de,  por  exemplo,  alguém entrando  na  casa  sejam reais.  As
alucinações hipnagógicas podem ser tanto visuais como auditivas. Finalmente, nos
sonhos, uma sucessão de imagens aparece, ao menos no que se recorda, como uma
narração.  Na  realidade,  grande  parte  da  estrutura  narrativa  adicionamos  ao
lembrarmos das imagens. Durante o sonho REM (sonho com movimentos rápidos
dos  olhos  que  precedem  o  sono  profundo)  a  atividade  neuronal  produz
aleatoriamente imagens mentais. Como todos sabemos, estas imagens são as vezes
estranhas: as imagens transmutam a outras diferentes e experimentamos sensações
de  voo,  de  fuga,  de  queda,  junto  com  emoções  concomitantes  (LEWIS-
WILLIAMS, 2005, p. 125).

A fim de exemplificar o que o autor quer dizer ele traça o esquema que utilizo Ilustração 01.

Nele é possível ver como a linha do sono ordinário segue um padrão determinado e único. Em

contra partida é possível notar como se dá a cisão entre o estado ordinário de consciência e o não

ordinário. Este último, no caso, está divido pelo arqueólogo em três fases distintas em que cada qual

possui suas próprias manifestações psíquicas.

O interessante,  na  abordagem do arqueólogo,  é  que  cada  uma dessas  fases  pode surgir

aleatoriamente, sem a necessidade de ocorrerem em uma ordem pré-definida (como no esquema) e,

ainda, sendo passíveis de irromperem ao consciente quando em estado desperto o que ele chama de

“trajetória intensificada” (LEWIS-WILLIAMS, 2005). A capacidade do cérebro em alternar de um

estado  a  outro  de  consciência  é  tratada  pelo  autor  de  “consciência  fragmentada”  (LEWIS-

WILLIAMS,  2005),  partindo  das  ideias  dos  neuropsicólogos  Charles  Laughlin  e  Eugene  G.

d'Aquili.

(…) Eles enfatizam que durante o transcurso de um dia passamos repetidamente de
estados dirigidos ao exterior para estados dirigidos ao interior. As vezes prestamos
uma atenção total ao nosso entorno; em outras ocasiões nos abstraímos a um estado
contemplativo e estamos menos alertas ao que nos rodeia. Isto é simplesmente uma
característica inerente a forma pela qual funciona nosso sistema nervoso. Há provas
de que em nosso dia de vigília normal, num ciclo que varia de 90 e 120 minutos,
vivenciamos  a  transição  de  tensão  dirigida  ao  exterior  para  a  interior.  Como
observei  antes,  algumas  sociedades  consideram os  estados  dirigidos  ao  interior
como  patológicos,  enquanto  outros  os  percebem  como  indicadores  de  uma
inspiração  divina,  enquanto  que  outras  lhe  dão  pouca  atenção.  (LEWIS-
WILLIAMS, 2005)

Assim, para a mente tomar o rumo pela “trajetória intensificada” há inúmeros métodos. Um

deles é o consumo de substâncias psicotrópicas, encontradas em diversas plantas e fungos. Pode

ocorrer ainda como sintoma de algum transtorno mental, como esquizofrenia, por exemplo. Outra, e

é  aqui  que  entra  a  teoria  base  do  pensamento  do  pesquisador  sul-africano,  é  através  da

intensificação extrema de estímulos ou o contrário, a ausência total de estímulos externos, como

quando dentro de uma caverna em escuridão profunda, o que remete imediatamente às pinturas

rupestres do paleolítico superior.



1.2.2 - A imagem

Com todas  essas  perspectivas  levantadas  em mente,  posso  agora  voltar  a  algumas  das

questões canônicas da História da Arte quanto à Arte Rupestre. Como extrato do que é legitimado

pela academia as referências são três autores:  H. W. Janson, Arnold Hauser e Ernst Hans Josef

Gombrich. A escolha destes e não de outros se dá pela profusão de cursos de Artes Visuais no Brasil

que os adotam como referencial.

É importante observar que todos os três, talvez com uma maior ressalva quanto ao Hauser,

costumam ser ponderados quando traçam hipóteses, lembrando que se tratam de suposições. Mas,

mesmo tendo certos cuidados ao abordarem terreno tão obscuro quanto à “arte primitiva”, acabam

por escolher interpretações simplistas que, por meio do prisma dado por Lewis-Williams, tornam-se

grotescos.

Primeiro,  todos  os  três  historiadores  da  arte  usam a  perspectiva  da  Magia  Simpática  –

Ilustração 1: Os espectros da consciência. Fonte: La mente e la caverna e las
orígenes del arte, 2005.



abordada anteriormente – a qual implica que as figuras foram realizadas para ajudar na caça. Hauser

(1998), por exemplo, defende com tamanha veemência esse ponto de vista que chega a usar dados

errôneos, como ao dizer que “a melhor prova de que essa arte estava preocupada com o efeito

mágico e não estético (…) reside no fato de que nessas pinturas os animais eram frequentemente

representados  com os  corpos  transpassados  por  lanças  e  flechas...”  (HAUSER,  1998,  p.  7).  O

próprio Lewis-Williams demonstra o quão inexata é a afirmação. De acordo com o arqueólogo,

apenas  uma fração de todos os  animais  representados nas  cavernas  (que  passam dos milhares)

fazem parte das espécies que o Homo sapiens consumia na época (SPIVEY, 2005). Dentre elas, por

exemplo  o  Bisão,  somente  15%  das  imagens  representam  o  animal  ferido  ou  sendo  atacado

(LEWIS-WILLIAMS, 2005, p.  49).  Para o pesquisador essa confusão se dá pelas pesquisas de

Henri Breuil:

O abade Henri Breuil e outros estenderam a hipótese da magia da caça. Afirmavam
que as imagens foram feitas com a intensão de outorgar aos caçadores poderes
sobre suas presas. A ideia, naturalmente, encaixava bem com o que os europeus
sabiam sobre bruxaria,  bonecos de cera e alfinetes.  Com a bruxaria  em mente,
Breuil afirmava que muita das imagens teriam lanças ou projéteis cravados nelas
(...) É muito provável que Breuil estivesse falando da caverna Niaux (...). Ali há,
por certo, várias pinturas de animais com o que facilmente se pode tomar como
armas  cravadas  nelas.  Mas  no  total,  apenas  15%  das  imagens  de  bisões  do
Paleolítico Superior aparecem feridos ou morrendo. A maioria delas parece estar
viva e bem. (LEWIS-WILLIAMS, 2005, p. 49)

Partindo desse ponto de vista, tanto o que é abordado por Janson e Gombrich passaria a ter

um viés  equivocado  sobre  a  questão,  mesmo quando usado  de  pressupostos  coerentes.  Janson

(2001), por exemplo, justifica dizendo que “um caçador paleolítico, sempre preocupado com a caça,

da  qual  dependia  para  sobreviver,  ao  fitar  as  paredes  da  caverna  facilmente  seria  levado  a

reconhecer  figuras  de  animais,  a  que  atribuía  profunda  significação”  (JANSON,  2001,  p.  42).

Dentro da perspectiva adotada aqui, esse ponto de vista seria acertado em partes.

Janson (2001)  é  feliz  em aludir  que  as  pessoas  do Paleolítico  Superior  estariam com a

cabeça cheia de pensamentos referentes aos animais e de vê-los nas paredes – numa espécie de

pareidolia primitiva. Lewis-Williams (2005) explica que, realmente, os povos daquela época viam

imagens projetadas na parede da caverna. No entanto, antes de criá-las com fins mágicos de caça,

ou com base em um naturalismo inato – como indica Hauser (2000) –, teriam essas imagens sido

suscitadas nos estados ampliados de consciência por admiração aos animais ou algo que o valha.

Prova disso o autor dá ao mostrar que a representação criada por eles não prima o realismo – como

costuma-se interpretar. Pois a pose do animal dependeria da superfície da parede, como é possível



ver no Bisão bípede – postura irreal – da Ilustração 2.

Tendo  como  referencial  os  processos  criativos,  a  justificativa  da  escolha  dos  motivos

animais pelos “buscadores de imagens”, como batiza Lewis-Williams (1989), é simples: todo ser

criador só cria aquilo que está dentro do próprio limite de conhecimento. Para as pessoas daquela

época,  mais  que para  fins  de  caça,  os  animais,  grandes,  imponentes  e  alheios  a  vida  humana,

deveriam causar um tremendo impacto no imaginário local.  Como revela Ostrower (1977), “ao

indivíduo criativo torna-se possível dar forma aos fenômenos, porque ele parte de uma coerência

interior  que  absorve  os  múltiplos  aspectos  da  realidade  externa e interna,  os  contém  e  os

'compreende'  coerentemente,  e  os  ordena  em novas  realidades  significativas  para  o  indivíduo”

(OSTROWER,  1976,  p.  132  –  grifo  meu).  Coincidência  ou  não,  a  maior  parte  dos  animais

retratados  são  herbívoros  de  grande  porte  e  vivem  em  conjunto,  formando  diversos  núcleos

familiares, assim como as pessoas.

Gombrich  (2000),  por  sua  vez,  além de  fazer  coro  às  mesmas  teorias  de  seus  colegas

Ilustração 2: Caverna do Castillo, Espanha. Fonte: La mente em la caverna: la
consciencia e las orígenes del arte, 2005.



historiadores, acaba por subestimar o pensamento e organização dos humanos do período, ao fazer

paralelo  entre  a  maneira  como  percebiam  o  mundo  com  os  modos  de  uma  criança  –  o  que

demonstra falta de embasamento científico e antropológico.

Muitas tribos têm cerimônias especiais em que envergam máscaras com as feições
desses animais e, quando as colocam, parecem sentir-se transformadas, convertidas
em  corvos  ou  ursos.  É  como  se  crianças  que  brincam  de  polícia  e  bandido
chegassem a um ponto em que já  não sabem onde terminou a representação e
começou a realidade. Mas, no caso das crianças, há sempre o mundo adulto à volta
delas, as pessoas que lhes dizem: "Não façam tanto barulho" ou "É hora de ir para a
cama". Para o homem primitivo, não existe outro mundo para estragar a ilusão,
porque todos os membros da tribo participam nas danças cerimoniais e nos ritos,
com seus fantásticos jogos de simulação (GOMBRICH, 2000, p. 17).

No entanto, pelo contrário, é possível acreditar que os homens “primitivos” sabiam o que era

real  ou  espiritual  e  os  diferenciavam  bem  dentro  da  realidade  cotidiana  mesmo  uma  sendo

relacionada a outra. Não há como colocar na mesma medida experiências de estados não ordinários

de consciência com a sobriedade plena ou fantasia infantil. A interpretação de Gombrich é típica do

que Lewis-Williams (2005) diz sobre o viés racionalista. O modo de pensar do historiador da arte é

totalmente contaminado com o repertório acadêmico, religioso e social que o cerca. Sendo ele mero

reprodutor de uma cultura instituída pelo branco, europeu, judaico-cristão, a se posicionar como a

evolução máxima da sociedade humana. Todas as outras diferentes, principalmente as antigas, não

passariam de  simples  arremedos  sociais  que  deveriam ser  lidas  como infantis  ou  baseadas  em

fantasias.

Outro ponto corroborado pelos três historiadores da arte é a constante dúvida: por que as

imagens foram gravadas em locais tão profundos e, por vezes, quase inacessíveis? Janson (2001)

chega a mencionar que as pinturas “nunca se encontram perto da entrada, mas nos recantos mais

profundos,  tão  longe  da  entrada  quanto  possível”  (JANSON,  2001,  p.  40).  Mas  apenas  para

justificar a conservação das imagens. Pintadas em locais como esses é certo que a função estética

estaria descartada, uma vez que em pontos tão inóspitos quase ninguém iria lá apenas para admirá-

las. Os próprios rituais coletivos são também descartados, pois várias dessas câmaras ilustradas são

pequenas, não cabendo muito mais que duas pessoas ao mesmo tempo no local.

Porém, a razão encontrada para as imagens figurarem em lugares tão difíceis de alcançar se

dá pelo que a própria caverna passaria a significar, uma vez que proporcionaria o encontro com

seres sobrenaturais. De acordo com Lewis-Williams,

As provas que reuni  neste e em outros capítulos,  especialmente os referentes a
espaços pequenos e ocultos das cavernas do Paleolítico Superior, sugerem que um
dos  usos  das  cavernas  era  o  de  permitir  algum tipo  de  busca  de  visões.  Sem



dúvida,  a  privação  que  proporcionavam  as  câmaras  remotas,  silenciosas  e
totalmente  escuras  como o Divertículo  dos Felinos,  em Lascaux e  a  Cauda do
Cavalo de Altamira, induz estados alterados de consciência. Nas diversas fases dos
estados alterados os "buscadores" procuravam, mediante a vista e o tato, nas dobras
e gretas da superfície rochosa, visões de poderosos animais. É como se a rocha
fosse  uma  membrana  viva  entre  um  dos  níveis  mais  inferiores  do  cosmo
estratificado e aqueles que se aventuravam a ele; atrás da membrana haveria um
reino habitado por animais espíritos e pelos próprios espíritos, e as passagens e
câmaras da caverna penetravam profundamente nesse reino. (LEWIS-WILLIAMS,
2005, 218-219)

Para  explicar  os  mitogramas,  questões  também tocadas  pelos  três  historiadores  da  arte

mencionados aqui é preciso voltar ao esquema quanto aos “Espectros da Consciência”, mostrado

anteriormente. De acordo com o traçado por Lewis-Williams (2005), haveria três fases distintas de

estado não ordinário de consciência.  A primeira,  chamada de Fenômeno Entóptico, ocorre pelo

surgimento  de  sinais  arquétipos  da  mente,  que  é  programada  para  gerar  formas,  como linhas,

círculos, retângulos, preenchimentos, cores etc. O autor demonstra isso ao exemplificar os padrões

que todas as pessoas, sem exceção, podem ver ao fechar os olhos. Com os olhos fechados, estímulos

externos como pressão fazem com que essas formas abstratas mudem de frequência. Ou seja, as

formas  como  linhas  retas  ou  em  zigzag,  quadrados,  círculos  ou  pontos  de  preenchimento  são

resultados dessa primeira fase, constituída de brandas alucinações. Nas palavras do autor:

Ao estarem essas percepções 'instaladas' no sistema nervoso humano, todo mundo,
seja qual for o meio cultural, tem o potencial de experimentá-las. Piscam, tilintam,
se expandem, se contraem e se combinam umas com as outras; os tipos são menos
rígidos que os que listei. Um aspecto importante é que não dependem de uma fonte
de luz externa. Pode se experimentar com os olhos fechados ou abertos. Com os
olhos abertos se projetam sobre as percepções visuais do entorno e em parte as
eliminam. (LEWIS-WILLIAMS, 2005, p. 128)

Ou seja, de acordo com a proposta do arqueólogo, os sinais que compõem os mitogramas

nada mais  são  do  que  a  retenção imagética  desse  fenômeno.  Em paralelo  ao  criado durante  o

Paleolítico Superior, pinturas rupestres “modernas”, feitas há 200 anos – igualmente por meio de

estados amplificados de consciência  – pela  tribo  San,  na África do Sul,  por  exemplo,  também

possuem elementos similares em sua composição, como círculos e linhas onduladas. Fato esse que

acaba por validar a perspicácia do arqueólogo ao associar o fenômeno aos padrões mentais.

A segunda fase, batizada de Interpretação, é quando os indivíduos passam a racionalizar o

que estão vendo relacionando essas percepções às próprias experiências anteriores, a criar formas

comuns que lhe ocorrem cotidianamente. De acordo com Lewis-Williams (2005), o cérebro tenta

decodificar  estas  formas como faz com as  impressões  fornecidas  pelo  sistema nervoso em um



estado de alerta dirigido ao exterior. Mas durante os ENOC, o próprio sistema nervoso passa a

funcionar  como  um  “sexto  sentido”  produzindo  uma  enorme  variedade  de  imagens,  a  incluir

fenômenos entópticos12 (LEWIS-WILLIAMS, 2005, p. 130) provenientes do subconsciente. Com

foco no interior do indivíduo

Este  processo  está  vinculado à  disposição  do sujeito.  Por  exemplo,  uma forma
ambígua redonda pode ser percebida, através do filtro de uma ilusão, como uma
laranja se o sujeito tem fome, como um seio se estiver em um estado de impulso
sexual intensificado, como um copo de água se o sujeito tem sede, ou como uma
bomba de um anarquista se o sujeito tem medo (LEWIS-WILLIAMS, 2005,  p.
130).

No caso das pessoas do período citado nada mais comum que bisões, cavalos, rinocerontes

dentre outros animais a aparecerem em profusão como temas centrais de suas obras. Por vezes, em

bem menor profusão, além de animais herbívoros, eram retratados carnívoros como tigres Dentes-

de-Sabre, leões e ursos.

Na terceira e última fase é onde ocorrem as alucinações propriamente ditas. É o estado mais

intenso e longo da  Trajetória Intensificada. Quanto mais tempo o indivíduo passa nesse estado,

mais as imagens mudam e dominam-o. Geralmente, no início dessa fase é comum as pessoas verem

uma espécie  de vórtice ou túnel giratório que as levam para as “profundezas”.  Lewis-Williams

(1989;  2005) conta  haver  uma exclusão progressiva  de  informações  externas,  o  que acaba  por

induzir o indivíduo cada vez mais para uma condição de “autismo”. Ou seja, a estar cada vez mais

voltado para si mesmo. O vórtice, comumente, possui em suas “paredes” marcas como de uma

grade, similares a várias telas de televisão uma ao lado da outra. “As imagens dessas 'telas' são as

primeiras  alucinações  icônicas  produzidas  espontaneamente:  com o tempo cobrem o  vórtice,  a

medida  que  os  fenômenos entópticos  dão lugar  às  alucinações  icônicas.  A alucinação do túnel

também está  associada  as  experiências  de  quase  morte”  (LEWIS-WILLIAMS,  2005,  p.  132).

Experiências essas caras para o xamanismo, seja de qual época for, como fica claro mais adiante

com relação aos trabalhos de Rick Veitch.

Tão intenso se torna este estado de alucinação que o indivíduo é arrebatado por imagens

provenientes  de  suas  memórias,  na  maior  parte  das  vezes,  ligadas  a  profundas  experiências

emocionais. Dinâmicas, essas imagens são suscitadas pela mente de forma rápida e em constante

mutação.  De  acordo  com  o  arqueólogo,  essa  alternância  é  acompanhada  pelo  aumento  de

vivacidade das imagens, fazendo com que “os sujeitos deixem de usar similares para descrever a

12  adj. (fisiol.) ||diz-se das impressões visuais que podem provir de excitantes vários sem ser a luz.   F. gr. Entos 
(dentro) +optikos (que diz respeito à vista). (AULETE)



experiência  e  [passem a]  afirmar  que  as  imagens  são  realmente  o  que  parecem ser”  (LEWIS-

WILLIAMS, 2005,  p.  132).  Dado esse que me induz a  concordar  com o autor,  principalmente

quando ele  indica  isso  significar  certa  perda  de  consciência  quanto  ao  significado literal  e  até

mesmo conotativo das imagens. Já no clímax, para o indivíduo a separação entre ele e o ambiente

deixa de existir:

Não obstante, nessa fase fundamentalmente icônica, podem persistir os fenômenos
entópticos: as imagens icônicas projetam-se sobre o fundo de formas geométricas
ou podem estar  marcadas  por  fenômenos  entópticos.  Mediante  um processo de
fragmentação  e  integração  formam-se  imagens  compostas:  por  exemplo,  um
homem com pernas  em zigzag.  Finalmente,  nesta  fase,  os  sujeitos  penetram e
participam nas próprias imagens: formam parte de um estranho reino. Se fundem
com suas imagens, tanto com as geométricas como com as icônicas. É nesta fase
final quando as pessoas em ocasião creem tornar-se animais e experimentar outras
espantosas e arrebatadoras transformações (LEWIS-WILLIAMS, 2005, p. 132).

O  que  se  mostra  um  estado  muito  diferente  daquele  descrito  por  Gombrich  (2000)

anteriormente, quando ele compara rituais antigos com os comportamentos infantis atuais. Dentro

dos estudos da criatividade,  o processo descrito pelo antropólogo é similar também às fases de

criação do artista. Tendo como base a perspectiva do psicanalista estadunidense Rollo May (1982) –

para ficar em apenas um exemplo – é possível traçar paralelos entre os processos dos ENOC e o ato

criativo.

Para May (1982), o “encontro”, que é o momento em que o indivíduo reconhece a ideia

criativa, não precisa ocorrer, necessariamente, durante o momento de vigília. “Essa intensidade de

percepção não está ligada ao objetivo ou à vontade consciente. Pode (...) vir dos chamados níveis

inconscientes. (...) Os processos de dar forma, fazer, construir, continuam em nossa mente, mesmo

quando não temos consciência deles.” (MAY, 1982. p. 44). Em outras palavras, independente do

estado  de  consciência  do  indivíduo,  ele  não  para  de  criar.  Porém,  para  o  Homo  sapiens do

Paleolítico Superior, o processo criativo – que hoje ainda se configura como misterioso – se tornava

possível mediante o relaxamento total (e induzido) da mente consciente, ordinária, para o estado

não ordinário de consciência.

May (1982) destaca ainda que a criatividade “nasce nos planos do inconsciente, nas áreas

em que a nossa preocupação é mais intensa. (…) A nova forma surgida de repente veio completar a

Gestalt na qual trabalhava o conhecimento consciente” (MAY, 1982, p. 61). Como é possível notar,

o  psicanalista  valida  a  questão  do  ambiente  em que o sujeito  está  inserido  e  seus  motivos  de

trabalho quando passa a se expressar artisticamente. Além de apontar a organização mental como

reconhecimento  gestáltico  de formas, assim como a percepção e busca por imagens em meio a



rochas parietais.  A cultura visual explica bem essa inter-relação de narrativas entre  indivíduo e

estímulos externos.

(...) um dos pontos essenciais à cultura visual (…) está exatamente em perceber que
a  imagem  só  encontra  significado  nas  experiências  que  produzem  posições
subjetivas. Isso significa compreender que as relações determinam seus termos, e
não o contrário. Ou seja: cada individualidade é o lugar das relações onde se dá a
experiência produtora de significados, de narrativas. Como diz Certeau, 'o enfoque
da cultura começa onde o homem ordinário se torna o narrador, quando define o
lugar (comum) do discurso e o espaço (anônimo) de seu desenvolvimento' (1994, p.
53) (MELO, 2008, p.40).

Observo então que, de certa forma, o homem e/ou mulher do Paleolítico Superior, acabou

por  desenvolver  (“criar”)  a  imagem por  meio  de  um processo  criativo  inusitado,  induzido  por

métodos  naturais  de  ampliação  das  percepções.  Foram  métodos  que  propiciaram  as  imagens

mentais, trazidas do âmago do indivíduo, serem primeiramente vistas e sentidas durante o êxtase

xamanico,  para  então  serem transportadas  para  as  paredes.  Por  outro  lado,  mesmo  os  estados

ampliados de consciência sendo naturais,  assim como o encontro artístico,  a maneira como era

induzido  acaba,  de  certa  forma,  configurando-se  como  artificial  –  por  necessitar  de  agentes

externos. Esse sistema, assim, passa a ser parte – e fundamento – do processo criativo, como o

artista que necessita, sempre, ritualisticamente antes de criar, acender um charuto ou lavar as mãos,

por exemplo, para poder trabalhar. No contexto discutido na tese para a criação poética, o entrar na

caverna seria o uso ritualístico da Ayahuasca ou o adentrar na clínica de psicoterapia para realizar a

Respiração Holotrópica.

1.2.3 - Quadrinhos Rupestres

No início, quando falei de Quadrinhos e Arte Rupestre, pelo ponto de vista do arqueólogo

sul-africano Lewis-Williams (2005), fica claro que as pinturas parietais do Paleolítico Superior não

foram realizadas tendo em vista comunicar algo diretamente a alguém. Como é o caso de uma

história  em quadrinhos.  Muito  menos  construir  uma narrativa  específica,  sendo,  antes  disso,  a

manifestação do eu interior  do artista  induzida por  meio  de  estados ampliados de consciência.

Realmente uma “busca por imagens” per si, como aponta o pesquisador e brevemente explanado na

dissertação (SILVA, 2013).

Por outro lado, essa definição é reduzida apenas às pinturas realizadas durante o período

correspondente ao Paleolítico Superior, com locais e datas específicos na história. O que possibilita

possíveis aproximações entre os quadrinhos e as pinturas rupestres feitas em locais de fácil acesso e,

geralmente, em pontos externos e bem visíveis. Como no caso das pinturas rupestres brasileiras,



aborígenes e africanas – todas identificadas como sendo, sensivelmente, mais recentes que as do

Paleolítico Superior. Algo entorno de 15 mil a 200 anos atrás. As pinturas dos Sans – referidos

anteriormente  – na África  do Sul,  são um bom exemplo  de narrativa gráfica,  uma vez que as

imagens eram parte de um texto maior, complementado por narração oral e hoje perdido (tradição

morta).  Entendo, então,  que as pinturas rupestres ao serem comparadas  com narrativas gráficas

devem, antes, ser localizadas no tempo e no espaço, a fim de evitar uma abordagem equivocada, ao

invés de simplesmente descartá-las como tal ou, indiscriminadamente, atribuir-lhes qualidades (e

intenções) intrinsecamente inexistentes – como a de serem Histórias em Quadrinhos.

Vale  lembrar  que  mesmo  as  imagens  do  Paleolítico  Superior  não  funcionando  como

narrativas gráficas (histórias contadas por imagens e texto), elas continuam sendo narrativas visuais

– imagens que se integram e/ou relacionam-se, mas sem a necessidade de uma linha cronológica

determinada. O fato dos indivíduos que as realizaram não as mostrarem visualmente a alguém, não

os impedem de narrar todo o ocorrido no interior da caverna aos outros, ou mesmo de absorverem,

por si só, o texto natural (sentido das imagens) que envolve as pinturas e o ato em si.

Com relação ao abordado antes, ao ser levantada a interpretação de Flusser (1983, p. 8)

quanto a função da imagem, há de se rever o seguinte: o pensamento flusseriano, longe de estar

equivocado da maneira como foi abordado no referido tomo, coloca a imagem como produto do

homem tendo ela a função de “filtro da realidade”, ideia essa comum entre diversos filósofos e

historiadores  da  arte  como:  Aristóteles,  Gustavo  A.  Valdés  de  León,  Charles  S.  Pierce,  Ernst

Gombrich, James Gibson, Rudolf Arnheim e tantos outros. No entanto, de acordo com essa nova

perspectiva dada por Lewis-Williams (1989; 2005), a imagem não seria, originalmente, uma espécie

de filtro da realidade a cargo do homem. Pode até, ao longo do tempo, ter se tornado – como de fato

ocorreu. Mas antes disso, ela se apresenta como exteriorização de aspectos biológicos e espirituais

daqueles que realizaram as obras, tendo, por consequência, amostras do próprio meio social no qual

os artistas estavam inseridos. Em outras palavras: a imagem, enquanto função primeva, não traduz a

realidade per si para o homem, mas por outro lado, traduz o seu interior para os outros (biológico e

psicológico/espiritual)  e  para si  mesmo.  Como entendo aqui,  a  imagem original sendo fruto de

experiências de ENOC, ou xamanicas, há ainda a perspectiva de que as imagens surgem como uma

tentativa de comunicação e/ou representação de uma supra realidade, muito além do visto e vivido

cotidianamente – apesar dos possíveis entrelaçamentos de sentidos.

1.2.4 - Indo além

Mesmo  tendo  como  principal  referência  as  pesquisas  desenvolvidas  por  Lewis-



Williams e Clottes (2005; 2009) para pensar a relação entre ENOC, criatividade e arte rupestre, eles

não foram os primeiros a fazer tal associação. Parte da importância das investigações feitas pela

dupla se deve ao fato de terem sido os primeiros a sistematizarem a relação neurológica com a

produção de imagens mentais básicas e comuns a todos os seres humanos e ligá-las às mais antigas

pinturas rupestres. Anteriormente, como por exemplo no caso de J. Eichmeir e D. Hofer, em 1974,

haviam-se levantadas dúvidas quanto à relação entre imagens abstratas encontradas em um megálito

com  o  fenômeno  entóptico  (DEVEREUX,  2008),  mas  não  às  práticas  xamanicas  em  si,

provenientes de ENOC.

 

Ilustração 3: Comparação entre as imagens rupestres produzidas por diferentes culturas
com base em ENOC - a pesquisa se refere a realizada por Lewis-Williams e Thomas

Downson. Fonte: DEVEREUX, 2008.



Como mencionado no início do capítulo,  Lewis-Williams e Clottes (2009) traçaram três

estágios distintos para os processos de ENOC, o que levou-os a aplicarem os mesmos critérios para

produções gráficas parietais de diferentes povos: San (África do Sul), Coso (EUA) e do paleolítico

(Europa). O resultado indicou uma relação muito próxima entre as pinturas, como é possível ver na

ilustração 3.

Os três povos usados na tabela possuem muito mais em comum do que apenas a produção

de arte rupestre. Todos têm ou tiveram como princípio espiritual norteador o xamanismo, ou melhor

dizendo, os estados não ordinários de consciência. Mesmo os métodos de alcance de tais estados

serem distintos,  todos  tinham como propósito  chegar  aos  ENOC. No caso dos  San,  eles  usam

principalmente a dança – apesar de consumirem algumas ervas (DEVEREUS, 2008) –, enquanto os

Coso utilizavam a Datura stromonium; e, na perspectiva de Lewis-Williams (2005), os artistas do

paleolítico superior necessitariam apenas da escuridão da caverna. No entanto, a arqueóloga Elisa

Ilustração 4: Mulheres Shipibo pintam cerâmica com motivos de ayahuasca. Fonte: SCHULTES;
HOFMANN, 2012.



Guerra-Doce (2015) levanta dúvidas sobre tal procedimento no paleolítico. De acordo com ela, as

imagens apontadas por Lewis-Williams (2005; 2009) como obras derivadas de estados ampliados

de consciência, se aproximam mais das produções imagéticas da mente quando influenciada por

agentes químicos de plantas ou fungos que contenham LSD, mescalina ou psilocibina e não por

privação de sentidos. Porém, como salienta Guerra-Doce (2015), apenas o LSD, por meio do ergo,

poderia ser encontrado na Europa da época. Por outro lado, pesquisadores, como Paul Devereux

(2008), indicam ser possível ter existido no período diferentes cogumelos de psilocibina. Segundo

os dados levantados pelos  pesquisadores,  o  certo é  que  as  culturas/períodos selecionados,  San,

Coso, paleolítico, se dedicavam artisticamente a retratar imagens provenientes de ENOC.

Não só eles, mas diversos povos antigos extintos e alguns existentes, que possuem princípios

xamânicos, ainda criam (ou criaram) artisticamente a partir das experiências com estados ampliados

de consciência – o resultado dessas obras, como é possível perceber, se assemelha aos exemplos

levantados por Lewis-Williams (2005). É o caso de algumas tribos amazonenses como os Tukano,

Huni  Kuin,  Shipibo-Conibo,  dentre  outras.  Além de nativos norte  americanos como os  Lakota,

Cherokee, Navajo, Huichol (México).  Alguns arqueólogos e antropólogos, que durante o século

passado se  dedicaram a  pesquisar  a  cultura  de  tais  povos,  chegaram a  mencionar  as  possíveis

relações entre os estados xamânicos e as artes analisadas, tanto em tapeçaria quanto em cerâmica ou

em pinturas parietais.

Por exemplo, os nativos americanos da tribo Lakota, nos Estados Unidos, possuem um ritual

antigo e ainda vivo, chamado de vision quest, ou busca da visão (MACEDO, 1996). Nesse rito, o

indivíduo vai sozinho para um ponto específico, geralmente uma caverna ou uma colina afastada.

Lá ele passa diversos dias, de jejum, a espera da visão que o influenciará pelo resto da vida, seja

com nome ou com alguma nova função dentro da sociedade. Para as pessoas do paleolítico superior,

a busca por imagens pode ter sido realizada de modo similar, sendo cada imagem uma maneira de

reter parte do visto durante a experiência.

Outro exemplo, é o citado por Devereux (2008) ao abordar a pesquisa de David S. Whitley,

o qual faz um levantamento de alguns sítios arqueológicos nos Estados Unidos onde existem várias

paredes pintadas com a intenção de reter visões – destaque para as imagens da região de  Great

Basin, do povo Shoshone, com mais de 20 mil imagens (DEVEREUX, 2008). Whitley percebeu

que a maioria das artes rupestres estava em pontos tidos, atualmente, como sagrados pelos nativos

da região. A partir do conhecimento que possuía a respeito dos ritos xamânicos, ENOC e tendo

clareza da variedade de especialidades que os xamãs locais poderiam ter, ele passou a interpretar as



imagens como produtos de incursões visionárias (DEVEREUX, 2008, p.178) – por ilustrarem parte

dos ritos ou mesmo os xamãs durante os transes e diversas imagens entópticas.

Ainda nos Estados Unidos, Devereux menciona a pesquisa do arqueólogo Alex Patterson no

sítio  arqueológico  conhecido  como  Petroglyph  National  Monument, no  Novo  México

(DEVEREUX, 2008). Nele existem cerca de 15 mil imagens em paredes. São representações de

animais, plantas, pessoas, seres estranhos, xamãs mascarados em momentos cerimoniais, além de

diversas imagens entópticas como ziguezagues, pontos, linhas e espirais (DEVEREUX, 2008). Na

região,  no  topo  de  um  morro  há  um  semi  círculo  de  pedras,  em  formato  ferradura  (existem

semelhantes em diversos pontos dos EUA), que dá de frente para a sagrada Sandia Montain. Para

Devereux (2008) este foi um local usado durante milhares de anos por pessoas durante a  vision

quest. Ou seja, este foi um local frequentemente utilizado para se obter visões por meio de ENOC e

também para retê-las nas paredes próximas. Tendo, com o tempo, a região se tornado propícia para

se alcançar a visão tanto buscada.

Na América do Sul, especialmente na floresta amazônica, encontram-se diversas tribos que,

até então, mantêm as tradições ancestrais baseadas no xamanismo. Grande parte delas usa algum

Ilustração 5: Hoem Tukano desenha suas visões obtidas por meio da ingestão de ayahuasca.
Fonte: REICHEL-DOLMATOFF, 1976.



tipo de expansor da consciência, seja ayahuasca, tabaco, yopo (pó insuflado nas narinas feito das

sementes de  Anadenanthera peregrina), rapé (tabaco com cinza de outras plantas) dentre outras.

Povos como os Tukano (noroeste da Amazônia brasileira e colombiana) usam ayahuasca e um tipo

especial de rapé para as cerimônias de cura. Durante a década de 1960, o antropólogo Gerardo

Reichel-Dolmatoff (1976) viveu com os Tukanos, do território do Uaupés, no noroeste colombiano,

e  pode  observar  e  registrar  algumas  práticas  ritualísticas  desse  povo.  Inclusive  fotografou

(ilustração 5) o momento em que um deles desenha na areia as visões obtidas durante o transe com

ayahuasca (REICHEL-DOLMATOFF, 1976). O antropólogo aproveitou para catalogar os principais

motivos  entópticos  produzidos  pelos  Tukano  a  partir  do  uso  da  ayahuasca  (REICHEL-

DOLMATOFF, 1976) e seus significados simbólico/culturais.

Com o intuito de ampliar ainda mais o pensamento de Lewis-Williams (2005), compreendo,

embasado nos estudos sobre criatividade descritos antes, que o fazer do homem é livre e, em partes,

independente de ditames sociais – mesmo estando inserido neles. Por isso, apesar de concordar com

a interpretação do referido antropólogo quanto ao surgimento da imagem, discordo quando ele

limita  a  realização das  imagens apenas  aos  ritos  espiritualistas.  De fato,  não há como negar  a

aproximação espiritual entre o contato da mente com os estados ampliados de consciência, ainda

mais tendo como referencial o possível comportamento e compreensão de mundo da época. Por

outro lado, não posso excluir totalmente que a busca de imagens tenha sido, em parte, motivada

pela necessidade de aventura.

O  arqueólogo  estadunidense  Russell  Dale  Guthrie  (2009)  parte  de  tal  pressuposto  ao

extrapolar a importância religiosa. Para ele, “a arte paleolítica pode ser explicada como a maneira

natural pela qual as pessoas dessa época interagiam com o ambiente e uns com os outros. Eu acho

que  essas  pinturas  foram  feitas  por  pessoas  mais  racionais,  muito  espertas,  que  usavam  sua

inteligência para sobreviver e interagir” (GUTHRIE, 2009). Dessa maneira, o que teria motivado os

homens  e/ou  mulheres  no  Paleolítico  Superior  a  desenharem,  de  acordo  com  o  autor,  foi

simplesmente a necessidade básica de exprimir a criatividade, com o intuito de sanidade mental e

física.

As  obras  de  arte  preservadas  são  uma  relíquia  de  um  tipo  de  brincadeira,  a
brincadeira da criatividade.  Nossa evolução é resultado de nossa vivência ao ar
livre, que nos deixava indefesos. Foi preciso muita inteligência, e não força para
sobreviver  e  prosperar.  A evolução de um tipo  especial  de  comportamento  nos
permitiu desenvolver e praticar nossa inteligência: o brincar, uma atividade auto-
recompesadora. Ela permite errar sem sofrer sérias consequências. E a arte era isso,
uma brincadeira exploratória (GUTHRIE, 2009, s/p).



O tal “tipo especial de comportamento”, a que Guthrie (2009) se refere, encontra eco na

teoria do desenvolvimento da Consciência Superior destacada por Lewis-Williams (2005, p. 41).

Por sua vez, Guthrie (2009) ainda corrobora com que expus ao levantar dados concretos quanto a

quem pintava  nas  cavernas.  De acordo com o pesquisador,  apesar  de  haver  mulheres  entre  os

artistas do Paleolítico, a maioria eram homens e jovens.  

Os dados mostram que homens e mulheres de todas as idades participaram da arte
paleolítica. Pelos temas pode se chegar a essa conclusão. Mas também usei um
programa de computador para comparar o tamanho das mãos de seres humanos
atuais com as marcas com tinta encontradas junto às pinturas. Assim, foi possível
dizer estatisticamente o sexo e a idade dos donos dessas impressões. A maioria era
de  homens  jovens.  Uma  possível  explicação  para  isso  é  que  as  mulheres
costumavam usar materiais menos duradouros, como fibras, couros, peles e pratos.
Os  homens  trabalhavam com materiais  mais  duráveis:  pedras,  ossos,  chifres  e
marfim. O fato de as mãos masculinas serem mais frequentes também pode ser
explicado pelos  homens  serem mais  propensos  a  correr  riscos.  E  suponho que
naquela  época as cavernas eram lugares perigosos.  Você ficava sem luz,  estava
perdido.  E  os  jovens  costumam estar  mais  dispostos  a  enfrentar  riscos  que  os
homens mais velhos. Há uma grande tendência de muitas das artes terem sido feitas
por jovens. Eu não diria a maior parte, mas uma grande fração (GUTHRIE, 2009,
s/p).

Sendo a arte, na época, um ofício perigoso e fantástico por ser supranatural e, por sua vez,

restrita a poucos estaria ela como uma atividade social importante. Provavelmente aqueles que se

predispuseram a encarar os medos e perigos de adentrar as entranhas da Terra passaram a ser vistos

como indivíduos singulares, dotados de certos “poderes” que as pessoas comuns não entendiam. É

fácil  imaginar  também  que,  uma  vez  experimentadas  as  visões  provocadas  pela  caverna,

determinados  sujeitos  buscariam  retornar  para  sentir  novamente  seus  efeitos.  Narrar  essas

experiências seria, ainda, um convite a novas incursões. Para Guthrie (2009), muito das discórdias

ou interpretações que tendem a aproximar arte com ritos religiosos o faz devido aos mistérios do ato

criativo em si.

As razões pelas quais fazer arte são tão auto-recompensadoras são obscuras. É por
isso que os acadêmicos têm se desviado em direção ao xamanismo, à magia e a
outras motivações espirituais para tentar entender as pinturas. Mas as razões são
muito mais profundas e universais. Biológicas, eu diria. Fazer arte de qualquer tipo
é aprender a pensar diferente,  a  produzir  coisas novas,  a exercer a criatividade
(GUTHRIE, 2009, s/p).

Como visto anteriormente, a criatividade é sim um ato biológico inerente ao homem. Por

meio dela é possível desenvolver capacidades antes ignoradas pela mente, mesmo que descobertas

por acaso – como a produção de imagens. Os quadrinhos, como mencionei, também fazem parte de

uma estruturação mental natural que se dá pela interação entre o homem e o meio ambiente – talvez



por isso seja tão comum encontrarmos narrativas visuais,  que unam texto e imagens,  nas mais

diversas culturas e épocas.

Muitas  de  nossas  inclinações  são  inatas.  Alguns  antropólogos  ignoram  essa
evidência. Eles ignoram que existem comportamentos comuns a várias culturas. E o
uso da criatividade é um deles. O contrário disso seria acreditar que o ambiente há
40 mil anos determinaria uma cultura tão diferente da nossa que jamais poderíamos
compreendê-la (GUTHRIE, 2009, s/p).

Ou  seja,  a  criatividade  seria  algo  como  uma  força  motriz  capaz  de  transformar

personalidades e sociedades, além de mudar todo o comportamento de uma espécie – como foi o

caso com os humanos. Pois, somente por meio da criatividade, aliada as experiências de expansão

da consciência, o homem foi capaz de desenvolver a imagem e, através dela, mudar tudo o que era

para se tornar o que é. No entanto, como sugere Devereux (2008), um dos principais motivadores

criativos dos humanos pode ter sido os estados ampliados de consciência, e não necessariamente

uma visão em especial. Exemplo seminal são as grandes construções em pedra do período Neolítico

(pedra polida), criados geralmente para serem recintos ritualísticos. Muitas delas, principalmente

megálitos e paredes de complexos subterrâneos, foram adornados com imagens entópticas tal qual a

entrada do templo de Cairn T, em Loughcrew, na Irlanda (DEVEREUX, 2008). Até mesmo peças

utilitárias do dia a dia como ânforas, que haveriam tido o formato copiado do botão de papoula

invertido (DEVEREUX, 2008, p.53), seriam baseadas e/ou decoradas com visões ou em referência

aos ENOC.

1.3 - Tecnologia arcaica – estados não ordinários de consciência 
como interface tecnológica

O conceito  em si  de  Arte  é  algo  amplamente  discutido  no  meio  acadêmico  e  artístico

mundial. Muitas são as especulações a respeito do que viria a ser Arte e, por consequência, o artista

e sua função no mundo. A proposta aqui não é dar soluções para este imbróglio, mas problematizar

a  questão  a  partir  de  algumas  reflexões  com  base  na  arte,  tecnologia  e  xamanismo.  Talvez,

contribuir com apontamentos para a escassa historiografia que envolve arte e tecnologia – como

aponta  Edward  A.  Shanken  (2009)  –  e,  de  modo  mais  abrangente,  o  conceito  de  virtualidade

apresentado por Oliver Grau (2007), porém à luz dos Estados Não Ordinários de Consciência -

ENOC. Tal intuito surge de provocações como a de Baudrillard (1981) ao identificar os psicodélicos

como a “apoteose de uma tecnologia que se tornou ela própria  intersticial  e molecular” (1981,

p.131). Em outras palavras, essa seria uma espécie de tecnologia paratópica – por não possuir local

definido na ciência, mesmo com atuação a nível intra-corporal.



O  sociólogo  Laymert  Garcia  dos  Santos  (2005),  pensador  das  influências  sociais  da

tecnologia, volta seu olhar para as culturas tradicionais arcaicas a fim de aprender com elas. Para o

pesquisador, o xamã seria o primeiro tecnólogo (GARCIA DOS SANTOS, 2005, p. 173), além do

detentor de uma tecnologia (o transe xamânico) avançada e que passa a ser, atualmente, melhor

compreendida. Não só ele, mas existe uma extensa bibliografia – principalmente antropológica e

sociológica – que trabalha a convergência entre saberes arcaicos e tecnologia. Talvez, como explica

Daniela Villalta (2010), seja porque é crescente a necessidade em

pensar  uma  articulação  entre  a  cultura  e  conhecimentos  arcaicos  e  as  novas
tecnologias  audiovisuais  na  perspectiva  de  que  toda  tecnologia  foi  pensada
primeiramente no mundo dos mitos. Isso leva a investigar o que é comunicar na
perspectiva  da  tecnologia  do  silício,  quais  os  contornos  dessa  comunicação
interativa, que transformações ela é capaz de implicar na subjetividade do homem
contemporâneo. (VILLALTA, 2010, p. 58)

Por sua vez, autores como McLuhan (2005), por exemplo, imputam aos artistas a tarefa de

interpretar e dar soluções singulares para os problemas sociais e tecnológicos de suas épocas –

“criar modelos de percepção” (MCLUHAN, 2005, p. 250). Ao seguir essa linha de interpretação,

pode-se entender que a tal “função” do artista e da arte extrapola o limite da representação e gozo

estético. Sendo possível aproximar o processo criativo artístico do ato xamânico – por exigir, assim

como  nos  critérios  de  criatividade,  preparação  prévia,  mudança  de  estados  mentais,  além  da

visualização de imagens e interação com realidades distintas (internas e externas).

Exemplos de manifestações artísticas na história da humanidade são inúmeros.  Qualquer

trabalho de História da Arte citará milhares de casos. Quase sempre a remontar a era das cavernas.

Estão nelas o que reconhecemos como o início da atividade humana nas artes gráficas – não por

acaso  também  relacionada  com  práticas  xamânicas  (LEWIS-WILLIAMS,  2005).  No  entanto,

durante  um  século  a  hegemonia  acadêmica  seguiu  viés  um  tanto  quanto  ingênuo  para  a

interpretação destas e de outras imagens tidas como primitivas (como visto antes) e  o possível

potencial tecnológico envolvido nas criações destas.

Por tecnológico, entendo aquilo que o termo em si remete: do grego, technê (arte, oficio) e

logos (estudo de), tendo como conceito etimológico restrito o “conjunto das técnicas, processos e

métodos específicos de uma ciência, ofício, indústria etc.” (AULETE, 2014). Em outras palavras,

tecnologia é o apanhado de conhecimento, empírico ou teórico que possua um resultado, ou melhor,

que  chegue  a  um objetivo.  Lawrence  E.  Sullivan  (1988),  citado pelo  sociólogo Pedro  Peixoto

Ferreira (2005) e por Daniela Villalta (2010), descreve a ideia de tecnologia xamânica como “a

ciência sistemática da alma extática” (SULLIVA apud FERREIRA 2005, p.2). O autor define, ainda,



tecnologia “como conhecimento íntimo e sistemático” (apud FERREIRA 2005, p.2). Talvez aqui o

conceito  de  Arte  e  Tecnologia  pareça  difuso,  uma  vez  que  tecnologia  não  está  ligada

necessariamente ao eletrônico ou pós-industrial. Claro, dentro do contexto da arte contemporânea, o

termo tecnologia se liga mais a ideia de tecnologia-eletrônica ou digital, ou virtual, ou qualquer

outra denominação pós-biológica (KURZWEIL, 2003) que se dê.

Artistas e pesquisadores da Arte Tecnologia como Roy Ascott (2003), e suas mídias úmidas

que unem a tecnologia mineral com a vegetal (biológica); e Diana Domingues (2010), com o estudo

do sagrado e do transe xamânico na ciberarte; há anos procuram extrapolar possíveis interpretações

limitantes de Arte Tecnologia para outras vias que não só às vinculadas ao silício – mesmo que

apenas  conceitual  e  plasticamente.  Mais  precisamente  ao  fazerem  uma  aproximação  entre  a

tecnologia  biológica,  de  carbono,  ligada  à  transcendência  e  à  experimentação  com  realidades

paralelas  do  inconsciente.  Tais  experiências  remetem  ao  xamanismo  e  as  imagens  arcaicas

produzidas durante o processo.

1.3.1 – Xamanismo como interface, tecnologia e arte visionária

Xamã ou shaman, é um termo derivado da palavra tungue, idioma dos Evencos, da Sibéria, e

ficou conhecido a partir, principalmente, dos estudos de Mircea Eliade (FERREIRA, 2003), durante

a década de 1960. É do pesquisador também o conceito básico do termo xamanismo – a habilidade

do xamã. Para este, xamanismo são práticas ritualísticas de se alcançar o êxtase, ou melhor, seria

uma técnica arcaica do êxtase. Entretanto, para Eliade, xamanismo só pode ser entendido como tal

dentro da cultura centro asiática, sendo todas as outras práticas similares, feitas ao redor do mundo,

simples  arremedos  (FERREIRA,  2003).  Como é  possível  notar,  a  partir  da  ampla  bibliografia

antropológica, histórica e social que abarca o tema, o conceito de xamanismo não ficou restrito às

limitações impostas por Eliade. Mesmo o termo xamanismo sendo de difícil conceituação, como

indica  Ferreira  (2003),  tem-se  como pressuposto  que  todo  xamã possui  como características  a

habilidade de transitar entre mundos (LEWIS-WILLIAMS; CLOTTES, 2009) e curar ou adoecer

pessoas. Em outras palavras, o xamã, ou pajé, curandeiro, feiticeiro, etc., possui a capacidade de

visitar uma realidade paralela – ou espiritual – e dela voltar com a solução de um dado problema.

Mais do que ir a este local além do ordinário, o xamã distingue-se pela capacidade de controle do

estado de êxtase.

O êxtase, no caso especial dos xamãs, pajés ou mesmo psiconautas, caracteriza-se por uma

série de ocorrências físico/químicas no organismo, com resultados drásticos na percepção espaço-

temporal e apreensão cognitiva do indivíduo. O transe, por assim dizer, geralmente proporciona



distorções visuais e até mesmo intensas “alucinações” – na falta de termo melhor, apesar do quão

pejorativo  este  possa  parecer.  Como  apontei  anteriormente,  tais  experiências  alucinatórias  são

dinâmicas e carregadas de aspectos emocionais. O antropólogo Daniel Martinez de Oliveira (2010)

ajuda a entender o efeito dos psicotrópicos ao citar dez características presentes nos estados não

ordinários de consciência:

1. Alteração do pensamento; 2. Sentido alterado do tempo; 3. Medo de perder o
controle;  4.  Transformações  na  expressão  emocional;  5.  Transformações  na
imagem corporal; 6. Alterações da percepção; 7. Transformações dos significados;
8.  Sensação  do  indizível;  9.  Sensação  de  rejuvenescimento;  10.  Hiper-
sugestionabilidade. (OLIVEIRA, 2010, p. 4)

Não obstante,  mesmo a  parecer  algo  rígido  essas  características  elencadas  por  Oliveira

(2010) atuam no indivíduo de modo relacional com o ambiente e com a própria subjetividade da

pessoa,  possuindo,  cada  uma delas,  grau e  intensidades  diferentes.  Servem,  aqui,  apenas  como

estruturação, sem possuir a intenção de determinismo.

De modo abrangente, dentro da perspectiva apresentada, os meios aos quais são utilizados

para se chegar aos ENOC são altamente tecnológicos. Seja por manipulação e ingestão de plantas

e/ou fungos, ou mesmo por privação de sentidos, hiper-estimulação, jejum, respiração, por ondas

sonoras, etc. Todos esses métodos são formas tecnológicas de se chegar a um objetivo: a expansão

da consciência. Alguns desses aparatos tecnológicos são gigantescos, como o Salão do Oráculo,

situado no  Hal Saflieni Hypogeum, na ilha de Malta e que é uma construção neolítica (idade da

pedra polida). Recentemente, em 2014, surgiu a hipótese de que a estrutura arquitetônica do local

foi construída com o intuito de possibilitar estados não ordinários de consciência por meio do canto

vocal (ENEIX, 2014, s/p). O que, mais uma vez, dentre tantos exemplos espalhados pelo mundo,

mostra  como  a  ampliação  de  consciência  foi  e  é  importante  para  os  seres  humanos  enquanto

espécie. Talvez por elas criarem justamente o que a arte virtual busca: a fusão do indivíduo com a

imagem – informação – por meio da imersão (GRAU, 2007). Ou melhor, a criação/recriação de um

realidade a parte da realidade ordinária que consiga “por algum tempo, suspender a relação entre

sujeito e objeto, e o 'faz-de-conta' [surtir] efeito sobre a consciência” (GRAU, 2007, p.36).

Já Roy Ascott (2009) trabalha o conceito de telemática, virtualidade e imersão a ligá-los às

perspectivas das experiências xamânicas:

Uma das mais estranhas sensações provocada pela imersão em ambientes de arte
telemática é o sentimento de quase-transe "devenir" que é experimentado quando
navegamos através deste tipo de realidade. Encontramos paralelos entre este tipo de
experiência e a extasiante jornada para outros estados de consciência produzidos
pelos  transes  xamânicos,  às  vezes  denominadas  descidas  para  dentro  de  si.  As
analogias que apontamos remetem às sensações produzidas por duas manifestações:



a suspensão da percepção do tempo e o restabelecimento de uma outra sensação.
(apud VILLALTA, 2010, p. 65)

A partir desses estados, o xamã, pajé ou psiconauta, retira o que mais lhe apraz. De modo

geral,  tais experiências possuem uma rica história de representações imagéticas. Atualmente,  os

produtos artísticos que têm como intuito a revelação das visões conseguidas por essas práticas são

chamadas de Arte Visionária – que será melhor definida no Estágio II da tese. Como Arte Visionária

entende-se o que foi definido pelo artista Laurence Caruana, em 2001, no Manifesto of Visionary

Art, esta como sendo toda manifestação artística que busca retratar visões. Para o artista pesquisador

brasileiro José Eliézer Mikosz (2009):

Arte Visionária busca, portanto, representar plasticamente experiências concretas
de um universo invisível ao qual têm acesso o artista, o xamã, o místico e alguns
outros.  Mesmo  em  meio  às  intempestivas  e  inestimáveis  agitações  artísticas
contemporâneas,  a  Arte  Visionária  encontra  espaço  privilegiado  de  expressão
proveniente dos lados mais recônditos da condição e da natureza humana. (2009,
s/p)

Não importa em qual linguagem das artes; seja música, pintura, teatro. Nas histórias em

quadrinhos,  assim  como  na  história  da  arte  –  como  é  demonstrado  por  Mikosz  (2009)  –  as

representações de visões, independentemente do método para alcançá-las tanto por meio de uso de

psicotrópicos ou não, é realizado há anos, ou melhor, milhares de anos. “Considerando-se a Arte

Visionária como fruto de 'visões interiores', as imagens entópticas da Arte Rupestre se enquadram

no visionário. O mesmo se pode dizer do Romantismo e do Simbolismo e, ainda, do Surrealismo”

(MIKOSZ, 2009, s/p). Especificamente no que diz respeito aos quadrinhos – que é minha pesquisa

de base –, pode-se apontar como pioneiro nesse quesito Moebius e outros contemporâneos dele que

surgiram entre as décadas de 1950/60 e se desenvolveram entre as duas décadas seguintes. Muitos

deles embalados pelo espírito dos beatniks e hippies. Caruana (2001), no mencionado manifesto, ao

indicar os autores de quadrinhos relacionados à Arte Visionária diz:

Na  mesma  linha,  a  popular  arte  americana  dos  quadrinhos,  produziu  muitos
visionários como, na linha mais heróica - Frank Frazetta, Michael Kaluta, Barry
Windsor-Smith;  na  linha  mais  macabra  -  Berno  Wreightson  e  Richard  Crben.
Paralelamente  estavam  os  quadrinhos  undergrounds  da  Califórnia,  com  sua
expressão mais tardia na revista Juxtapoz. Na Europa, particularmente na França,
se  desenvolveram  quadrinhos  na  fina  arte  da  ilustraão  gráfica  das  Bandes
Dessinées com Moebius, Druillet e outros. (CARUANA, 2013, p. 13)

É possível perceber, então, que a variedade de estilo, temática e técnica são enormes, uma

vez que os artistas mencionados são díspares uns dos outros. Mas foi apenas a partir da obra de

Pablo Amaringo (1938-2009), publicada no livro Ayahuasca Visions: The Religious Iconography of



a Peruvian Shaman, 1991, que se definiu o que viria a ser a Arte Visionária. Amaringo passou a ser

conhecido  e  reconhecido  como  artista  espiritual  e  visionário  propriamente  dito  a  influenciar

diversos outros visionários pelo mundo. A obra do artista caracteriza-se por cores vivas e profusão

de símbolos. De acordo com Mikosz (2009), quem já experimentou Ayahuasca (chá indígena com

propriedades psicoativas, melhor analisado adiante) percebe nitidamente a influência visionária do

trabalho. No entanto, a ideia de Amaringo pintar suas visões não surgiu dele, mas do pesquisador

Luis Eduardo Luna (1947–), que conheceu o artista numa expedição ao Peru, em conjunto com

Dennis McKenna (1950–), no início dos anos de 1990.

É importante ressaltar que o entendimento de “visões” para a Arte Visionária engloba os

sonhos, principalmente os “sonhos lúcidos”. Esses se caracterizam por quem sonha, por ter noção

de se estar em um sonho e disso tomar proveito. Não basta sonhar e se inspirar no sonho para ser

artista visionário. Há de se sonhar, interagir conscientemente com o sonho e retratar a experiência.

No caso de sonhos comuns, o ideal é o artista procurar retratar o visto no mundo onírico com o

intuito de reproduzir o sonho e não apenas usá-lo como inspiração.

Como destacado anteriormente por Mikosz (2009) a  respeito  da arte  rupestre,  parte  dos

registros rupestres deriva de ENOC.  Isso implica em dizer que o próprio surgimento da arte, e da

imagem, está relacionado à ampliação das faculdades mentais. Em outras palavras, foi necessária

uma  interface  biológica  para  a  criação  de  determinadas  imagens  do  passado.  Lewis-Williams,

atualmente,  é  considerado  como  um  dos  principais  pesquisadores  dos  estados  ampliados  de

consciência e arte. Ele possui a teoria dos ENOC como mola propulsora da criatividade humana

para a representação pictórica – o que, de acordo com o pesquisador (LEWIS-WILLIAMS, 2005),

determina o surgimento da estética e da religião (mundo espiritual).

Tendo em vista a associação entre xamanismo, como técnica do êxtase e modo de aquisição

de imagens e sensações (mentais e extrassensoriais), com a própria produção de imagens; percebo

existir  aí  uma correlação de caminhos  com a busca genuína da arte  tecnologia  (em especial  a

virtual): a imersão total do indivíduo num mundo “artificial”, que extrapole todo e qualquer modo

de apreensão sensório ordinário. Ou seja, a arte tecnologia, em grande parte, como aponta Santaella

(2009), estimula um futuro de máquinas inteligentes, hipercérebros e pós-humanidade por ter em

seu bojo as  possibilidades tecnomaquínicas,  com crescimento exponencial  em fase acelerada,  a

proporcionar a criação de meta-realidades. Por outro lado, o xamanismo, ou os ENOC, funcionam

como a interface dos meios eletrônicos para os usuários na criação de realidades extrassensoriais,

mas a partir de estímulos orgânicos. Por exemplo, quando Santaella (2009) trata das “tecnologias de



inteligência” ela diz:

Um novo e revolucionário limiar começou a adquirir forma no horizonte humano,
já que não estamos mais lidando simplesmente com uma extensão da capacidade
sensorial  e  visual  da  humanidade,  como  era  o  caso  do  mundo  mecânico  e
eletrônico.  O  que  vemos  agora  é  a  extensão  de  algumas  das  propriedades  do
cérebro, e também, pela primeira vez, a possibilidade de  comunicação interativa
coletiva a longa distância.  Além disso, ela  permite acesso direto à informação.
Afinal,  o que são as redes globais,  as quais qualquer um pode estar conectado,
senão  cérebros  gigantes,  fontes  de  competência  e  conhecimento  inesgotáveis,
disponíveis  para  uso  seletivo  por  indivíduos  e  comunidades  inteiras?
(SANTAELLA, 2009, p.506 – grifos meus)

Fica  claro  o  quão  similar  é  a  fala  acima  de  Santaella  (2009),  ao  descrever  as  novas

possibilidades  de  máquinas  inteligentes,  com  o  que  é  descrito  como  alguns  dos  efeitos  dos

psicotrópicos  sobre  os  indivíduos  que  deles  compactuam.  A “extensão  da  capacidade  visual  e

sensória”, como já mencionado antes, é nítida durante o êxtase xamânico, sendo até mesmo um dos

critérios  básicos  para a  classificação do xamanismo stricto sensu.  A autora remete  a  McLuhan

(2005) ao falar da “extensão de algumas propriedades do cérebro”, ou seja, a máquina como parte

do cérebro – ou mesmo prótese. Se os psicotrópicos possibilitam a mente acessar áreas recônditas

do emaranhado neuronal, eles funcionariam também, dentro desta perspectiva, pois aumentariam as

capacidades do cérebro. O etnobotânico Terence McKenna (1946-2000) descreve algo similar em

uma palestra proferida em 1999. Para ele, os psicodélicos agiriam como softwares de computador

que  possibilitariam aumentar  a  potencialidade  do  cérebro  (MCKENNA, 1999).  Com relação  a

“comunicação coletiva a longa distância” surge um fato interessante. As plantas de poder (vegetais

ou fungos psicotrópicos), além de outras técnicas (já abordadas), têm a propriedade de elevarem a

consciência  dos indivíduos a um estado até certo ponto comum. Não é raro verificar  nas artes

visionárias  ancestrais  e  contemporâneas  semelhanças  em motivos,  símbolos  e  interpretações  da

experiência vivida. De certa forma é uma espécie de comunicação, um código a ser decodificado

por todos que comungam de experiências similares, sempre a se renovar, mas nunca totalmente

decifrável. Não é à-toa que Ferreira (2005, p. 6) destaca que

Exemplos  são  diversos.  Entre  eles:  os  Desana  encaram  o  xamã  como  um
"transmissor", uma "pessoa-que comunica", à moda de um "telefone" ou de um
"rádio"  (Reichel-Dolmatoff  1997:233);  os  Ashanica  contam  que  as  almas  dos
mortos  são  como  "ondas  de  rádio  voando  por  aí"  e  cujas  canções  podem ser
capturadas por rádios e gravadas/reproduzidas por gravadores (Narby 1998:31 e
125); os Yanomami definem as longas penas de um de seus adornos rituais como
"antenas de rádio" (Laymert Garcia dos Santos, comunicação pessoal); vegetalistas
mestiços  do  Peru  ocasionalmente  descrevem  suas  visões  como  "um  tipo  de
fenômeno  eletromagnético"  (Luna  1992:242);  um  xamã  Campa  diz  que  "os
espíritos se comunicam entre si por ondas de rádio" (Luna 1992:247);" '[M]úsica



das  divindades’,  é  uma  expressão  tanto  genitiva  quanto  possessiva.  Isto  é:  as
canções são ’dos […] ["deuses"]’, o xamã não as aprende de outro xamã, e não tem
controle sobre elas." (Viveiros de Castro 1986a:543) (FERREIRA, 2005, p. 6)

Quanto ao “acesso direto à informação” e “fonte de conhecimento inesgotável”, como citado

por Santaella (2009), são duas características similares e bastante experienciadas por xamãs, sendo

o próprio êxtase uma fonte de consulta para soluções de problemas – o que pode ser entendido

como “clarividência” (OLIVEIRA, 2010), além de coadunar com o destacado por Ferreira (2005)

anteriormente. Roy Ascott também aborda essa característica dos estados ampliados de consciência,

ao discorrer o quanto a ciência utilizou do conhecimento xamânico para desenvolver novas drogas

farmacoquímicas (ASCOTT, 2003).

Ainda  em  Santaella  (2009),  a  autora  diz  que  a  era  pós-humana  foi  iniciada  pelo

“desenvolvimento do neocórtex (…) e com o crescimento dos signos e da capacidade simbólica em

geral” (2009, p.507). De acordo com o ponto de vista aqui exposto, antes desse desenvolvimento ser

fruto das práticas de interação com imagens externas, há o uso dos psicodélicos e da experiência

xamânica como promotora e propagadora dessas novas capacidades mentais por meio das imagens

interiores. Enquanto Santaella (2009) e outros pensadores refletem sobre o crescimento do cérebro

extra corpóreo por meio das máquinas, entendo que as técnicas ancestrais de êxtase ampliam o

próprio crescimento do cérebro de modo intracraniano e biológico.

Baudrillard (1981), no artigo A Clony Story, discute várias problemáticas com referência ao

corpo e  as  relações  das  pessoas  consigo mesmas.  São postas  em cheque diversas  situações  de

choque entre indivíduo, ser interior, corpo, sociedade e tecnologia. Em muitos dos exemplos o autor

aponta  para  um  desgarramento  da  identidade  individual  e  transmutação  corporal  focada  na

modificação do corpo por meio de próteses tecnológicas. Por outro lado, modificações corporais

como as descritas pelo autor ainda mantêm o modelo geral do corpo (BAUDRILLARD, 1981, p.

130). Com os psicotrópicos isso não ocorre, pois não é o físico que muda “mas a cena do corpo”,

como aponta Baudrillard (1981, p. 131). No entendimento do autor, tais substâncias formam um

“corpo  psicotrópico  (…)  modelizado  do  'interior',  sem  passar  já  pelo  espaço  perspectivo  da

representação, do espelho e do discurso” (BAUDRILLARD, 1981, p.131). Ele justifica tremenda

singularidade ao dizer que os psicotrópicos – indo além incluo aí os ENOC em geral – criam corpos

“enucleados do seu ser e do seu sentido” – ou seja, transcendem a pessoa, elevando-a para um novo

patamar  de  reconhecimento  do  entorno  –  exatamente  como  a  arte  virtual  ou  arte  tecnologia

procuram fazer (GRAU, 2007; SANTAELLA, 2009).

 Talvez,  por  conta  dessa  “enucleação  do  corpo”,  como  pontua  Baudrillard  (1981),  a



transformação corporal seja possível para o xamã. Mais que uma busca de diferenciação humana e

possibilidades tecnológicas, tal mutabilidade corpórea é também outra característica encontrada nos

transes xamânicos. Porém, ao invés da mudança per si, instituída pela alteração de membros e/ou

formas corporais – seja a base de próteses ou supressão de partes –, para o xamã a mudança ocorre

de  modo  mais  íntimo  e  intenso.  Tais  mudanças  se  dão  no  corpo  extrassensorial  e  possuem a

capacidade de reformular completamente a aparência e experiência vivida pelo indivíduo. Mesmo

que para isso, como observa Ferreira (2005), ele precise usar de subterfúgios, como vestimentas.

(…)  etapas  essenciais  das  iniciações  xamânicas  consistem  justamente  em
transformações radicais do corpo do xamã, tornando-o capaz de assumir formas
não-humanas e, assim, ganhar acesso justamente à alteridade radical da natureza e
da sobrenatureza. O corpo é visto aqui como uma roupa para o espírito, ao mesmo
tempo  em  que  roupas,  marcas,  máscaras  etc.  são  percebidos  como  meios  de
transformar  este  corpo e  torná-lo  capaz  de ingressar  em outros  ambientes:  "As
roupas  animais  que  os  xamãs  utilizam  pra  se  deslocar  pelo  cosmos  não  são
fantasias, mas instrumentos: elas se aparentam aos equipamentos de mergulho ou
aos trajes espaciais, não às máscaras de carnaval. O que se pretende ao vestir um
escafandro é  poder  funcionar  como um peixe,  respirando sob a  água,  e  não se
esconder sob uma forma estranha. Do mesmo modo, as ’roupas’ que, nos animais,
recobrem uma ’essência’ interna de tipo humano não são meros disfarces, mas seu
equipamento  distintivo,  dotado  das  afecções  e  capacidades  que  definem  cada
animal." (Viveiros de Castro 1996, p.133) As técnicas da metamorfose permitem ao
xamã, portanto, administrar as "relações dos humanos com o componente espiritual
dos extra-humanos, capazes como são de assumir o ponto de vista desses seres e,
principalmente, de voltar para contar a história" (Viveiros de Castro 1996:120). A
metamorfose por conexão do corpo com próteses e instrumentos que transformam
suas capacidades acaba até mesmo aproximando os xamãs das "vertigens do pós-
humano" e da ciborgologia. (FERREIRA, 2005, p. 8)

Exemplo interessante INSN(H)AK(R)ES, de 2000, obra de Diana Domingues em que ela

trabalha justamente a relação entre animal/humano/tecnologia (DOMIGUES, 2003, p. 105), tendo

como base (ou inspiração) a transformação em animal feita pelo xamã. A obra consiste em uma

cobra robótica inserida num viveiro com cobras verdadeiras. O réptil maquínico proporcionava a

possibilidade aos  interatores  de usufruírem, por breves momentos, a experiência de viver (ou se

locomover)  como  uma  cobra.  O  robô  era  controlado  remotamente  pela  internet  e  possuía  um

webcam como olho. De acordo com a artista “a intenção é propiciar a incorporação do corpo de

uma cobra através do robô que é comandado por rede” (DOMINGUES, 2003, p. 107). Em outras

palavras, ela buscou replicar a experiência xamânica de transformação, mas a partir da mediação da

arte tecnologia. A roupa, no caso, que propicia a transformação, é o aparato tecnológico – seja ele a

cobra robô ou o microcomputador conectado a ela (ou ainda ambos).



1.3.2 – Incorpore-me: ENOC, arte e tecnologia na criação artística

Com base nas  provocações  levantadas  anteriormente,  creio que a  arte,  a  tecnologia e  o

xamânismo (incluindo aí os ENOC em geral) formam o básico para o desenvolvimento intelectual

humano.  É  um  tripé  simbiótico  auto-dependente.  Sem  a  arte  não  haveria  desenvolvimento

tecnológico, sem a tecnologia não haveria arte. Da mesma forma que ambas são dependentes das

práticas xamânicas para a ampliação da consciência e alcance de conhecimentos/imagens diversas e

inacessíveis de outras maneiras – principalmente na gênese. O xamanismo é refém da tecnologia,

enquanto  técnica,  e  da  arte  para  a  replicação  do  mito.  Sem tais  práticas  ao  longo  da  história

(LEWIS-WILLIAMS, 2005) não seria possível chegarmos ao patamar de avanço hoje encontrado

pela humanidade.

Inspirado em tais reflexões, busco com a obra Incorpore-me (2014) dar a possibilidade ao

fruidor (ou interator) de experimentar outros estados não ordinários de consciência, porém sem o

uso de  aditivos  químicos.  A proposta  é  a  privação de  sentidos  ao  deslocar  o  indivíduo para  a

realidade interna dele  mesmo.  A partir  desse deslocamento,  prevejo que o interator  passe a  ter

visualizações de imagens e a sentir o entorno de modo diferenciado, desligando-se cada vez mais da

Ilustração 6: Detalhe da máscara de Incorpore-me, de Matheus Moura e Dânia
Soldera (2014). Fonte: elaborada pelo autor.



realidade externa. Uma espécie de imersão que parte do avesso do proposto por Oliver Grau (2007).

Não é mais a realidade ordinária que passa a ser modificada a fim de sobrepujar os sentidos do

fruidor, mas o próprio centro de controle do que determina ser a realidade: a consciência.

A mimética como apontada por Grau (2007), de certa forma, é rompida nesse sentido. Não

há interesse em replicar o ambiente comum. Ao contrário, a intenção parte em retirar do público o

referencial de cenário. Jogá-lo em um mundo comum e ao mesmo tempo estranho: para dentro dele

mesmo.

Porém, o trabalho não deixa de repetir práticas de outros. Como mencionado, a ideia é levar

o fruidor da obra a experienciar novos estados de consciência ao ponto de ter visões. Para tanto

escolho um método de privação de sentidos. Ele trabalha com dois sentidos específicos: audição e

visão. De certa forma com o tato também – mas em menor medida. O artefato principal da obra é

uma máscara, como as usadas por alguns xamãs em seus rituais. Mas não uma máscara comum. Ela

possui os orifícios dos olhos cobertos por películas em branco opaco – na verdade uma bola de

ping-pong partida ao meio e acoplada à máscara.  Isso serve para impedir os olhos de verem o

exterior prendendo a visão num campo homogeneamente branco. É uma maneira de hiper estimular

os olhos – a técnica é baseada no Experimento de Ganzfeld, desenvolvido por Wolfgang Metzger

(1899-1979). Como visto anteriormente, o uso de vestimentas e adornos corporais com funções

xamânicas são comuns e, às vezes, necessários para o êxtase. No entanto,  ao invés da máscara

remeter  a um animal de poder que o xamã se identifique,  a de  Incorpore-me serve como uma

transição entre o aqui e o agora.  Aqui enquanto espaço externo e  agora como percepção do que

ocorre consigo mesmo.

Os estímulos auditivos se dão por uma música tribal, tocada por aborígenes da Austrália em

um instrumento típico deles: o didgeridoo. Este consiste num longo tubo levemente arqueado, que

varia de tamanho e forma, a lembrar de um berrante, mas sem as torções do chifre. O didgeridoo em

si é um instrumento de sopro que pode levar a pessoa que o toca a experimentar um estado não

ordinário de consciência. Em seu modo de tocar, ele possibilita o instrumentista extrair-lhe som sem

precisar de pegar folego – pode-se tanto inspirar quanto expirar ao tocar. O que torna o instrumento

também uma ferramenta de êxtase por  meio  da  hiper-ventilação.  Dessa forma,  para a  obra foi

selecionada uma faixa sem muita variação, colocada em looping, ou seja, em repetição continua,

com dez horas de duração.

Para complementar os estímulos sensórios, incluí ainda uma luz estroboscópica. A ideia para

a inclusão da luz é inspirada no depoimento do médico psiquiatra, e estudioso dos ENOC, Stanislav



Grof (2008). Na época em que ainda estudava medicina, em 1956, Grof experimentou LSD numa

sessão dirigida a  uma pesquisa do Hospital  Psiquiátrico de Praga.  Na ocasião,  como parte  dos

procedimentos  da  pesquisa,  foram usadas  nele  diversas  variações  de luzes  estroboscópicas.  De

acordo  com o relato  de  Grof,  cedido no  World  Psychedelic  Forum  de  2008,  após  o  início  do

estroboscópio  a  intensidade  dos  efeitos  do LSD se multiplicou diversas  vezes  levando-o  a  um

estado  muito  além  do  que  ele  podia  imaginar  ser  possível  a  mente  alcançar.  Depois  dessa

experiência, todos os esforços intelectuais de Grof foram direcionados às pesquisas com ENOC

(GROF, 2008). Um dos resultados do intento foi o desenvolvimento da Respiração Holotrópica

(melhor abordado adiante), que possibilita, por meio de técnica respiratória, chegar ao êxtase. Ou

seja,  Incorpore-me é  uma obra  formada por  três  princípios  básicos:  a  máscara,  o  som e  a  luz

estroboscópica – e todos esses elementos, de uma forma ou de outra, têm ligação com os ENOC.

No  primeiro  experimento  com  a  obra  não  foi  possível  organizá-la  da  maneira  como

concebida. A ideia era criar um espaço que serviria de atrativo para o público. Como é necessária

uma  área  considerável  para  a  propagação  da  luz  estroboscópica  (caso  fique  muito  perto  e

Ilustração 7: Interator frui Incorpore-me, durante apresentação da obra na disciplina Arte e Tecnologia
(PPGACV-FAV/UFG), ministrada pelo prof. Dr. Edgar Franco. Fonte: elaborada pelo autor.



diretamente  virada  para  quem usa  a  máscara,  a  intensidade  da  luz  fica  muito  forte,  e  inibe  a

aproximação do público), pensei em um ambiente aberto e escuro. Ao centro uma penteadeira, de

preferência com a moldura do espelho em madeira. A máscara ficaria dependurada no espelho. O

título da obra,  Incorpore-me, escrito no espelho, a convidar o público a vestira a máscara. A luz

estroboscópica pulsa de cima para baixo, quase que centralizada. No som ambiente, em volume

alto, o som do didgeridoo. Dessa forma a obra, além de trabalhar intimamente com o interator que

vestiu a máscara e está ali, sentado ao centro da sala, com luz que pisca sob a cabeça e ao som de

música tribal, se torna também uma figura esteticamente diferente para quem o vê naquela situação.

Como é possível perceber, a imersão é centrada em quem se dispõe em vestir a máscara. O

ato de se locomover por entre o ambiente criado, pegar, sentar e colocar a máscara no rosto, se

tornaria uma ação performático/ritualística. A interação do fruidor com o ambiente e com a obra,

antes mesmo deste vestir  a máscara,  já alteraria sua própria percepção com relação a realidade

comum. A música, em especial, como aponta Gazy Andraus (2009), é capaz de mudar as ondas

cerebrais a modificar o maneira de pensar do indivíduo – este se torna mais aberto a percepções

criativas.  

Os materiais  aparentemente simples para a  criação do trabalho (luz estroboscópica,  som

ambiente e máscara), tiveram como referência obras de arte tecnologia desenvolvidas por artistas

como Lucas Bambozzi. Ele, de certa forma, flerta com o que se pode chamar de baixa tecnologia,

em conjunto com a alta tecnologia. Um bom exemplo é o trabalho intitulado Puxadinho, de 2010,

em que foram usados apenas um aparelho de DVD, tela de LCD e construção em alvenaria.

O intuito geral do trabalho foi desenvolver uma maneira de modificar os estados mentais ao

ponto  de  propiciarem  visões  sem  a  necessidade  de  jejum  prolongado  ou  mesmo  o  uso  de

psicotrópicos. A ideia era usar a máscara para a construção poética desta pesquisa, sendo ela um dos

métodos a serem utilizados para a ampliação da consciência e criação de histórias em quadrinhos.

Porém, decidi deixar as experiências criativas com a máscara para uma pesquisa posterior e focar

somente  na  Ayahuasca,  na  Respiração  Holotrópica  e  nos  Sonhos  Lúcidos  devido  ao  tempo

disponível e a possíveis questões burocráticas que poderiam surgir.

1.4 – Indutores de ENOC: Ayahuasca e Respiração Holotrópica

Neste tópico o intuito é apresentar ao leitor os dois indutores de estados não ordinários de

consciência  escolhidos  para  a  pesquisa:  Ayahuasca  e  Respiração Holotrópica.  O primeiro  é  de

origem botânica, uma beberagem indígena constituída de duas plantas – serão melhor detalhadas no

decorrer do texto. O segundo foi desenvolvido por um médico-psiquiatra tcheco chamado Stanislav



Grof, juntamente com a esposa, Christina Grof, como método de terapia. A ayahuasca possui uma

vasta bibliografia a respeito em diferentes campos do saber, tendo a antropologia, etnobotânica,

farmacologia  e  psicologia  como  as  principais.  Mas  se  estende  ainda  à  psiquiatria,  neurologia,

química, sociologia, artes e áreas afins. Já a Respiração Holotrópica tem base bibliográfica focada

na psicologia.

 A escolha para os  indutores  de ENOC parte  de duas premissas  básicas:  a  segurança da

pesquisa e a exigências legais solicitadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP UFG (aprovado

no  parecer  nº  1.538.334).  Como  a  Respiração  Holotrópica,  por  se  tratar  de  uma  ferramenta

terapêutica,  criada  por  um psiquiatra  renomado,  foi  desenvolvida  para  propiciar  um ambiente

seguro ao  respirante e é conduzida por psicólogos capacitados, não houve complicadores quanto

seu uso na pesquisa. Já a escolha da ayahuasca é por ela ser o único psicoativo legal no país, desde

que usado de modo religioso. Qualquer outra substância psicotrópica é proibida, inclusive, para

pesquisas  acadêmicas.  Se,  mesmo  assim  insistisse  na  investigação  com substâncias  proscritas,

precisaria de uma autorização da ANVISA e as drogas retiradas na própria Polícia Federal. Porém, o

percurso é  moroso e  não havia tempo hábil  para a  espera de resoluções em tais  patamares do

governo,  o  que  poderia  prejudicar  o  andamento  da  pesquisa.  Para  evitar  questões  legais,  a

ayahuasca  se  torna  a  única  representante  das  substâncias  psicotrópicas  dentro  do  escopo desta

investigação de processos criativos.

No Brasil, a legislação vigente sobre o uso ritual da ayahuasca foi definida com a Resolução

nº 4, de 04 de novembro de 2004 pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas – CONAD,

publicado no Diário Oficial da União número 214, seção 1, página 8. Nele é resolvido que

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL ANTIDROGAS – CONAD, no
uso de suas atribuições legais, observando, especialmente, o que prevê o art. 6° do
Regimento Interno do CONAD; e CONSIDERANDO que o plenário do CONAD
aprovou, em reunião realizada no dia 17 de agosto de 2004, o parecer da Câmara de
Assessoramento Técnico-Científico que, por seu turno, reconhece a legitimidade,
juridicamente, do uso religioso da Ayahuasca, e que o processo de legitimação
iniciou-se,  há  mais  de  dezoito  anos,  com a  suspensão  provisória  das  espécies
vegetais  que a  compõem,  das  listas  da Divisão de Medicamentos  DIMED, por
Resolução do Conselho Federal  de Entorpecentes – CONFEN, n° 06,  de 04 de
fevereiro de 1986, suspensão essa que tornou-se definitiva, com base em pareceres
de 1987 e 1992, indicados em ata do CONFEN, publicada no D.O. de 24 de agosto
de 1992, sendo os subseqüentes considerados baseados na já referida decisão do
CONAD. (…) RESOLVE: Art. 1º Fica instituído GRUPO MULTIDISCIPLINAR
DE  TRABALHO  para  levantamento  e  acompanhamento  do  uso  religioso  da
Ayahuasca, bem como para a pesquisa de sua utilização terapêutica,  em caráter
experimental.  Art.  2º  O GRUPO MULTIDISCIPLINAR DE TRABALHO será
composto por seis membros, indicados pelo CONAD, das áreas que atendam, entre



outros,  aos  seguintes  aspectos:  antropológico,  farmacológico/bioquímico,  social,
psicológico, psiquiátrico e jurídico. Além disso, o grupo será integrado por mais
seis  membros,  convidados  pelo  CONAD,  representantes  dos  grupos  religiosos,
usuários da Ayahuasca. (CONAD, 2004, p.8 – grifo meu)

O Grupo Multidisciplinar de Trabalho foi formado e após seis anos chegaram a um parecer

final, publicado na Resolução nº 1, de 25 de janeiro de 2010. O GMT, no caso, não se preocupou

com a legalidade da ayahuasca em si para este relatório final, uma vez que ela está legal dentro do

uso religioso desde 2004. As pautas discutidas pelo grupo foram, basicamente, a respeito do

cadastramento das entidades; aspectos jurídicos e legais para regulamentação do
uso religioso e amparo ao direito à liberdade de culto; regulação de preceitos para
produção,  uso,  envio e transporte da Ayahuasca;  procedimentos de recepção de
novos  interessados  na  prática  religiosa;  definição  de  uso  terapêutico  e  outras
questões científicas. (CONAD, 2010, p. 57)

 O relatório final, assinado por 13 pesquisadores das mais variadas esferas do conhecimento

– incluído aí membros de igrejas –, concluiu um processo de 25 anos em busca da legalização e

legitimação das práticas religiosas que possuem a ayahuasca como base sacramental. Nele é ainda

feito um retrospecto quanto ao processo de legalização e apontamentos relacionados a cada item

descrito  na  citação  acima.  Uma  das  principais  antropólogas  contemporâneas  que  investiga  a

beberagem, Beatriz Labate, possui dois artigos o quais narra o percurso legal da ayahuasca. Um é

intitulado  Dimensões legais, éticas e políticas da expansão do consumo da ayahuasca  (2005), o

Ilustração 8: A primeira imagem mostra a Chacrona, Psychotria viridis, com frutas. A segunda, ao centro,
foco no Jagube, Banisteriopsis caapi. Fonte: Erowind.



qual  o  leitor  pode se aprofundar  nos  meandros  da legalização no Brasil  e  no mundo,  além de

compreender a importância das igrejas ayahuasqueiras no processo e ter acesso a temas legais como

fiscalização.  O  outro  artigo  é  Un  panorama  del  uso  ritual  de  la  ayahuaca  en  el  Brasil

contemporaneo (2001).

 Etimologicamente, o termo Ayahuasca é de origem quíchua (Peru) e o significado varia entre

cipó dos espíritos, vinho dos mortos e outras interpretações do gênero (JUNIOR, 1989). No Brasil,

os povos nativos que utilizam da beberagem costumam chamá-la de yagé (pelos Tukano), nixi pae

(pelos Yawanawá), kamarampi (pelos Aruák) dentre outras denominações (OLIVEIRA, 2010). O

preparado  é  uma  decocção  de  dois  vegetais:  Banisteriopsis  caapi (um  cipó  da  família

malphigiaceae) e  Psychotria viridis (um arbusto da família rubiaceae), popularmente conhecidos

como Mariri ou Jagube e Chacrona respectivamente. O cipó concentra derivados “beta-carbolínicos

da harmina,  tetrahidroharmina e harmalina como os principais alcaloides” (SHANON, 2002, p.

629). Enquanto que as folhas são ricas em N, N-dimetiltriptamina (DMT), N-metil triptamina e

Metil-tetrahidroharmina (SHANON, 2002).

 Os beta-carbolínicos presentes na  B. caapi tem como função principal inibir uma enzima

presente  no  Sistema  Digestório  chamada  monoamino-oxidase  (MAO)  –  substâncias  com essas

características são conhecidas por IMAO. A enzima funciona, a groso modo, como filtro endógeno

que bloqueia determinadas substâncias ingeridas cotidianamente, a permitir que o consumo de tais

alimentos seja seguro. Por exemplo, sem o MAO no organismo, seria impossível consumir café,

uma vez que a cafeína, sem passar pelo filtro, é nociva. No caso da ayahuasca, o DMT presente no

chá necessita que o MAO do estômago seja inibido para que ele possa chegar ao cérebro. Por outro

lado, pesquisadores como Claudio Naranjo (2015), afirmam que os o beta-carbolínicos presentes no

cipó,  principalmente  a  harmina,  já  bastariam  para  se  chegar  a  um  estado  não  ordinário  de

consciência (NARANJO, 2015). Algo bastante plausível, uma vez que a MAO controla os níveis de

serotonina no cérebro. Ao ser inibida no organismo, favorece o aumento dos níveis de serotonina,

molécula moduladora da atividade psíquica (LUNA, 2005),  o que pode explicar a mudança de

estado de consciência relatada. Naranjo salienta que “relacionar o efeito da ayahuasca meramente à

atividade não interferida da DMT é (…) considerar que a harmina ou a harmalina, por si mesma,

não produzem efeitos psicodélicos” (NARANJO , 2015, p. 82). O autor defende a psicoatividade da

harmina com base em relatos antropológicos de pesquisas desenvolvidas em etnias que só utilizam a

Banisteriopsis caapi como ingrediente para o chá, além de suas próprias investigações – realizadas

com aplicações de harmina diretamente na corrente sanguínea dos voluntários.



 A N, N-dimetiltriptamina (DMT) é uma substância presente em diversos seres vivos, sejam

eles  vegetais,  animais  ou fungos.  No reino  vegetal  existem desde  espécies  de  capim (Phalaris

arundinacea), a árvores como a Jurema-Preta (Mimosa hostilis), ricos no psicoativo. Nos fungos, a

maioria contêm pequenas quantidades de DMT em sua composição. Enquanto nos animais, o DMT

está  presente em todos os  mamíferos  e  nos  humanos sua  ocorrência  é  nos  tecidos  do pulmão,

cérebro, sangue, fígado e coração (SHANON, 2002, p. 632). Diversas são as especulações sobre a

função  do  DMT no  cérebro.  Alguns  sugerem  uma  função  onírica,  que  propiciaria  os  sonhos

(CALLAWAY, apud MIKOSZ, 2014).  Outros,  como Rick Strassman,  acreditam que a  glândula

pineal pode secretar doses elevadas de DMT ao ser estimulada apropriadamente como na meditação

ou em experiências de quase morte (DMT, 2010).

 Enquanto  o  efeito13 é  atribuído  ao  DMT o  aumento  considerável  das  visões  durante  a

13 O uso  ritual  da  ayahuasca  implica  em algumas  reações  adversas  do  corpo,  como por  exemplo:  náuseas,
vômitos, tonturas, parestesias, ansiedade, alterações de humor, distorção de tempo, confusão, hiperreflexia, ataxia,
fraqueza, disestesias, sonolência e consciência de cor aprimorada. Todos esses possíveis efeitos são tidos como parte
natural  da  ingestão  da  substância  e  tratada  dentro  do  contexto  espiritual  como formas  de  limpeza  de  energias

Ilustração 9: Tabela demonstra as principais moléculas da ayahuasca e como elas são
semelhantes a da serotonina. Fonte: DE SOUZA, 2011.



experiência  com ayahuasca,  mesmo a  quantidade  dela  sendo ínfima no composto  geral  do chá

(MIKOSZ, 2014). A ação do alcaloide no cérebro se dá nos mesmos receptores pós-sinápticos nos

quais a serotonina atua, sendo a própria molécula da DMT semelhante à da serotonina (LUNA,

2005).  Na  passagem  abaixo  o  pesquisador,  Luís  Eduardo  Luna,  sintetiza  a  dinâmica  de

funcionamento e importância do chá – interessante ainda perceber como as palavras de Luna fazem

eco na citação anterior de Sataella (2009), quando é descrita as novas capacidades das tecnologias

de inteligência14.

Podemos  dizer,  grosso  modo,  que  a  ayahuasca  atua  simultaneamente  de  duas
maneiras: os altos níveis de serotonina colocam a pessoa em um especial estado de
alerta; a ação da DMT no sistema nervoso faz com que o sujeito esteja como que
“sonhando”. Nesse estado, ele pode entrar em extraordinários espaços sensoriais,
acessar  o  que  parece  ser  uma  fonte  inesgotável  de  informações,  ter  estranhas
percepções do próprio corpo e de si mesmo, transformar-se em seres não-humanos
(animais,  plantas  ou objetos  inanimados),  ter  contato com entidades  entendidas
como pertencentes  a  este  ou  a  outros  mundos,  recordas  episódios  passados ou
percebidos subjetivamente como intra-uterinos ou pertencentes à “vidas passadas”,
ou ainda ter experiências “místicas” de muitos tipos. Trata-se, portanto, de uma
grande descoberta,  feita pelas populações amazônicas,  a partir  de uma flora de
cerca de oitenta mil espécies diferentes. Não é de se estranhar que os povos do Alto
Amazonas considerem a ayahuasca sagrada, e onde ela tem sido incorporada em
religiões  sincréticas  cristãs,  chegou-se  a  identificá-la  com  o  sacramento  da
eucaristia (LUNA, 2005, p. 338).

 Como  é  possível  perceber,  o  consumo  de  ayahuasca  é  estritamente  ligado  às  práticas

religiosas, sejam elas em tribos indígenas amazônicas ou em igrejas sincréticas. Dentre as igrejas,

existem três principais no Brasil: Santo Daime, Barquinha e União do Vegetal. A principal diferença

entre elas se dá nos dogmas das liturgias e nos fundadores15. Não irei me alongar nos pormenores de

cada uma delas por fugir do escopo da pesquisa. No entanto, aos leitores interessados em conhecer

negativas ou transito entre a realidade ordinária e a supra realidade do chá. Não são encarados pelos participantes
como efeitos de risco ou negativos derivados da bebida. Já os possíveis envenenamentos provenientes da ingestão de
ayahuasca se dão pelo efeito  do IMAO presente na  B. Caapi.  Este alcaloide suspende uma enzima do fígado,
monoamino-oxidase  (MAO),  o  que  pode causar  reações  adversas  no  usuário  caso  este  não  tenha  feito  a  dieta
obrigatória antes da ingestão da ayahuasca. Todos os grupos/rituais que têm como base a consagração do santo
daime, exigem dos participantes uma dieta prévia e posterior de três dias. A dieta serve para dar tempo do organismo
eliminar substâncias ingeridas no cotidiano, como a cafeína, que, sem a proteção do MAO, tornam-se nocivas para o
indivíduo. Dessa maneira, o envenenamento proveniente do consumo de ayahuasca se dá geralmente por neófitos
que não seguem as instruções dadas por quem conduz o ritual. Não existem riscos da ayahuasca causar depressão e
dependência, uma vez que ela, na verdade, é usada justamente no tratamento dessas duas doenças (MERCANTE,
2013;  MARCHEZI,  2015;  LABATE,  SANTOS,  ANDERSON,  MERCADANTE,  BARBOSA,  2009;  OSORIO,
2015).

14 Ver pg. 68.
15 Centro Espírita e Culto de Oração de Jesus Fonte de Luz, ou apenas Barquinha, foi fundada por Daniel Pereira

de Mattos, em Rio Branco (AC), em 1945. Centro Espírita Beneficente União do Vegetal – UDV, criada por José
Gabriel da Costa, em 1961 na floresta Amazônica fronteira entre Brasil e Bolívia.  Culto Eclético da Fluente Luz
Universal patrono Sebastião Mota de Melo (ICEFLU), foi fundada em meados dos anos 1970 por Sebastião Mota
de Melo.



mais sobre as igrejas, indico o livro  O Uso ritual da ayahuasca, de Beatriz Labate e Wladimyr

Araújo (2002), o qual sistematiza as histórias de surgimento de cada uma e suas práticas rituais.

Nele há ainda um artigo da autora em que é realizado um levantamento minucioso da produção

bibliográfica brasileira sobre o tema.

 Em  contrapartida,  o  uso  da  ayahuasca  na  pesquisa  foi  originalmente  pensado  em  ser

realizado dentro de uma igreja do Santo Daime, chamada Centro Eclético da Fluente Luz Universal

Céu da Lua Cheia (CEFLUCLC), conhecida como Céu da Lua Cheia. Fundada por Leo Artese, em

1998, no município de Itapecerica da Serra (São Paulo), a seguir os preceitos da linha da Igreja do

Culto  Eclético  da  Fluente  Luz  Universal  patrono  Sebastião  Mota  de  Melo  (ICEFLU)  –  antiga

CEFLURIS, uma dissidência da igreja original, o Santo Daime, concebida por Mestre Irineu, na

década de  1930,  em Rio  Branco,  Acre  (MACRAE, 2005).  A ICEFLU foi  criada  por  Padrinho

Sebastião, como é conhecido, após a morte de Mestre Ireneu, por discordar da nova liderança da

igreja (OLIVEIRA, 2010). A sede atual da ICEFLU, Vila Céu de Mapiá, fica no Amazonas, no

município de Pauini, na Floresta Nacional do Purus16.

Dois fatores foram determinantes na escolha de realizar a pesquisa na Igreja Céu da Lua

Cheia: já haver frequentado cerimônias conduzidas por Leo Artese e, por consequência, confiar e

conhecer o trabalho dele com ayahuasca.  Artese é um renomado neoxamã brasileiro com vasta

experiência religiosa por meio de ENOC, tendo sido iniciado nas práticas xamanicas nos EUA, Peru

e Brasil, durante a década de 1990. Sendo ainda autor de dois livros sobre xamanismo, na visão do

praticante e não do antropólogo, chamados  O Vôo da Águia (2000) e  O Espírito Animal (2001),

ambos da Editora Roca. Artese é citado por Labate (2004) como um integrador da cultura daimista

com o neoxamanismo ao  levar  para  as  cerimônias  do santo daime aspectos  diversos  de outras

culturas, como a dos Navajo e dos Sioux (EUA). Para a antropóloga, Artese se constitui como um

bom exemplo de alguém que se propôs a “reinvenção do uso da ayahuasca nos centos urbanos”

(LABATE, 2004).

Para  não  me  alongar  demais  sobre  a  literatura  antropológica,  a  qual  em parte  cito  no

decorrer  da  tese,  limitar-me-ei  a  indicar  algumas  referências  consideradas  básicas  para  a

compreenção da ayahuasca. Com foco no uso indígena consultar Reichek-Dolmatoff (1971; 1975;

1978a; 1978b; 1996; 1997), Dobkin de Rios (1972; 1973), Furst ( 1976; 1990), Langdon (1979a;

1979b; 1992), Luna (1986), Luna e White (2000), Metzner (1999) e Labate e Araújo (2002). Quanto

às  práticas  da  ayahuasca  em igrejas  ver  Polati  (1984;  1992),  MacRae  (1992),  Brissac  (1999),

16 Mais  informações  a  respeito  da  origem e  liturgia  do  ICEFLU  podem ser  encontradas  no  site  oficial  da
instituição: http://www.santodaime.org/site/religiao-da-floresta/o-santo-daime/introducao

http://www.santodaime.org/site/religiao-da-floresta/o-santo-daime/introducao


Groisman (1999) e Sena Araújo (1999). Perspectivas botânicas e farmacológicas do chá podem ser

encontradas em Chen e Chen (1939), Der Marderosian, Pinkley e Dobbins (1968), Holmstedt e

Lindgren (1979), Schultes e Hofmann (1980), Schultes (197; 1982; 1986), Schultes e Winkelman

(1995), Ott (1993; 1994), Callaway (1999) e Strassman (2001). Todas as indicações mencionadas

são dadas pelo pesquisador Benny Shanon (2003), e me reservo o direito de replicá-las aqui por

entender que faço uso dessa bibliografia de modo direto ou indireto no corpo da pesquisa, além de

reconhecê-la como fundamental para qualquer aprofundamento no tema.  

1.4.1 – Visões da Ayahuasca

 Um tema crucial para a investigação proposta aqui são as visões tidas durante o momento da

consagração do chá. São visões, ou mirações17, como essas que os artistas comprometidos com a

Arte  Visionária  procuram  recriar.  São  também  as  imagens  buscadas  por  mim  para  formar  as

histórias em quadrinhos que compõem a poética da pesquisa. A ideia de perseguir imagens remete

ao proposto por Lewis-Williams (2005), e descrito no início do capítulo, quanto à função do xamã

pré-histórico: alguém que adentra um reino desconhecido com a missão de trazer atona imagens

reveladas em uma realidade extrassensorial.

 O pesquisador e psicólogo Benny Shanon realizou o primeiro estudo sistemático do tipo

cognitivo-psicológico sobre as imagens vistas durante os efeitos da ayahuasca, o qual foi publicado

no livro  The antipodes  of  the  mind:  charting  the  phenomenology of  the  ayahuasca experience

(2002a). Antes dele, apenas Naranjo (2015) e Grob (apud SHANON, 2003) haviam aplicado testes

clínico-psicológicos  com  ayahuasca.  A investigação  de  Shanon  foi  feita  com  152  indivíduos,

entrevistados sobre as experiências que tiveram com ayahuasca (SHANON, 2003), divididos entre

indígenas, não-indígenas, veteranos adeptos de igrejas ayahuasqueiras e aqueles que a usavam pela

primeira vez. Dentre o corpo de relatos, foi incluído ainda os do próprio autor/pesquisador, além de

descrições  coletadas  da  literatura  antropológica,  de  um dos  líderes  da  igreja  do  Santo  Daime

(biografia) e as pinturas de Pablo Amaringo – xamã e artista peruano, com trabalhos publicados no

livro  Ayahuasca  Visions:  The  Religious  Iconography  of  a  Peruvian  Shaman (LUNA  &

AMARINGO, 1993).

17 Termo usado pelas igrejas ayahuasqueiras para se referirem as visões proporcionadas pelo chá.



Além do livro de Shanon (2002a), aqui uso recortes da pesquisa publicados em periódicos e

livros brasileiros. O principal desses artigos se chama “Os conteúdos das visões de ayahuasca”

(2003), em que o autor examina, quantitativamente, as imagens vistas entre os estratos pesquisados.

É interessante ressaltar a motivação de Shanon em desenvolver a pesquisa. Após a suas primeiras

experiências com a beberagem, ele ouviu e leu relatos de pessoas, principalmente indígenas, que

haviam visto imagens muito semelhantes as dele. O que acabou por intrigá-lo, pois lhe pareceu que

as imagens vistas durante a ingestão da ayahuasca iam além do repertório cultural do indivíduo

(SHANON, 2003). Não importa em qual cultura a pessoa está inserida, seja tradicional da floresta

ou do meio urbano, o básico das visões é bastante próximo.

Para a coleta de dados, foi usado um questionário dividido em questões e subquestões. As

perguntas  foram  separadas  entre  “questões  fenomenológicas  de  primeira  ordem”,  “questões

fenomenológicas  de  segunda  ordem”,  “questões  relacionadas  com  a  dinâmica”  e  “questões

Ilustração 10: Cena retratada pelo artista visionário Pablo Amaringo, a partir de experiência com
ayahuasca. Tela: Ayari Warmi (The Elegant Garmet of a Woman). Fonte: The Ayahuasca Visions

of Pablo Amaringo, 2011.



contextuais” (SHANON, 2002a, p. 685). Em cada uma delas buscou-se tratar de um aspecto central

da  experiência.  Na  primeira  ordem,  por  exemplo,  estão  subquestões  do  “tipo  de  domínio”,

“conteúdo” e “estrutura” (SHANON, 2002a). Na segunda estão perguntas como: “há uma ordem no

que é experienciado? Há regularidade na progressão das visões e outras experiências induzidas pela

ayahuasca?  Podem  ser  definidos  estágios  distintos?  Quais  são  os  padrões  associados  com  as

mudanças entre os estágios e as visões?” (SHANON, 2002a, p. 687-688). As questões dinâmicas

são  voltadas  para  abordagem  cognitiva  psicológica.  Nas  questões  contextuais  o  intuito  foi

compreender  como  o  ambiente,  durante  a  experiência  com  a  ayahuasca,  pode  influenciar  no

visto/sentido.

Na  organização  dos  dados  colhidos,  Shanon  (2003)  separou-os  em  três  classes:  super

categorias; categorias; e pormenores. O primeiro reúne a grande área, por exemplo, seres humanos,

biografia, objetos. As categorias são divididas em mamíferos, répteis, mitologia etc. Enquanto os

pormenores  são  as  visões  em si,  como serpentes,  felinos,  paisagens  abertas,  dentre  outras.  No

resultado final o autor salienta que “figuras religiosas e de realeza; mamíferos; répteis; objetos de

arte e magia e seres divinos” (SHANON, 2003, p. 131) compõem os elementos mais vistos durante

uma experiência  com a  ayahuasca.  É  ressaltado ainda  que  “as  serpentes  são o  pormenor  mais

frequente em todo o universo pesquisado” (SHANON, 2003, p. 131). Empiricamente atesto já ter

tido visões com serpentes, inclusive quatro delas fazem parte da poética da tese e serão melhor

discutidas no Estágio III.

Também  foi  observado  por  ele  a  ocorrência  de  certos  temas  durante  o  vivenciado  na

consagração do chá. Geralmente eles são relativos “à pessoa individual (biografia)”, “à vida dos

seres  humanos  como  indivíduos”  (experiência  de  morte  e  renascimento),  “experiência  de  vida

enquanto espécie humana”, “nível supra humano” (mitologia, astral), “temas metafísicos”, “ligados

a criação”, e “realeza, civilizações antigas, natureza da vida animal” (SHANON, 2003, p. 138).

Shanon demonstra que a experiência com ayahuasca extrapola o visual, sendo, na verdade, multi-

sensorial.  “As recorrências apresentadas pelas visualizações com a ayahuasca são especialmente

desafiadoras  ao  entendimento,  pois  envolvem  conteúdos  específicos,  tanto  visuais  quanto

ideacionais” (SHANON, 2003, p. 138).

Além de levantar os dados concernentes as principais visões promovidas pela ayahuasca,

Shanon buscou analisar as imagens vistas em sonhos, a partir dos mesmos critérios. Para tanto usou

como corpus de pesquisa os próprios sonhos, os de Freud e os relatados pelo psicanalista no livro A

interpretação dos Sonhos (SHANON, 2003). Ao todo foram analisados 93 sonhos. Ao comparar os



resultados obtidos entre os dados gerados pela ayahuasca e os sonhos, Shanon percebeu que ambos

funcionam de modo oposto um do outro. Se durante a experiência com a ayahuasca o indivíduo

costuma ter visões/sensações que o distanciam de sua história pessoal e o aproximam de um senso

coletivo; nos sonhos o sonhador vivencia muito mais aspectos biográficos do que fatos alheios ao

próprio cotidiano.

Em suma, as visões da ayahuasca são muito diferentes dos sonhos. Em geral, os
sonhos têm a ver com os acontecimentos e interesses da vida corrente do sujeito,
enquanto as visões – especialmente quando intensas – têm a ver com mundos que
parecem  bastante  estranhos  às  experiências  da  vida  ordinária.  É  geralmente
admitido  o  fato  de  que  algumas  pessoas  têm  sonhos  mais  intensamente
fantasmagóricos,  e  que  tais  sonhos  são  especialmente  comuns  entre  os  sonhos
lúcidos. Eu mesmo, no entanto, quase nunca tive sonhos assim; nem são eles que
prevalecem para Freud e seus informantes (SHANON, 2003, p. 135)

Importante notar na fala do autor a distinção feita por ele no concernente aos sonhos lúcidos.

Tais  sonhos,  assim  como  experiências  com  ayahuasca  ou  outros  indutores  de  ENOC,  são

considerados como fonte matriz para a Arte Visionária. Em outras palavras, para Caruana (2014), os

sonhos lúcidos  trafegam na mesma esfera  que estados induzidos  por  substâncias  psicoativas,  a

proporcionarem  acesso  ao  mesmo  repertório  imagético.  De  forma  indireta,  Shanon  acaba  por

aproximar tais estados não ordinários de consciência, o que reforça os conceitos estabelecidos por

Caruana (2014) para distinguir o que seria ou não Arte Visionária.

 No fim do estudo, Shanon (2003) levanta mais questões do que responde. Tanto que decide

dividir as considerações finais da investigação entre as perspectivas antropológicas e psicológicas.

O primeiro é focado no viés antropológico de creditar as imagens vistas na ayahuasca – estendo

aqui aos enteógenos18 em geral – ao repertório etno cultural dos indivíduos e suas coletividades.

Para Shanon (2003), como já acentuado anteriormente, “as visões e a experiência (em geral) da

ayahuasca não devem ser caracterizadas em termos específicos aos indígenas e sua cultura, mas sim

em termos universais e cognitivos” (SHANON, 2003, p. 140).

Nas considerações psicológicas, o autor refuta o pensamento freudiano para interpretação do

fenômeno ayahuasca, com base no entendimento de que a experiência trata mais de um mundo

externo ao indivíduo do que, necessariamente, da história particular de vida deste e os possíveis

traumas. Apesar da teoria junguiana aparentar ser mais coerente para tais análises, Shanon aponta

três problemas (SHANON, 2003). O primeiro se refere ao “inconsciente coletivo”, o qual, para o

18 A origem do neologismo é grega (en = dentro/interno,  theo = deus/divindade,  genos = gerador); e o sentido
pode ser lido como “manifestação interior do divino”. Foi criado pelos pesquisadores, Dr. R. Gordon Wasson, Carl
A. P. Ruck e o Dr. Jonathan Ott (2004), na década de 1979 para diferenciar o uso de plantas ritualísticas que geram
ENOC do uso trivial de outras substâncias.



pesquisador, é um conceito que não explica o evento (SHANON, 2003). O segundo é com relação

aos arquétipos junguianos, os quais são colocados como “mera abstração teórica” (2003) longe de

serem  elucidadas.  A terceira  falha  concerne  especificamente  à  ayahuasca  e  a  aplicação  dos

arquétipos na interpretação.

As recorrências  transpessoais  encontradas  nas  visões  [de  ayahuasca]  são  muito
diferentes daquelas associadas aos arquétipos junguianos. Estes podem de fato ser
ligados à herança comum partilhada por todos os seres humanos e que pode muito
bem ter  evoluído  ao  longo da  história  da  espécie.  (...)  Não é  este  o  caso  das
recorrências observadas nas visões da ayahuasca. Eles não refletem papéis, funções
ou padrões psicológicos gerais, mas são antes conteúdos semânticos específicos –
animais, plantas, objetos, paisagens e similares. Conteúdos específicos desse tipo
não  podem  ser  reduzidos  a  um  fundo  comum  da  experiência  humana  e  às
inquietações da existência. Portanto, deles não dá conta a moldura conceitual dos
arquétipos junguianos. (SHANON, 2003, p. 142)

No entanto,  o  referencial  teórico  encontrado  pelo  pesquisador,  a  se  aproximar  mais  do

percebido na ayahuasca, é de Aldous Huxley. No trecho selecionado por Shanon (2003, p. 143),

Huxley fala das visões de palácios e pedras preciosas como o vislumbrar de outro mundo localizado

no  fundo  da  mente.  As  pedras  preciosas  da  realidade  ordinária,  para  o  filósofo,  se  tornaram

preciosas justamente por remeterem a este mundo extrassensorial. A partir de tal interpretação, para

Shanon (2003), este seria o mesmo motivo das pessoas criarem arte, palácios e templos, sendo os

“seres humanos feitos para construir pirâmides e fazer pinturas” – assim como abelhas são para o

mel.

Como a luz interior, as obras de arte são parte essencial dos dons intrínsecos do
homo sapiens. No curso da história humana, pessoas fizeram pirâmides e pinturas
para dar expressão àquilo que está arraigado em seu ser e conectar-se com isto. É
essa também a razão pela qual templos e obras de arte predominam nas visões da
ayahuasca. (SHANON, 2003, p. 144)

 Apesar  de  Shanon  buscar  elucidar  os  meandros  da  experiência  com  ayahuasca,  as

perspectivas  levantadas  aqui  estão  longe  de  darem  uma  explicação  final  sobre  o  fenômeno

visto/sentido durante o processo. Servem, para esta tese, como uma bússola: apontam direções mas

não dizem onde está. Tanto que irei utilizar a metodologia de Shanon (2003), na categorização das

visões,  para  levantar  quais  foram as  minhas  visões  mais  vistas  e  retratadas  nos  quadrinhos  da

poética. O intuito é buscar relações entre minha experiência e os dados levantados por Shanon.

Sendo a experiência com o chá diferente – em diversos níveis – da Respiração Holotrópica, os

dados de Shanon também servirão para traçar semelhanças e/ou diferenças entre os dois tipos de

ENOC usados na pesquisa.



1.4.2 Respiração Holotrópica

 Do  grego:  holos (todo)  +  trepeis (movendo-se  em  direção  a),  sendo  holotrópica/o  um

neologismo criado por Stanislav Grof19 para se referir a técnica de respiração desenvolvida por ele

em conjunto com a esposa, Christina Grof20, na segunda metade dos anos 1970 (GROF, 2010). O

termo holotrópico, ou “movendo-se em direção ao todo”, surge como referência a propriedade das

plantas de virarem para a direção do Sol – heliotrópico (GROF, 2010). A proposta de sentido é a

mesma, mas ao invés da luz solar, o indivíduo se volta para a luz interior, o seu eu superior, latente

em todos os seres humanos. Grof (2010) identifica tal aspecto com a dimensão espiritual. Sendo ela

tão importante quanto qualquer outra dimensão psíquica do ser humano, entendida por ele como o

âmbito Transpessoal – algo além do humano, no sentido da integralização do indivíduo com o todo,

o cosmos.

O reconhecimento do papel  fundamental  da consciência cósmica (anima mundi,
segundo C. G. Jung) no esquema universal das coisas e a aceitação da existência do
inconsciente coletivo logicamente levam à conclusão de que a busca espiritual com
base na experiência direta é um aspecto verdadeiro e essencial  da vida humana
(GROF, 2010, p. 13).

 A experiência  direta  mencionada  por  Grof  na  citação  acima,  se  refere  às  experiências

psicodélicas  e/ou  transcendentais  induzidas  por  substâncias  ampliadoras  da  consciência  ou  por

meditação, dança, música, técnicas de respiração, dentre outras. Foi numa experiência semelhante,

por meio do LSD, que o pesquisador despertou o interesse pelos estudos a respeito dos ENOC. O

fascínio  de  Grof  pelos  ENOCs  começa  ainda  estudante,  nas  pesquisas  a  envolver  o  LSD  –

principalmente  após  a  primeira  experiência  como  voluntário  na  pesquisa  de  um  professor.

Posteriormente, durante o período de 1960 a 1967 esteve a frente de diversas investigações sobre

utilização clínica de drogas psicoativas no Psychiatric Research Institute, em Praga (AL JARDIM,

2016). Em 1967, recebe um convite para se juntar a equipe do  Clinical and Research Fellow, na

Johns Hopkins University, em Baltimore, EUA. No ano de 1973 tornou-se professor residente no

Esalen Institute, em Big Sur, Califórnia, EUA, onde residiu até meados da década de 1980. Foi

durante esse período que ele desenvolveu a Respiração Holotrópica.

A necessidade de criar uma técnica indutora de estados ampliados de consciência sem a

19 PHD, psiquiatra  tcheco,  nascido em 1931,  é  professor do  California Institute  of  Integral  Studies em São
Francisco e fundador da  Internacional Transpersonal Association. Um dos fundadores da psicologia transpessoal,
Stanislav possui mais de 40 anos de experiência em pesquisa e terapia com estados incomuns de consciência e é
autor e organizador de diversos livros, como Psicologia do Futuro: lições das pesquisas modernas da consciência;
Jogo Cósmico: exploração das fronteiras da consciência humana; e Mente holotrópica. (GROF, 2010)

20 PHD, é cocriadora da Respiração Holotrópica, fundadora da Rede de Emergência Espiritual (SEN – Spiritual
Emergency Network), e autora de diversos livros, como Emergência Espiritual; Sede de plenitude: apego, vício e o
caminho espiritual; e A tempestuosa busca do ser. (GROF, 2010)



necessidade de um psicotrópico se deu pela proibição, nos EUA em 1975, do LSD em pesquisas

clínicas (BOROSON, 2016). Com a impossibilidade de dar continuidade as investigações e terapias

anteriormente conduzidas, Stanislav Grof se juntou a Christina Grof para darem forma a um método

de ampliação da consciência com base apenas na prática respiratória.

A proposta do casal foi desenvolver um modo simples de respiração continua que levasse a

um estado de  consciência  diferenciado.  As referências  para  essa nova técnica  de  respiração se

deram a partir de métodos já conhecidos e desenvolvidos por milhares de anos, como por exemplo,

a respiração Kundalini ou o Pranaiama. Ambas as práticas são hindus e possuem relação com o

yoga e meditação. As diferenças principais entre a respiração holotrópica e outros processos de

ampliação da consciência por meio do oxigênio é o intuito da respiração, o ambiente musical e a

função do acompanhante durante as sessões (GROF, 2010).

Na prática da respiração holotrópica, o respirante fica deitado, com os olhos fechados (por

vezes vendados) e são instruídos a respirarem mais rápida e profundamente do que o normal. No

ambiente há música étnica (nativa e/ou mantras) e instrumentais em alto volume. A música serve

para guiar a experiência passando sensações específicas intrínsecas à musicalidade e para ajudar na

concentração  (GROF,  2010).  Na  citação  abaixo,  Grof  explicita  a  mecânica  da  música  nas

respirações.

A sessão costuma começar com música dinâmica, fluida e emocionalmente positiva
e  empolgante.  À  medida  que  a  sessão  continua,  ela  gradualmente  aumenta  de
intensidade  e  passa  para  partes  rítmicas  fortes  –  criações  de  músicos
contemporâneos, composições clássicas menos conhecidas ou gravações de música
étnica, ritual e espiritual de diversas culturas do mundo. Cerca de uma hora e meia
após  o  início  da  sessão  de  Respiração  Holotrópica,  quando  a  experiência
geralmente atinge o ápice, introduzimos o que chamamos de “pico” ou “música de
ruptura”.  As seleções usadas nesse  momento variam de música sacra – missas,
oratória, réquiem ou dhikrs sufis – e peças fortes de orquestra a trechos de trilhas
sonoras  de  filmes  dramáticos.  Na  segunda  metade  da  sessão,  a  intensidade  da
música  diminui  aos  poucos  e  acrescentamos  músicas  positivas  e  emocionantes
(“música  do  coração”).  Por  fim,  no  término  da  sessão,  a  música  possui  uma
qualidade calmante, fluida, atemporal e meditativa (GROF, 2010, p. 41).

O ato de respirar mais rápido e profundo leva o respirante a experienciar o que na medicina

clínica é chamado de “síndrome da hiperventilação” (GROF, 2010),  tendo até mesmo status de

distúrbio. Porém, como explicado por Grof (2010), tal categorização do fenômeno só demonstra o

quanto a medicina tradicional desconhece o fato (ou ignora suas implicações). De acordo com ele,

Já realizamos mais de 35 mil sessões de Respiração Holotrópica e descobrimos que
a compreensão médica atual a respeito dos efeitos da respiração mais rápida está
incorreta (…) a respiração rápida durante um período de três a quatro horas não
leva a síndrome clássica de hiperventilação,  mas ao relaxamento progressivo,  a



sensações sexuais intensas ou até a experiências místicas (GROF, 2010, p. 42).

Importante salientar que o respirante possui ao lado, durante todo o tempo de respiração, um

acompanhante, que também foi ou será um respirante no decorrer da sessão – além dos próprios

facilitadores (psicólogos treinados no Grof Transpersonal Trainning). Ao término da respiração, os

participantes  são  convidados  a  uma  outra  sala  para  desenharem  mandalas,  como  forma  de

expressarem o visto/sentido ao longo do processo – numa espécie de arte terapia. Após todos terem

feito suas mandalas, retornam para uma sala comum (geralmente onde foi realizada a respiração)

para cada um expor a própria experiência ao grupo. Segundo Grof (2010), os facilitadores não são

estimulados  a  interpretarem  as  falas  dos  respirantes  (como  em  uma  interpretação  de  sonhos

freudiana),  apenas  aproximarem aspectos  da  experiência  com as  Matrizes  Perinatais  Básicas  –

MPB.

 É justamente nessa base teórica desenvolvida pelo psiquiatra que ele extrapola os conceitos

de Freud e Jung. Para Grof (2010), os modelos teóricos construídos pela dupla não conseguem

abarcar as experiências com ENOC, na verdade, “se mostram extremamente inadequados” (GROF,

p. 14, 2010). Grof julga ser necessária uma reavaliação “radical” do entendimento que se têm das

dimensões psíquicas. A partir de tal compreensão, ele propõe uma nova cartografia, ampliada, que

inclui dois domínios desenvolvidos por ele (GROF, 2010). O primeiro é chamado de perinatal, e se

refere as memórias iniciais que o feto adquire durante a gestação, no momento do parto e logo após

nascer.  Tal  domínio é ignorado por Jung e Freud, tendo papel  central  no pensamento de Grof.

“Essas lembranças formam quatro grupos experienciais, todos eles relacionados a um dos estágios

do nascimento, os quais podem ser denominados Matrizes Perinatais Básicas (MPB I-IV)” (GROF,

p.14, 2010). Cada uma dessas matrizes tem o conceito comentado no Estágio III (p. 220) desta tese.

O segundo domínio da psique é chamado por Grof de transpessoal.

(…) porque contém matrizes para uma rica variedade de experiências nas quais a
consciência  transcende os  limites  do corpo/ego,  e  os  limites  comuns  do tempo
linear e do espaço tridimensional. Isso resulta em identificação experiencial com
outras pessoas, grupos de pessoas e outras formas de vida, incluindo elementos do
mundo  inorgânico.  A transcendência  do  tempo  permite  acesso  experiencial  a
lembranças ancestrais, raciais, coletivas, filogenéticas e cármicas. (GROF, 2010, p.
14).

Por meio da ampliação da cartografia psíquica, Grof encontrou maneiras de identificar e

tratar distúrbios dos mais variados tipos como asma, estresses pós-traumático, fobias, dentre outras.

No entanto, o tratamento para tais condições mentais não é realizado por Grof ou por nenhum outro

facilitador em si, mas pelo próprio respirante. De acordo com o pesquisador, existe em cada pessoa



um “curador interno” (GROF, 2010), que tem como função equilibrar as energias mentais e físicas.

A atuação do curador interno propicia o sucesso da sessão de respiração holotrópica. É ele quem

indicará e trará para a superfície do consciente qualquer sensação, sentimento ou lembrança que

necessite ser tratada naquele momento específico. O limite para a profundidade em que o respirante

mergulhará na experiência é determinado por ele mesmo, por meio da respiração.

1.5.3 – Relações com o neoxamanismo

Os estados incomuns de  consciência  proporcionados pela  Respiração Holotrópica

possuem algumas relações com o xamanismo. Grof (2010) explica que os estados holotrópico da

mente, se não os mesmos, são algo bem próximo do alcançado por xamãs, pajés e em outros estados

meditativos – induzidos ou não por alcaloides. Até mesmo algumas reações físicas são semelhantes.

Por exemplo, ao se usar ayahuasca, o indivíduo está sujeito a vomitar e/ou defecar – como parte da

limpeza físico/espiritual do processo de cura. Durante uma sessão de respiração, algo semelhante

pode ocorrer, visto por Grof (2010) como parte do processo de catarse. Eu mesmo já presenciei algo

semelhante numa sessão de respiração holotrópica, onde uma participante passou mal ao ponto de

vomitar e continuar a sentir náuseas mesmo após o termino da reunião.

Outros pontos em comum são as visões de reinos místicos ou padrões geométricos – os

quais foram discutidos anteriormente. Alguns indivíduos durante a respiração, assim como os pajés,

sentem-se transformados em animais, vegetais ou seres de outra realidade. O intuito de cura, de uma

sessão de pajelança se assemelha a intenção de uma sessão de respiração holotrópica. O curador

interno, compreendido por Grof (2010),  está  presente,  na concepção dos rituais  que possuem a

ayahuasca como sacramento, na figura das próprias plantas que compõem a bebida. São elas, as

medicinas sagradas, que irão curar o enfermo e, quem as consagram, deve respeitar e acreditar nas

plantas, pois elas sabem o que necessita ser resolvido e/ou curado em cada um. Se não é tido como

um curador interno per si, se torna um ao ser ingerido e se manifestar no cerne do indivíduo.

 A música e a função que desempenham dentro da respiração holotrópica, assemelha-se com

a importância que possui dentro de rituais xamânicos e ou nas igrejas do Santo Daime, por exemplo.

É comum, em igrejas daimistas, cada uma ter um hinário próprio. Ou seja, cada igreja possui um

setlist de músicas próprias, criadas por adeptos frequentadores. Além dos hinos próprios, cada igreja

compartilha o uso do hinário comum, criado por Mestre Irineu ou pelo patrono da respectiva igreja.



1.5.4 – Mandalas

O uso das mandalas como parte integrante da experiência da respiração holotrópica surge

como alternativa ao respirante para expressar as emoções suscitadas durante a prática. A ideia surgiu

Ilustração 12: Na primeira imagem, o respirante retrata uma experiência com motivo xamânico,
onde adentra o submundo. Na segunda imagem, o autor, retrata um estado perinatal. Fonte: GROF,

Stanislav; Christina, 2010.

Ilustração 11: Duas mandalas feitas após sessão de Respiração Holotrópica. Fonte: GROF, Stanislav;
Christina, 2010.



em Grof  (2010) a partir das pesquisas de Joan Kellogg – apesar das mandalas estarem presentes no

trabalho de C. Jung,  Grof  indica não ter  sido influenciado pelo psicanalista.  De acordo com o

pesquisador, Kellogg trabalhava numa clínica psiquiátrica e passou a oferecer folhas de papel com

um círculo  central  pré  marcado  e  tinta  para  os  pacientes.  Com o  tempo,  Kellogg  percebeu  a

influência  das  formas  e  cores  feitas  e  usadas  pelos  pacientes  com o estado mental  no qual  se

encontravam.

No  Maryland Psychiatric Research Center, Joan, comparou as mandalas que os
participantes do programa pintaram antes e depois de suas sessões psicodélicas, à
procura  de  correlações  significativas  entre  os  traços  básicos  das  mandalas,  o
conteúdo das experiências psicodélicas e o resultado da terapia. (GROF, 2010, p.
51-52)

A introdução do desenho da mandala se dá ao final da sessão, quando cada participante que

termina de respirar se direciona a uma sala para criar a própria mandala. A orientação dada é para

que a mandala sintetize ou exteriorize parte das emoções sentidas durante a respiração – não é dado

nenhuma instrução específica  sobre o como realizar  o  desenho.  O resultado gráfico serve para

facilitar a comunicação entre os respirantes e os facilitadores da sessão holotrópica (GROF, 2010).

Grof diz ainda servirem como “complemento visual (lado direito do cérebro) dos relatos verbais das

experiências dos participantes” (GROF, 2010, p. 102).

Ilustração 13: Pinturas/mandalas feitas pelos Huichol, do México. O principal sacramento do povo Huichol é
o Peyote. Antigamente, para consagrá-lo faziam-se longas peregrinações, que duravem meses, em busca do

peyote. As mandalas representam parte da cosmologia do povo. Fonte: SCHULTS; HOFMANN, 2012.



 Como  alternativas  ao  desenho  de  mandalas,  Grof  (2010)  cita  três  outros  métodos:  um

desenvolvido por Stewart Cubley,  chama-se  Experiência de Pintura,  e utiliza papel esticado em

painéis verticais onde as pessoas desenham livremente, tanto com ferramentas quanto com o próprio

corpo. A segunda foi criada por Seena B. Frost e é chamada de Soul Collage, e consiste em criar

imagens com recorte e cola. “A Soul Collage ajuda pessoas a superar seus bloqueios e resistências

emocionais [com o desenhar]; é um processo criativo que qualquer pessoa pode adotar, uma vez que

faz uso de pinturas ou fotografias já existentes” (GROF, 2010, p.105). A terceira alternativa seria

esculturas com argila ou materiais plásticos para modelagem.

Além da função terapêutica, as mandalas se apresentam na respiração holotrópica também

como  uma  forma  de  aproximação  da  prática  com  as  diferentes  formas  de  xamanismo  e/ou

espiritualidades. Os Huichol, por exemplo, são uma tribo mexicana que possui refinado trabalho de

pintura em que representam visões de peiote. Os Navajos, nos EUA, criam mandalas com areia

durante rituais de cura. Aborígenes, budistas, jainistas e ramificações tântricas do hinduísmo são

outros povos/culturas que buscam retratar visões obtidas através de ENOC em forma de mandalas

(GROF, 2010). No meu entendimento, de certa forma, a criação de mandalas dentro do contexto da

respiração holotrópica incentiva e contribui para a vertente da Arte Visionária, sendo os trabalhos

realizados em mandalas um tipo de arte do gênero. Apesar de não terem sido feitas com o intuito de

serem arte, mas sim de forma terapêutica.

1.4.5 Respiração Holotrópica no Brasil

 Stanislav  Grof  veio  ao  Brasil  pela  primeira  vez  em 199721 para  ministrar  uma série  de

palestras e cursos de formação de facilitadores de respiração holotrópica. Na ocasião, formava-se a

primeira  turma  de  facilitadores,  iniciada  em  1995  e  coordenada  pela  psicóloga  e  terapeuta

transpessoal,  Doucy  Douek.  O  treinamento  dado  por  Grof  é  chamado  de  Grof  Transpersonal

Training (GTT) e visa capacitar psicólogos a ministrarem oficinas de respiração holotrópica dentro

da perspectiva desenvolvida por ele. Na primeira turma a se formar no país estavam presentes os

psicólogos Carmen Maciel e Álvaro Jardim – este último residente em Goiânia e é, atualmente, o

principal difusor da Respiração Holotrópica no Brasil dentro dos moldes do  Grof Transpersonal

Training.

21 A última visita de Grof ao Brasil foi em 2015, no mês de abril, em São Paulo. Houveram dois encontros de
dois dias. No primeiro,  nos dias 22 e 23, foi ministrado o seminário: "Legado de Meio Século de Pesquisa da
Consciência".  Nos  dias  25  e  26  houve o  seminário:  "Visão  da  Pesquisa  Moderna  da  Consciência  Sobre  Arte,
Sexualidade,  Ganância  e  Violência  Humana".  De  acordo  com  Álvaro  Jardim,  em  comunicação  pessoal,
provavelmente esta foi a última visita de Grof ao país.



 Um ano após a visita de Grof ao país, em 1998, Jardim (2016c) complementou sua formação

transpessoal em cursos com Tav Sparks, Diane Haug e Kylea Taylor, nos EUA. A pedido de Grof,

no mesmo ano foi dado início a uma rede de contribuição, no Brasil, entre profissionais da área,

para o desenvolvimento da técnica em solo nacional. Em 1999 teve início o curso de formação de

facilitadores  ministrado  por  Álvaro  Jardim22 e  Carmen  Maciel.  O  curso  ainda  é  realizado,

promovido por Álvaro Jardim e a esposa, Dora Jardim, no interior de São Paulo, intitulado “A

Prática da Respiração Holotrópica”. O curso é dividido em quatro módulos obrigatórios e diversos

outros eletivos (sendo obrigatória  a conclusão de ao menos três deles) com 50 horas cada,  em

média. Cada encontro é realizado em períodos esparsos ao ano, mas sempre no mesmo local. Ao

final, os estudantes/praticantes estão apto a coordenarem encontros de respiração holotrópica.

Cada módulo de seis dias é dedicado a um tema prático e/ou teórico específico e
conta  com  sessões  de  Respiração  Holotrópica,  juntamente  com  práticas
experienciais complementares,  como meditação,  dança,  arte,  filme,  tempo ao ar
livre e rituais.  Alguns exemplos dos temas dos módulos: "A força interior”; "A
Prática  da  Respiração  Holotrópica”;  "Música  e  Transcendência”;  "Nova
compreensão  de  distúrbios  emocionais  e  psicossomáticos”;  “Emergência
Espiritual”;  "Abordagem  transpessoal  ao  alcoolismo  e  ao  vício”;  "Dimensões
psicológicas, filosóficas e espirituais da morte e do morrer”; "Psique e Eros”; "O
Jogo cósmico”; "Relembrança Extática”; “Xamanismo”; "Movie Yoga”; e "O poder
do arquétipo”. (JARDIM, 2016, s/p)

Entre 1999 e 2015 houveram ainda vários encontros internacionais realizados no Brasil. O

primeiro teve como convidados Tav Sparks e Jill Moore, os quais apresentaram os módulos “A

Prática da Respiração Holotrópica - Parte A (Bodywork)” e “A Prática da Respiração Holotrópica -

Parte B (Música)” (JARDIM, 2016, s/p).  Em 2000, Stanslav Grof e Tav Sparks voltaram ao país

para ministrarem “A Arquitetura da Psicopatologia”. A partir de 2001, Álvaro Jardim e Carmen

Maciel resolveram parar de coordenar o GTT no Brasil. Jardim decide retomar o GTT anos mais

tarde, depois de ser convidado por Tav Sparks, em 2007, a participar como facilitador de um GTT

nos  Estados  Unidos.  No  encontro  foi  acertado  que  Álvaro  Jardim  passaria  a  ser  diretor  e

proprietário do programa do GTT no Brasil (JARDIM, 2016, s/p).

No ano seguinte, em 2008, teve início a nova fase de treinamento no Espaço Natureza Arco-

22 Álvaro Veiga Jardim é psicólogo e psicoterapeuta, certificado pelo Grof Transpersonal Training (1997-1998).
É também especialista em Valores Humanos e Transdisciplinaridade pela Universidade Salgado de Oliveira. Foi
professor  no  Centro  Unificado  de  Brasília,  na  Universidade  Salgado  de  Oliveira  e  no  Centro  Psicoterápico  e
Transpessoal. Desenvolveu e coordenou o projeto de especialização em Psicologia Transpessoal Aplicada, realizado
no  Centro  Psicoterápico  e  Transpessoal.  Foi  membro  do  conselho  da  Association  for  Holotropic  Breathwork
International,  entre 2003 e  2006.  Atualmente  atua como psicólogo no Centro de  Educação  e Psicoterapia,  em
Goiânia. Em 2016 fez parte da equipe de pesquisadores a conduzirem um estudo pioneiro no Brasil sobre os efeitos
do MDMA (ecstasy) no tratamento de traumas. A pesquisa, desenvolvida pelo Dr. Eduardo Ekman Schenberg, é
intitulada  Psicoterapia  assistida  com  MDMA no  tratamento  do  transtorno  do  estresse  pós-traumático –  mais
informações no link: https://www.catarse.me/MDMA

https://www.catarse.me/MDMA


Íris, no Município de São Roque, interior de São Paulo. Foram ministrados dois módulos, ambos

sob  coordenação  de  Tav  Sparks  e  Álvaro  Jardim,  chamados  “A Força  Interior:  A Prática  da

Respiração  Holotrópica  (A,  Trabalho  Corporal)”  e  “Música  e  Transcendência:  A  Prática  da

Respiração Holotrópica (B)”.

Em  2009,  foram  realizados  outros  dois  módulos:  “Emergência  Espiritual:  abraçando

inesperadas transformações” e “A busca espiritual, apego e vício”. De 2010 em diante Dora Jardim,

juntamente com Álvaro Jardim, passa a coordenar o GTT Brasil. No mesmo ano foram realizados

os módulos: “A força interior: a prática da respiração holotrópica (A, trabalho corporal)”, “Nos

braços  do  dragão:  criando  nossa  ioga  holotrópica  individual  diária”  e  “Psicopatologia  e  a

perspectiva holotrópica,” com Tav Sparks, Álvaro Jardim e Dora Jardim (JARDIM, 2016, s/p).

Entre 2011 e 2012 foi a vez de novos módulos com Diane Haug e Tav Sparks chamados

“Vivendo  com  a  morte”,  “A  experiência  psicodélica:  promessas  e  perigos”,  “Música  e

Transcendência:  A Prática da Respiração Holotrópica (B)” e “Emergência Espiritual:  abraçando

inesperadas  transformações”  (JARDIM, 2016,  s/p).  Em 2013 Diane  Haug ministrou  o  módulo

“Xamanismo: uma exploração da sabedoria tradicional”, com participação de Álvaro Jardim e Dora

Jardim.  No ano posterior,  2014,  foram os  módulos  “A Força  Interior:  A Prática  da Respiração

Holotrópica (A, Trabalho Corporal)”, “O paradigma holotrópico: a psique, o curador interno e o

mover-se em direção ao todo” (JARDIM, 2016, s/p). Em 2015 foi quando Stanislav Grof veio pela

última  vez  ao  Brasil  para  realizar  dois  seminários:  “Legado  de  Meio  Século  de  Pesquisa  da

Consciência” e “Visão da Pesquisa Moderna da Consciência sobre Arte, Sexualidade, Ganância e

Violência Humana”, com tradução de Karin Grunwald (JARDIM, 2016, s/p).

Geralmente  uma  vez  ao  mês,  Álvaro  e  Dora  Jardim,  conduzem  sessões  de  respiração

holotrópica em Goiânia (GO) e/ou outras cidades. Essas sessões, ou workshops, como chamam, são

abertas ao público em geral e ocorrem com uma palestra na noite anterior e um dia de respiração –

em duplas. As sessões de respiração holotrópica que participei foram conduzidas por Álvaro e Dora

Jardim no Centro de Educação e Psicoterapia em Goiânia (GO).



Estágio II: estratos dos processos criativos e ENOC

2.1 – Quadrinhos visionários

De maneira direta, como adiantado anteriormente, arte visionária é todo produto artístico

que  visa  retratar  visões  advindas  de  estados  não  ordinários  de  consciência.  Os  quadrinhos

visionários seguem a mesma premissa. São HQs que procuram narrar experiências com ENOC. O

referido Primeiro Manifesto da Arte Visionária, de Laurence Caruana (2013), trabalha justamente a

conceitualização desse tipo de arte e deixa claro ao leitor que os ENOC são alcançados sem o uso

de substâncias extracorporais. Não há necessidade do uso de nenhuma substância química (mesmo

que natural) para se ter visões. Como é o caso da mencionada Respiração Holotrópica, do jejum

para a Vision Quest, dos Lakotas, ou mesmo os sonhos. Faço questão de reforçar a não necessidade

de uso de alcaloides para não ocorrer ao leitor que para se fazer arte visionária é preciso usar

alguma substância. Eu mesmo, para a construção da poética da tese, lanço mão de métodos que não

utilizam alcaloides, como os sonhos lúcidos e a Respiração Holotrópica.

Mas também é bom salientar que o uso de substâncias expansoras da consciência, como

LSD,  DMT,  mescalina,  psilocibina,  LSA,  MDMA,  e  outras,  é  comum entre  os  mais  diversos

artistas. As principais obras do cenário da arte visionária são compostas por trabalhos derivados de

visões  de  algumas  dessas  substâncias.  Pablo  Amaringo,  por  exemplo,  é  notório  pelo  uso  de

ayahuasca (DMT), assim como Alexandre Segrégio (MIKOSZ, 2014); Alex Grey, frisa como as

visões de LSD foram e são importantes para ele (TEDS TALKS, 2015), da mesma maneira para

Alan Moore (MILLIDGE, 2012), Philippe Druillet (SILVA, 2013), Christian Rätsch, Mark Henson

(MIKOSZ, 2014) e tantos outros. No fim, o primordial é como retratar tais visões.

Caruana (2013) divide as visões em dois tipos básicos: as de luz e as de trevas – bem como

Huxley em  As portas da percepção: Céu e Inferno (HUXLEY, 2000).  O primeiro é repleto de

sentidos  positivos  e  geralmente  está  envolto  em cunho  transcendental  (CARUANA.  2013).  O

segundo já parte para o mundo do obscuro. São visões do submundo, de coisas grotescas e até

mesmo infernais. São o lado sombra (JUNG, 2002) do sujeito a se aflorar para ele durante a jornada

psicodélica. No livro  The Psychedelic Experience: A Manual Based on the Tibetan Book of the

Dead, adaptado por Timothy Leary, Ralph Metzner e Richard Alpert (1995), é possível encontrar a

mesma  dualidade  com  a  diferença  das  trevas  serem tidas  como  tentações  –  provações  que  o

indivíduo deve passar para alcançar a evolução do ser. As imagens de criaturas monstruosas seriam



demônios que visam distanciar o viajante do caminho para a iluminação – metáfora para o ego a

lutar contra a sua dissolução e integração do indivíduo com o todo. Na própria ideia de xamanismo

há dualidade parecida, mas sem a carga polarizada entre negativo e positivo – geralmente ainda há

um terceiro  elemento:  o  mundo  material,  humano,  ou  mesmo  uma  estratificação  em diversas

camadas (LEWIS-WILLIAMS; CLOTTES, 2009).

A partir  da  separação  nesses  dois  tipos  de  visões,  Caruana  (2013)  classifica  ainda  os

principais temas vistos durante os ENOC. Por exemplo: criação, paraíso,  a queda,  o triunfo da

morte, seres míticos, monstros, loucura, arquiteturas impossíveis, dentre outros. São tantos os temas

que o próprio autor menciona o quanto as fronteiras entre escolas e movimentos das artes se tornam

nebulosas na busca por caracterizar o que seria ou não arte visionária. A história da arte em si é

revisitada no manifesto em busca de mapear artistas e obras que se enquadrem nos termos da arte

visionária. Para Caruana (2013), toda a história da arte – independentemente da cultura – possui

representações de visões. Mikosz (2014) inclusive percebe a arte visionária como uma presença

constante  em  vários  movimentos  artísticos  como  no  Renascimento,  no  Maneirismo,  no

Romantismo,  nos  Pré-rafaelitas,  no  Simbolismo  e  na  Art  Nouveau,  no  Abstracionismo,  no

Surrealismo,  na  Art  Brut  e  no  Psicodelismo.  A fim  de  demarcar  tal  fronteira,  Mikosz  (2014)

identifica a arte visionária como sendo mais explicita quanto ao uso de estados não ordinários de

consciência para a criação artística, diferentemente dos movimentos citados.

O  conjunto  de  visões  elencadas  por  Caruana  (2013),  e  categorizadas  em  dois  grupos

principais, forma o que ele denomina de “qualidades visionárias originais”23. Longe de ser algo

estanque, os exemplos citados por Caruana servem para direcionar e facilitar  a identificação de

motivos  e  abordagens  dadas  pelos  artistas  visionários  a  serem  destacados.  Para  minimizar  as

dúvidas – apesar da subjetividade (MIKOSZ, 2014) –  de quais seriam os autores genuínos ou não

de arte visionária ao longo da história da arte, é elencada uma tabela (CARUANA, 2013, p. 9)

dividida em três categorias: 1) visionários verdadeiros; 2) quase visionários; e 3) falsos visionários.

Para Caruana (2013), os artistas classificados como visionários verdadeiros são aqueles que

buscam retratar o mais fiel possível suas visões. Não importa se há perícia técnica do artista ou não,

desde que a visão seja o foco principal da obra. Geralmente buscam um sentido transcendente ou ao

menos está repleto do “estilo atemporal dos arquétipos; o estilo primordial que se manifesta desde o

princípio” (CARUANA, 2013, p. 6), como nas pinturas xamânicas. Os quase visionários, apesar de

23 Tais  qualidade  visionárias  originais  incluem  até  mesmo  uma  técnica  de  pintura  chamada  Mischtechnik,
desenvolvida por Ernst Fuchs (CARUANA, 2013). A Mischtechnik consiste em criar efeitos de transparência e cor
além de um acabamento refinado, que acaba por mascarar aspectos da execução do desenho, a dar-lhe um ar de
realidade, quase fotográfico.  



flertarem com temas e motivos semelhantes dos artistas tidos como verdadeiros, se diferenciam por

primarem em dar destaque às técnicas e materiais artísticos em detrimento da visão – as quais não

necessariamente  tiveram  ou  a  retratam  exatamente  como  visto.  Assim,  a  maestria  técnica

exacerbada acaba por chamar mais atenção do que a imagem/visão representada na obra. Por outro

lado,

(…) a pintura visionária busca perfeição e delicadeza no acabamento. A razão disso
é não dar ênfase à expressão gestual, como marcas de pinceladas, pontilhismos,
materiais  utilizados,  tão  valorizadas  no  impressionismo,  expressionismo,  entre
outros, pois se procura justamento o contrário. Se no passado um quadro podia ser
visto  como uma  janela  para  o  mundo,  mais  tarde,  nos  movimentos  modernos,
deixou de ser essa janela para se tornar um objeto de arte autossuficiente. (…) Para
os visionários, sua obra é como uma janela para o mundo interior ou para outros
mundos. Valorizar as pinceladas, os materiais utilizados, por exemplo, seria como
admirar os riscos nos vidros ou a própria janela. (MIKOSZ, 2014, p. 95-96)

Caruana (2013) e Mikosz (2014) não determinam quais seriam as características dos artistas

enquadrados  como  “falsos  visionários”.  Ao  analisar  obras  dos  autores  citados  na  categoria

compreendo  que:  tais  artistas,  além  de  não24 terem  tido,  necessariamente,  experiências  com

visões/ENOC  para  retratar,  buscam  pintar  elementos  genéricos  encontrados  nas  pinturas  dos

verdadeiros visionários. Seriam autores que criam a partir de referências dadas por outros artistas ou

movimentos, daí serem tidos como “falsos”. Os trabalhos “verdadeiros” exaltam a visão, ela acaba

por  dominar  o  observador,  o  que  não  é  percebido  (está  aí  a  subjetividade  mencionada

24 Aqui há uma observação. Na tabela que criei para categorizar os autores, inclui nos “quase e falsos visionários”
artistas que tiveram, sim, experiências com ENOC. Porém, não representaram visões propriamente ditas em seus 
quadrinhos, apesar de terem sido influenciados graficamente.

Ilustração 14: Primeira imagem, gravura do visionário William Blake (1794), The Anciente of Days ins
Europe a Prophecy copy K. Segunda imagem do quase visionário Vincent Van Gogh (1887), Interior of a
Restaurant. A terceira imagem é do falso visionário Caravaggio (1598), Head of Medusa. Fonte: WikiArt -

visual art encyclopedia.



anteriormente) em trabalhos derivados. Ou seja, se não se retrata uma visão genuína, não há como

ser  arte  visionária,  pois  a  imagem acaba  por  não  passar  ao  fruidor  uma sensação  legítima  da

experiência com ENOC. Para os quadrinhos parto de princípio similar, separo-os nas três categorias

propostas por Caruana (2001) e busco avaliá-los a partir dos dados levantados por ele.

Não há intenção aqui de determinar todos os autores de quadrinhos visionários espalhados

pelo globo. Até porque a maioria deles acaba por ser desconhecida fora dos círculos aos quais

trafegam. Darei, no máximo, o ponto de partida para novos levantamentos. Ressalto ainda que a

lista a seguir não é fechada ao ponto de não permitir o transito dos artistas entre as categorias. Basta

serem levantadas novas informações a respeito dos processos criativos envoltos para se atualizar a

classificação.

quadrinistas Visionários
Verdadeiros

quadrinistas Quase Visionários quadrinistas Falsos Visionários

Alan Moore Caza Charles Burns
Moebius Steve Clay Wilson Neil Gaiman
Phillipe Druillet Robert Williams Gilbert Shelton
Sérgio Macedo Victor Moscoso Jim Franklin
Xalberto Robert Crumb Angeli
Laudo Glauco Laerte
Vinícius Posteraro Mozart Couto Michel Quarez
Edgar Franco Gazy Andraus Jayme Cortez
Alain Vozz Fabio Cobiaco Flávio Colin
Jim Woodring Peter Max Jesse Reklaw
Rick Veitch Jim Starlin Steve Ditko
Frank Frazetta* Mary Fleener Jack Kirby
Michael Kaluta* M. Maraska Lourenço Mutarelli
Barry Windsor-Smith* Alias Irmãos Matuck
Berni Wrightson* Rick Griffin Paul Mavrides
Richard Corben* Steve Engleheart
Grant Morrison Frank Brunner
Alejandro Jodorowsky Alan Weiss
Mister Strange Winsor McCay
Julie Doucet
Aleksandar Zograf

Tabela 2: Tabela de quadrinistas visionários inspirada na desenvolvida por Laurence Caruana (2014).

Todos os autores citados acima trabalharam de uma maneira ou de outra com ENOC. Seja de

modo direto, como a maioria dos quadrinistas visionários verdadeiros, ou por meio de pesquisa



sobre o tema, a exemplo de Fávio Colin. Este autor em especial, juntamente com Jayme Cortez, está

na  lista  como quadrinistas  falsos  visionários  por  conta  de  uma história  em particular  de  cada.

Ambos os autores, Colin e Cortez, são criadores tradicionais de HQs. Eles nunca tiveram pretensões

de expressar visões com ENOC que, por acaso, viessem a ter. Na realidade, Colin criou uma HQ,

chamada DAIME, publicada na revista  Pesadelo # 4, em 1981, que trata sobre ayahuasca e, em

algumas páginas,  representa o que seriam as mirações das personagens. Porém, na biografia do

autor  (JUNIOR,  2009)  não  há  menção  dele  já  ter  usado  o  chá  para  poder  representar  visões

verdadeiras.  Da mesma maneira Jayme Cortez na história Zodiako, publicada originalmente em

1974  e  relançada  em  2014  em  comemoração  aos  40  anos  da  personagem.  Zodiako  narra  as

aventuras metafísicas e existencialistas do herói homônimo. Mesmo não sendo fruto de alguma

visão (MORAIS, 2014), graficamente Zodiako é tão chamativo que o editor da primeira versão –

revista Crás! – publicou a história colorida com tons psicodélicos (MORAIS, 2014).

No  caso  de  Jack  Kirby  e  Steve  Ditko,  não  há  indícios  deles  terem  usado  substâncias

expansoras da consciência ou fazerem uso de qualquer técnica natural para tanto. Na prática, as

informações  apontam  para  eles  terem  sido  avessos  aos  ENOC  (HERR,  2012).  Graficamente,

acredito que ambos foram influenciados pela  Pop Art  e  Psicodelismo –  uma vez que as obras

Ilustração 15: Primeira  página: Daime (1987), de Flavio Colin a retrarar a miração de uma das
personagens. A segunda página: Zodiako (2014), de Jayme Cortez. Fonte: Pesadelo # 4, 1981 /

Zodiako Premium, 2014.



levadas em consideração aqui foram criadas, principalmente, na década de 1960. Em contrapartida,

quadrinistas como Michel Quarez, Jim Franklin, Gilbert Shelton e Paul Mavrides, também criaram

no mesmo período e até chegaram a usar LSD e outras substâncias expansoras. Mesmo assim, não

identifiquei  no  trabalho  ou  em  textos  sobre  os  processos  criativos  deles  menção  direta  a

representações de imagens derivadas de ENOC. Alguns, como é o caso de Shelton e Mavrides,

chegam a abordar o uso de drogas de modo explicito, mas sempre de maneira extrema e chocante. A

ideia desses autores, que faziam parte da contra cultura estadunidense, era de realmente abalar os

padrões do american way of life, ou seja, desconstruir a sociedade de então – e não representar suas

visões advindas dos ENOC.

Charles Burns, Neil Gaiman, Jesse Reklaw, Angeli e Laerte flertam com temas comuns entre

os visionários, mas, como os outros, não expressam visões. Burns possui um álbum, chamado Black

Ilustração 16: Primeira página: ilustração do falso visionário Steve Ditko para uma história do Dr. Estranho
(1965). Segunda página: desenhos de Jack Kirby para o Quarteto Fantástico (1966). Terceira página: Gilbert

Shelton desenha The Fabulous Fyrry Freak Brothers (1970). Quarta página: Jesse Reklaw, Slow Wave
(2000). Fontes: Strange Tales # 138, 1965 / Fantastic Four # 51, 1966 / Zap Comics (versão brasileira, 2005)

/ Dreamtoons, 2000.



Hole (2007), o qual a trama é focada em uma ambientação doentia. Gaiman, na série  Sandman

(2005), aborda o reino dos sonhos de modo lírico e poético. Cada um a seu modo usa de recursos

gráficos encontrados em obras visionárias, mas sem retratar suas próprias visões. Jesse Reklaw, em

especial,  produziu  uma  série  de  tiras,  intitulada  Slow  Wave  (mais  tarde  lançadas  nos  livros

Dreamtoons, de 2000, e  The Night of Your Life, de 2008, ambos inéditos no Brasil), a narrar os

sonhos dele ou mesmo de leitores. Mas a maneira como trabalha os sonhos foge da descrição da

cena onírica em si, a ir para uma espécie de reordenação narrativa para dar coerência à tirinha – o

que, ao meu ver, acaba por se distanciar da visão original. Já Angeli e Laerte, são influenciados

pelos quadrinhos de Crumb, Shelton dentre outros, publicados na antologia Zap Comics em 1968.

Angeli, principalmente, possui diversos personagens, da década de 1980, derivativos dos criados

por Crumb – tanto na estética quando na temática das histórias. Lourenço Mutarelli e os Irmãos

Matuck seguem caminho similar. Mutarelli, durante a década de 1980, sofreu de profunda depressão

e passou a criar quadrinhos para se curar (SILVA, 2013). Deu certo, no entanto, apesar de tratar do

seu estado mental do momento, ele não utiliza visões. Já os Irmãos Matuck, lançaram a HQ  As

Aventuras de Sir Charles Mogadom & do Conde Euphrates de Açafrão (2010), com ambientação

onírica e narrativa fragmentada, porém sem haver representações de sonhos reais.

Os  quadrinistas  da  lista  dos  quase  visionários,  com  exceção  de  Mozart  Couto,  Gazy

Andraus, Winsor McCay, Caza e Fabio Cobiaco, possuem vasta experiência com psicodélicos em

geral.  A maioria  deles,  a  saber:  Steve  Clay  Wilson,  Robert  Williams,  Victor  Moscoso,  Robert

Crumb, Peter Max, Jim Starlin, Mary Fleener, M. Maraska, Alias, Rick Griffin, Steve Engleheart,

Frank  Brunner  e  Alan  Weiss,  foram  bastante  influenciados  pelo  uso  do  LSD.  Entretanto,  tal

influência se deu na abertura criativa, no rompimento com possíveis amarras estéticas que estes

autores teriam antes do contato com o LSD. Wilson, Williams, Moscoso, Crumb e Griffin seriam os

principais desta listagem a exporem tal fato (CAMPOS, 2005), mas deixando claro que a influência

se  limitava  a  ampliação  das  possibilidades  criativas  deles  de  até  então.  Crumb,  em particular,

escreveu vários textos, publicados no Brasil no livro  Minha Vida (CRUMB, 2010), em que narra

suas experiências com LSD. Apesar dele dizer que “durante dez anos, meu trabalho foi alimentado

por visões  psicodélicas”  (CRUMB, 2010,  p.  107),  sou inclinado a distanciá-lo dos  verdadeiros

visionários por não identificar representações específicas de visões – como as exemplificadas por

Caruana (2013).  “O LSD me libertou do ego por  um breve  período.  Todos os  meus  desenhos

vinham de dentro... uma visão interna... miraculosa. Foi a maior liberdade do subconsciente que tive

na  vida.  De  novembro  de  1965  a  abril  de  1966,  flutuei  por  ai  sem ego,  totalmente  passivo”



(CRUMB, 2005, p. 51). Mesmo após o comentário anterior de Crumb, o que percebo no trabalho

dele é a liberdade gráfica de alguém que perdeu o pudor e não necessariamente a exposição de

visões.

Com o intuito  de elucidar  como se deu a  influência do LSD na criatividade  de Robert

Crumb, o pesquisador Matthew T. Jones (2007) desenvolveu o estudo intitulado The Creativity of

Crumb:  Research  on the  Effects  of  Psychedelic  Drugs  on  the  Comic  Art  of  Robert  Crumb.  O

referencial básico parte dos resultados obtidos pelos doutores Oscar Janiger e Marlene Dobkin de

Rios (2012) no livro LSD, Spirituality, and the Creative Process. A hipótese central levantada por

Ilustração 17: Primeira imagem: o quase visionário Winsor McCay, na série Little Nemo (1905). Segunda
imagem de Jim Starlin para A Saga de Thanos (1973-1977). Terceira imagem: página de Luna Toon de Victor

Moscoso (1969). Quarta imagem: Omo Bob Cavalga, de Rick Griffin (1973).



Jones (2007) é de poder ser percebida a mudança de estilo gráfico e a ampliação imaginativa de

Crumb ao comparar os trabalhos dele antes, durante e após o uso do LSD.  A metodologia usada foi

cruzar as 11 categorias de técnicas de alterações perceptuais, criadas por Janiger, com as técnicas de

criação de quadrinhos descritas na literatura referente aos quadrinhos arte (JONES, 2007). Para a

amostra,  foram  usadas  as  histórias  disponíveis  no  livro  The  Complete  Crumb  Comics.  Como

resultado, Jones (2007) chegou à conclusão de que após o uso de LSD, Crumb passou a usar mais

recursos  gráficos  que  se  enquadram nas  técnicas  de  alterações  perceptuais.  O  interessante,  na

verdade, é que o período pós LSD, algo de ao menos dois anos depois de parar de usá-lo, Crumb

passou a empregar mais intensamente os elementos que compõe as 11 técnicas.

Retornando à hipótese inicial, pode-se concluir que o trabalho pós-LSD de Crumb
(1977/1978 na  amostra),  embora  não  criado sob  a  influência  direta  de  agentes
psicodélicos, ainda se baseia em alterações perceptivas para obter acesso à fluidez
da consciência que facilita variação cega e combinação aleatória. (JONES, 2007, p.
290)25

Chama  atenção  na  conclusão  de  Jones,  destacada  acima,  quando  ele  diz  que  Crumb

continuou a  usar  as  alterações  perceptuais  para  acessar  a  fluidez  da  consciência  que  facilita  a

variação cega e a combinação aleatória de imagens – duas das técnicas de Janiger. Ou seja, de

acordo com o observado por Jones (2007), os psicodélicos beneficiaram Crumb basicamente em

permitirem-lhe acesso mais efetivo a variações cegas e combinações aleatórias de temas para seus

desenhos. Não há aí indicação explicita em representações de visões específicas. Crumb, mesmo

nos referidos artigos, não menciona nada do tipo.

Para ficar claro o modo como o artista tratava suas práticas com LSD, destaco a história

“Minha primeira viagem de ácido”, de 1973 e publicada no Brasil na coletânea Minha Vida (2010).

Nessa  HQ  de  uma  página,  Crumb  explicita  bem  a  abordagem  dada  as  suas  experiências

psicodélicas,  sendo  elas  mais  descritivas/analíticas  do  que  necessariamente  representativas  dos

estados mentais – como é possível conferir na ilustração 18. Para a narrativa, Crumb prefere se ater

aos efeitos visuais – causados de olhos abertos – ao invés de evidenciar as imagens internas, obtidas

de olhos fechados. Quando decide tratar dos insights alcançados durante os ENOC, ele os descreve

em texto  e  não  em imagens,  numa  tentativa  de  zombar  da  situação.  Uma  postura  totalmente

contrária dos verdadeiros artistas visionários, os quais têm nas visões de ENOC um apreço especial,

por compreendê-las como aberturas extrassensoriais para outros mundos (MIKOSZ, 2014).

25 Returning to the initial hypothesis, it can be concluded that Crumb’s post-LSD work (1977/1978 in the 
sample), though not created under the direct influence of psychedelic agents, still draws upon perceptual alterations
to gain access to the fluidity of consciousness that facilitates blind variation and random combination.



Os demais artistas que estão na lista de quase visionários tendem a, também, usufruírem

mais das novas qualidades gráficas descobertas com os ENOC do que necessariamente representar

suas visões. Jim Starlim, por exemplo, na década de 1970 acabou por se beneficiar bastante dos

motivos psicodélicos vistos durante o período em que usou LSD (HOWE, 2013) em séries como

Warlock (1974),  Dr.  Estranho (1973)  e  Dreadstar (1982).  Especialmente  no  caso  de  Glauco,

cartunista brasileiro morto em 2010, membro-fundador de uma igreja do Santo Daime, chamada

Céu  de  Maria,  criou  personagens  de  tiras  influenciados  pela  ayahuasca.  Ao  todo  são  três.

Miraldinho, corruptela de “miração”, termo usado na comunidade ayahuasqueira como forma de se

referir às visões obtidas durante os efeitos do chá. Miraldinho foi publicado em 1998 no Jornal do

Céu, criado pela igreja Céu de Mapiá, no Acre, somente para adeptos da igreja. Os outros dois

personagens são: Cacique Jaraguá e Mestre Alfa, ambos publicados na Folha de São Paulo.

Ilustração 18: "Minha primeira viagem de ácido", de 1973 e publicada no Brasil na coletânea
Minha Vida. Fonte: CRUMB, 2010.



Com relação aos quadrinistas visionários verdadeiros, cinco nomes marquei com asterisco

por terem sido dados como exemplos de quadrinistas visionários pelo próprio Caruana (2013) no

seu Manifesto. No caso de Grant Morrison, um dos principais roteiristas ingleses do século XXI,

confessa ter criado algumas de suas obras mais famosas, como Flex Mentalo e Os Invisíveis, a partir

da influência de psicodélicos.

Adorei  as  drogas  psicodélicas  que  poderiam torcer  minha  cabeça,  apagar  meu
nome  e  endereço,  abrir  meu  subconsciente  e  transformar  meu  cérebro  em um
super-condutor,  então tomei  como um louco por  dez anos,  estudei  os  efeitos  e
escrevi tudo isso em Os Invisíveis e  Flex Mentallo em particular.  Zenith,  Animal
Man e Arkham Asylum são “Straight edge” e Doom Patrol mostra a influência de
cogumelos em torno dos problemas de Insect Mesh, mas eu estava na maior parte
do tempo fazendo isso direto. O trabalho dos anos 90 surgiu do  cockpit de uma
montanha-russa dirigida por foguetes de LSD, cannabis, cogumelos, DMT, 2CB,
ecstasy e champanhe. (MORRISON, 2005) 26

A sequencia inicial de Flex Mentalo (2013) é bem significativa (ilustração 19). Ela começa

com um homem a lançar uma bomba que explode e dá início ao universo. As imagens seguem e o

26 I loved the psychedelic drugs which could twist my head, erase my name and address, open up my 
subconscious and turn my brain into a super-conductor, so I dosed like a madman for ten years, studied the effects 
and wrote it all down in The Invisibles and Flex Mentallo in particular. Zenith, Animal Man and Arkham Asylum are
pretty straight edge and Doom Patrol shows the influence of shrooms from around the time of those Insect Mesh 
issues but I was mostly doing it straight. The 90s work emerged from the cockpit of a rocket-driven rollercoaster of 
LSD, cannabis, mushrooms, DMT, 2CB, ecstasy and champagne.

Ilustração 19: Página 1 e 2 de Flex Mentalo (2013), escrito por Gant Morrison e ilustrado por
Frank Quitely. Fonte: MORRISON, 2013.



corte narrativo volta para o homem e dele para um ovo. Tal fluxo de imagens se assemelha muito

com a sensação de plenitude com o todo proporcionada pelos ENOC, seria a sensação do numinoso,

da integralidade individual com o cosmos – particularmente, já tive sensação similar e o resultado

foi uma HQ intitulada O Todo (SILVA, 2013). Crumb menciona algo parecido na história “Minha

primeira viagem de ácido” (ilustração 18), precisamente no primeiro quadro da quarta coluna. No

caso de Crumb ele diz na HQ: “Estou enxergando de verdade pela primeira vez!! Tudo é cósmico”

(CRUMB, 2010, p. 53). Na imagem, como é possível notar, Crumb se coloca como uma espécie de

doente, agachado, abraçado às próprias pernas e com o olhar vazio. Morrison, ao contrário, em sua

HQ resolver mostrar, dar um vislumbre, ao leitor do que seria essa noção de “tudo ser cósmico” –

sendo essa, sim, a função do verdadeiro artista visionário.

Alejandro Jodorowsky, outro importante artista visionário, mais do que quadrinista também

é ator, diretor de cinema e teatro, além de literato e mago. Porém, a mágica que desenvolve é de

outro  tipo.  Como  Jodorowsky mesmo  diz,  é  uma  psicomágica  ou  psicoxamanismo  –  um tipo

especial de magia baseada na criação artística. No livro A dança da realidade (2009) ele trata do

assunto e discorre sobre o quanto os sonhos lúcidos foram e são importantes para ele no fazer

criativo.

Eu estava com mais de 50 anos quando, graças ao sonho lúcido, resolvi tentar o
maior dos meus encontros: com o meu deus interior. (…) Tive a sensação de cair
lentamente enquanto me sentia dissolver como se a luz fosse ácido. No final, com
um  grito  que  misturava  euforia  e  paz  abandonei  minha  última  migalha  de
consciência  individual  e  integrei-me  ao  centro.  Explodi  numa  inconcebível
sucessão de formas geométricas, milhares, milhões. Aquilo tudo formava mundos
que evaporavam em oceanos de cores, palavras, frases, discursos em incontáveis
idiomas  que  se  cruzavam  em colossais  labirintos,  o  tempo  transformado  num
instante eterno, palpitando e abrindo-se numa infinidade de futuros possíveis. Eu
era o centro criador de tudo, explodindo sem cessar e sem fim, sem lacunas, em
incontáveis, metamorfoses. (…) Depois dessa visão radical, que de certa maneira
foi utilizada mais tarde na criação das histórias de Incal  [feita em parceria com o
também  visionário  Moebius],  demorei  muito  tempo  para  sonhar  de  novo.
(JODOROWSKY, 2009, p. 196; 200-201)

Julie Doucet e Aleksandar Zograf, seguem por caminhos similares. Doucet, a única autora

apontada aqui, é canadense e publicou em 2006 o livro  My most secret disere, no qual aborda os

próprios  sonhos – geralmente bizarros  (visões  das trevas  na interpretação de Caruana).  Zograf,

quadrinista sérvio, também transpõe sonhos para as HQs. Talvez um dos mais conhecidos trabalhos

de  Zograf  esteja  na  coletânea  Flock  of  Dreamers  –  An  anthology  os  dream  inspired  comics,

publicado em 1997. Nesta antologia, todos os autores se dedicam a representar sonhos. Uns mais

que outros podem ser tidos como visionários, como o caso de Zograf, Woodring e Veitch, porém, a



maioria dos autores ali são interpretados por mim como quase visionários. No tocante a Zograf, na

história dele inserida na coletânea, o autor narra parte do próprio processo criativo, a demonstrar

como os quadrinhos, ou melhor, tiras, formam sonhos e em qual estado de sono se encontrava para

vê-las – uma vez que ele deixa bem claro a diferença entre sonho lúcido,  sonho e alucinações

hipnagógicas.  Em  Flock of  Dreamers,  participa ainda como editor,  todavia assina com o nome

verdadeiro: SašRakezić. Outras obras do autor a incluírem sonhos são: Pszichonaut (2006), Dream

Watcher  (1998) e a série de zines chamada  Hypnagogic Review, atualmente no sexto volume (no

site oficial não foi possível identificar a data de lançamento) e ainda em produção.

Ilustração 20: Primeira imagem: capa do livro Pszichonauta (2006), do visionário Zograf. Segunda imagem:
página de Incal (1981-1988), escrita por Jodorowsky e ilustrada por Moebius. Terceira imagem: página dupla

de Promethea (2000), escrita por Alan Moore e ilustrada por J. H. Williams III. Fonte: Promethea, 2016



Alan Moore, quiçá, um dos autores de quadrinhos mais importantes dos últimos 30 anos é

também um dos principais visionários da listagem. Após o primeiro contato com o LSD, ainda na

adolescência,  Moore  mudou radicalmente  sua compreensão de  mundo (MILLIDGE,  2012).  Tal

revolução intelectual persistiu no autor depois de adulto. Ao fazer 40 anos, chegou a se declarar

mago,  sua  magia,  a  escrita.  O  ritual  para  tanto  inclui  o  uso  de  psicodélicos  como  Psilocybe

cubensis,  vulgo  cogumelo  mágico,  e  Cannabis  sativa,  além de  técnicas  meditativas  (MOORE,

2003). A respeito ele diz:

Você precisa de algo para chegar lá. Não precisa ser drogas. As drogas são uma das
formas honestas e originais de levá-lo a esse espaço, mas também há muitos outros:
meditação,  jejum,  suponho em casos  extremos de flagelação,  dança ou baterias
rítmicas. Qualquer coisa que derruba os sentidos, que todas essas coisas farão se
forem tomadas o suficiente. Agora, para mim, crescendo nos anos 60 e a cultura da
droga psicodélica tendo sido algo com o qual eu sempre fui muito acostumado e
confortável, pareceu como cogumelos de psilocibina, que tem um pedigree mágico
muito honrado que volta para o primeiros xamãs na caverna, eles pareciam ser o
modo de escolha.  Como realmente  me  propulsar  no espaço mágico.  (MOORE,
2003)27

Vários dos trabalhos escritos por ele possuem aspectos que se enquadram no visionário,

como em Monstro do Pântano. Na história Abandonadas Casas (2015), publicada originalmente em

1985, ao final as personagens principais, o Monstro e sua namorada, protagonizam cenas de sexo

psicodélico. A ação se inicia com o Monstro a dar a ela um tubérculo alucinógeno que cresce em

seu corpo. Ela come e ascende ao mundo transcendental. Imageticamente é nítido para o leitor que

as cenas retratadas ali são psicodélicas a remeterem a década de 1960. Mesmo sabendo do contato

de Moore com os ENOC, não há como afirmar que as imagens em o Monstro do Pântano sejam, de

fato, visionárias. Se essas imagens são incapazes de validar uma representação visionária verdadeira

por parte de Moore, ao menos ensejou novas empreitadas no campo. Em Promethea (2015), lançada

entre 1999-2005, Alan Moore desenvolve uma trama envolta em magia, criatividade e misticismo,

de  modo  a  explorar  o  próprio  viés  mágico.  No  depoimento  abaixo  ele  explica,  mesmo  que

superficialmente, o processo criativo de Promethea.

Acho que, enquanto uma vez eu usava drogas para explorar todas as várias esferas
que eu exploro na série de Kabbalah da Promethea - quero dizer, de fato eu usei
drogas para explorar os cinco sephirot menores, mas acima disso, estou usando
Minha própria mente, eu estou usando, suponho que é o que você chamaria de

27 You need something to get you there. It doesn’t have to be drugs. Drugs are one of the time-honored and 
original ways of getting you into that space, but there are lots of others as well: meditation, fasting, I suppose in 
extreme cases scourging, dancing or rhythmic drumming. Anything that will derange the senses, which all of those 
things will do if taken far enough. Now, for me, having grown up in the ‘60s and psychedelic drug culture having 
been something that I’ve always been very used to and comfortable With, it seemed like psilocybin mushrooms, 
which do have a very honorable magical pedigree going back to the first shamans in the cave, they seemed to be the
mode of choice. How to actually propel myself into the magical space.



meditação,  embora  seja  exatamente  o  que  qualquer  escritor  faz  quando tentam
entrar  em  uma  história,  é  só  que  a  história  nesses  casos  está  profundamente
preocupada  com esses  estados  cabalísticos,  então  entrar  na  história  é  quase  o
mesmo  que  entrar  no  estado.  Eu  acho  que  isso,  em termos  de  experiência  e
informação, funciona tão bem hoje em dia. (MOORE, 2003)28

A história desenvolvida em Promethea é tão complexa que abordá-la, por si só, demanda

uma tese a parte. Como a feita por Carlos Manoel de Hollanda Cavalcanti, no Programa de Pós-

Graduação em Artes Visuais/EBA/UFRJ, intitulada O Reencantamento do Mundo em Quadrinhos:

uma  análise  de  Promethea,  de  Alan  Moore  e  J.  H.  Williams  III,  defendida  em  2013.  Nela,

Cavalcanti examina detalhadamente a parte gráfica, conceitual, filosófica e narrativa da HQ. Chega

a destacar, mesmo que brevemente, a influência dos ENOC na criação de Promethea.

A  arte  psicodélica  visa  reproduzir,  até  onde  possível,  as  sensações  visuais
provocadas pelo uso do LSD. Como dito acima, a saturação das cores e a fadiga
visual, os intensos contrastes, a dificuldade de dissociação entre figura e fundo, as
distorções,  incluindo-se as formas e padrões flutuantes causadores de sensações
estonteantes. A perturbação ali também possui função narrativa. Trata-se da alusão
ao estado de transição entre o mundo sensível e o racional, seguido do metafísico.
O  que  sobra,  nesse  ponto  intermediário  são  os  conteúdos  que  transitam  na
imaginação e no repertório sígnico dos leitores. (CAVALCANTI, 2013, p. 162-163)

Concordo com o exposto na citação acima de Cavalcanti, mas com um adendo. Mais do que

usufruir da estética da arte psicodélica, a qual “visa reproduzir as sensações visuais provocadas pelo

LSD” (CAVALCANTI, 2013, p. 162), Moore, em Promethea, visou criar sensações nos leitores. O

artista visionário consegue, de uma maneira ou de outra, levar o fruidor a experienciar um estado

não ordinário de consciência por meio da arte (BESERRA, 2014). Foi algo assim que Moore fez,

ele provocou sensações nos leitores, as quais Cavalcanti identificou como “estonteantes”, o que vai

além  de  apenas  reproduzir  um  efeito  visual.  Como  Alan  Moore  explica  na  citação  anterior,

Promethea foi construída a partir de estados cabalísticos e adentrar a história e quase como adentrar

o estado mental no qual ela foi concebida.

Em relação aos outros autores visionários classificados como verdadeiros, Phillipe Druillet,

francês, contemporâneo de Moebius, já foi discutido por mim na dissertação (SILVA, 2013) e será

mencionado  adiante  no  texto  sobre  Sérgio  Macedo.  Alain  Vozz,  autor  franco-brasileiro,  amigo

pessoal de Macedo, foi com ele para a França na década de 1970 e juntos publicaram na antológica

revista  Metal Hurlant  ao lado de Druillet,  Moebius, Caza e tantos outros.  Mister Strange é um

28 I find that whereas once I would have used drugs to explore all of the various spheres that I explore in 
Promethea‘s Kabbalah series–I mean, indeed I did use drugs to explore the lower five sephirot, but above that, I’m 
using my own mind, I’m using I suppose it’s what you’d call meditation, although it’s exactly what any writer does 
when they’re trying to get into a story, it’s just that the story in these instances is deeply concerned with these 
kabbalistic states, so getting into the story is almost the same as getting into the state. I find that that, in terms of the
experience and the information, works just as well these days.



quadrinista  estadunidense  que  publicou  de  modo  independente  uma  HQ  chamada  DMT

Psychonautica – the cosmic comics  (2014). Na abertura do livro Strage deixa claro a intenção da

história: “Psychonautica é uma série de postulações feitas após experiências com DMT na tentativa

de registrar a jornada com o maior detalhe possível e dissecar a experiência através do desenho de

correlações entre este mundo e a do psicodélico em que a realidade assume um novo significado”

(STRANGE, 2014, p. 4)29.

Edgar Franco, orientador desta pesquisa,  já publicou algumas histórias – em especial  na

edição # 7 da revista Artlectos e Pós-Humanos, a história Integral –, inclusive uma das HQs dele

que representa visões é em parceria comigo. Na pesquisa no mestrado sobre processos criativos em

quadrinhos  poéticos,  acabei  por  realizar  uma  história  influenciada  por  ENOC,  podendo  ser

classificada como uma HQ visionária. Produzi ainda outras histórias baseadas em sonhos lúcidos,

como Som das Águas (2013) e Pela Estrada Afora (2013). Vinicius Posteraro, já há alguns anos se

dedica a quadrinizar sonhos, com o propósito de ser o mais fiel o possível do sonho original – seus

trabalhos  podem ser vistos na revista  Camiño di  Rato e  Zona Gráfica (de Portugal).  Moebius,

Sérgio Macedo, Xalberto, Jim Woodring e Rick Veitch serão analisados individual e detalhadamente

no decorrer do capítulo.

2.2 – Autores estrangeiros

A escolha dos autores selecionados para as analises a seguir se deu a partir de um critério

simples:  a  importância  do aspecto visionário  nas  obras.  É verdade que,  geralmente,  os  autores

visionários  tendem  a  supervalorizar  as  visões  tidas  durante  os  ENOC  e  justamente  por  isso

procuram criar arte com elas. Na ideia de importância que me refiro, se entrelaçam as visões, a arte

e  como  elas  se  relacionam  com  a  vida  pessoal  do  autor.  No  caso,  os  autores  estrangeiros

selecionados30 foram Moebius, Jim Woodring e Rick Veitch. Cada um a seu modo inseriu no próprio

cotidiano  as  vivências  com ENOC tendo  os  quadrinhos  como uma forma de  vazão para  estas

experiências.

O primeiro deles é famoso por criar mundos de fantasias alucinantes, com histórias nonsense

e ao mesmo tempo impactantes visualmente. O pseudônimo Moebius chegou a ser criado pelo autor

como forma de deslocar os trabalhos convencionais, assinados como Jean Giraud (1938-2012) ou

Gir, dos que surgiram a partir do inconsciente. O segundo, Jim Woodring, sofreu de uma condição

29 Psychonautica is a series os postulations made after experiences with DMT in an attempt to record the journey
in as much detail as possible and dissect the experience by drawing correlations between this world and that of the 
psychedelic in which reality takes on a whole new meaning.

30 A intenção inicial era analisar obras de Alan Moore, por considerá-lo um dos principais artistas visionários dos
quadrinhos, mas seria necessário desenvolver uma tese apenas para o trabalho dele, o que não é a proposta aqui.



rara na infância que lhe causava alucinações espontâneas. Após o fim das crises, passou a usar

plantas de poder para ter visões – que são retratadas em ilustrações ou cenas de HQs. O terceiro

autor escolhido tem um prolífico trabalho voltado à quadrinização de sonhos. No início Veitch se

limitava a retratar seus próprios sonhos, depois passou a aceitar alguns relatos de leitores. Apesar de

nem todas as histórias  poderem ser consideradas como visionárias (por serem sonhos comuns),

parte delas podem, sim, ser enquadradas como tal.

2.2.1 – Moebius – escrituras do inconsciente gráfico

Em  10  de  março  de  2012,  com  74  anos,  o  mundo  perdeu  um  dos  maiores

quadrinhistas/artistas que já existiu. Nascido Jean Henry Gaston Giraud, em 1938, na cidade de

Nogent-sur-Marne,  na  França,  é  hoje  reconhecido  mundialmente  por  Moebius.  Graças,

principalmente,  aos  trabalhos  revolucionários  publicados  na  antológica  revista  Métal  Hurlant,

durante a década de 1970. Não muito distante de Moebius existe um duplo que veio antes: Gir,

assinatura usada pelo autor na série Blueberry, publicada desde os anos de 1965 na revista Pilote,

roteiro a cargo de Jean-Michel Charlier (1924-1989). A dualidade de assinaturas reflete o estado

mental e criativo do autor. Enquanto Gir assinava as obras racionais, como as feitas em parceria

com Charlier.  Para Moebius eram reservadas as experimentações gráficas e a liberdade criativa

proporcionada pelo inconsciente. A diferença entre o realizado por Gir e Moebius é tão grande que

Charlier tinha medo de Moebius interferir em Blueberry (MACHADO-DIAS, 2012) – o que acabou

por acontecer na adaptação da personagem para o cinema; será melhor discutido adiante.

O encontro entre Giraud e Moebius,  pode-se dizer,  começa em 1956 durante a primeira

viagem do autor para o México. Na ocasião ele já trabalhava com quadrinhos, na série  Frank et

Jérémie  (1956, revista  Far-West), o que lhe permitiu visitar a mãe, recém-casada com um atleta

mexicano. A temporada durou nove meses e transformou a vida do jovem autor. Dali em diante

nada mais seria o mesmo, como fica claro na declaração abaixo.

(…) Parti  para o México para três meses de férias e acabaram por serem nove
meses,  que  me  metamorfosearam  profundamente.  Esta  estadia  foi  como  uma
viagem iniciática. Tive a impressão de ter ido ao extremo de minhas possibilidades
do momento. Passei pelas três fases simbólicas do itinerário iniciador: a progressão
no caminho da descoberta ou anabase, a revelação no topo de um outro mundo, e a
catabase, a lenta descida para a realidade, do outro lado da montanha mágica. O
México,  por  conseguinte,  foi  para  mim  uma  experiência,  primeiro  que  tudo,
fundadora. Um tempo forte que marcou a minha independência de adulto no que
diz respeito a minha mãe – a confirmação de minha autonomia financeira que era
muito importante – a descoberta da expressão artística fora do quadro escolar, em
qualquer  liberdade,  qualquer  inspiração.  A  iniciação  a  música,  ao  sexo.  A
descoberta  dos  estranhos  poderes  “da  erva”.  (MOEBIUS  apud  MACHADO-



DIAS, 2012 – grifos meus)

De volta à França, Giraud abandona a escola de desenho que cursava no Arts Appliqués em

Paris (1954-1956). Dois fatores foram fundamentais para a decisão. Primeiro, ele havia perdido

quase um ano do curso com a viagem. Segundo, durante o período no México, Giraud acabou por

ser “adotado” por um grupo de artistas locais.  A relação dele com os mais  diversos escritores,

jornalistas  e  poetas  (GRAVETT, 2011) era  imerso em boêmia.  É por  meio  deles  que  Moebius

redescobre a expressão artística que afirma na citação destacada acima. São eles também que lhe

proporcionam o contato com a Cannabis sativa– erva essa que passa a fazer uso continuo até os 62

anos, em 2000, quando decide parar. O impacto causado por essas novas experiências sensoriais

fizeram com que perdesse o interesse em continuar os estudos.

Eles me iniciaram na prática da arte, do jazz moderno, do xadrez e da maconha.
Não por diversão, mas para usar como uma ferramenta para a criação, diferente da
abordagem às  drogas  nos  anos  sessenta.  Não  desenhei,  mas  passei  meus  dias
caminhando, discutindo, observando, absorvendo. Fiquei mais tempo e perdi meu
terceiro ano de escola, mas pensei que estava aprendendo algo mais importante.
(MOEBIUS apud GRAVETT, 2011)31

31 They initiated me into the practice of art, modern jazz, playing chess, and to marijuana. Not for fun but to use 
as a tool for creation, different from the approach to drugs in the Sixties. I did not draw but I spent my days walking,

Ilustração 21: Segunda página da HQ O Desvio. Fonte: MOEBUS, 1973.



Porém, mais do que o contato com novos artistas e com a erva, o que mais influenciou

Giraud a se tornar Moebius foi o deserto. A experiência de andar pelo deserto foi transformadora.

“Eu vi o deserto em uma viagem de ônibus Greyhound e essa visão queimou meu cérebro para

sempre”32 (MOEBIUS apud GRAVETT, 2011). Desse ponto em diante passou a ter curiosidade e a

se dedicar cada vez mais ao mundo do inconsciente e no universo paralelo dos sonhos – dando a

tônica para o surgimento de Moebius (MOEBIUS-REDUX, 2007). No entanto, o visto e vivido no

deserto foi, em grande parte, aproveitado por Gir nas histórias de faroeste que já desenhava e na

construção, posteriormente, dos cenários de  Blueberry. Anos depois, Moebius retoma o tema do

deserto33 para o álbum visionário 40 Days Dans Le Désert B (1999).

Na prática, o germe de Moebius surge na história  La Deviation  (O Desvio), publicada em

1973, na revista Pilote. Apesar de assinada por Gir, esta é uma história que surgiu da liberdade de se

poder fazer o que quiser, sem compromisso.

Um dia contudo, decidi-me. Dei rédea solta à minha inspiração e acabei em chegar
a O Desvio. Nessa época, passava regularmente as minhas férias na ilha de Ré.
Como era uma ilha muito plana, por um desses recursos clássicos do humor que
consiste  na  inversão  dos  valores,  converti-a  num  lugar  dantesco.
Inconscientemente, o tema impôs-se me, as imagens sucederam-se e organizaram-
se, umas em função das outras (MOEBIUS, 2003).

discussing, observing, absorbing. I stayed longer and missed my third year of school but I thought I was learning 
something more important.

32 I first saw the desert on a Greyhound bus trip and that vision burned my brain forever
33 O deserto, a bem dizer, perpassa boa parte da obra de Moebius, as quais, não raro, possuem cenários desérticos.

Ilustração 22: Obra de Maurits Cornelis Escher (1898-1972) a representar a Fita de Moebius (1963).



Dez anos antes, em 1963, Giraud utilizaria pela primeira vez a assinatura do pseudônimo

Moebius, na primeira contribuição dele para a revista Hara-Kiri. A ideia partiu da necessidade que

viu em diferenciar o trabalho realizado na Pilote– onde assinava como Gir – e o feito na Hara-Kiri.

O nome Moebius foi copiado do matemático alemão August Ferdinand Möbius (1790-1868), por ter

achado a grafia e a pronúncia interessantes. Mas outro aspecto no nome liga o alemão e o artista

francês: a fita de Möbius (grafia alemã). Para o matemático, torcer uma folha de papel até ela tocar

as pontas das duas extremidades, a unir os versos, a formar uma espécie de laço continuum, seria a

fita de Möbius, a qual proporcionaria o “paradoxo de Möbius”. São dois ambientes distintos (os

lados do papel) que se entrelaçam e formam um terceiro ambiente, apesar de ser apenas um objeto

com duas faces. Jean Giraud é Gir que se desdobra em Moebius. “Passando de Moebius a Giraud,

torci a fita, mudei de dimensão. Sou o mesmo e sou também outro. Moebius é o resultado de minha

dualidade. Enfrentar duas faces distintas. Um pequeno problema metafísico para uso íntimo (…)

Com a fita de Möbius, encontrei a metáfora por excelência” (MOEBIUS, 2012).

Ilustração 23: Página dupla de Arzak, imagem sugerida por Jodorowsky a Moebius. Fonte:
MOEBIUS, Arzach, 2011.



Ilustração 24: Sequência de imagens de L'Eclosion. Fonte: MOEBIUS, 2000.



A dobra, mencionada acima, deu-se de fato após a segunda experiência do artista no deserto

mexicano. Em 196534 ele retorna ao país motivado pelas lembranças da primeira viagem. Lá procura

visitar a mãe e não a encontra, bem como também os artistas que havia conhecido antes. Sozinho,

num lugar estranho, decide alugar uma cabana isolada no meio do deserto e nela viveu por cerca de

cinco meses – a desenhar a série  Blueberry.  Durante o período de solidão,  Moebius entrou em

depressão devido ao crescimento de seu impulso sexual, causando-lhe um “delírio obsessivo, grave”

(MACHADO-DIAS, 2012).

Para  se  curar,  foi  recomendado que  tentasse  uma medicina  local,  cogumelos  do  gênero

Psilócibe, comumente conhecidos como cogumelos mágicos. Os princípios ativos desta espécie de

cogumelos são a psilocina e a psilocibina. Para consegui-los, foi indicado a Giraud que procurasse

uma curandeira da região “uma velha com ar de feiticeira” (MACHADO-DIAS, 2012). No México,

o  consumo  ritualístico  do  psilócibe  remota  às  civilizações  pré-hispânicas  e  é  conhecido  como

Teonanácatl– a carne dos deuses – em linguá asteca (SCHULTZ; HOFMANN, 2012). Ao ler sobre

como Giraud conseguiu os  cogumelos,  surgiu a  dúvida se ele  teria  tido contato com a famosa

curandeira mexicana María Sabina (1894-1989), conhecida por contribuir em várias pesquisas sobre

os cogumelos  psilócibes  (SCHULTZ; HOFMANN, 2012).  Mais tarde percebi  ser  improvável  a

relação entre os dois. María Sabina residia ao sul do México, na região Mazateca. Moebius, por sua

vez, se instalou no deserto, que se localiza ao norte do país.

Ao  consumir  os  cogumelos,  provavelmente,  Giraud  usou  uma  dose  muito  além  do

recomendado para iniciantes – principalmente quando estes estão sozinhos, sem acompanhamento

de alguém responsável, como um xamã. Fato reconhecido no depoimento dado a Jan Kounen, no

documentário  Other Worlds  (2004).  “I've been pushed into the mystery whith nobody to take my

hand, it was illness” (MOEBIUS, 2004).  Talvez por isso a experiência relatada por ele tenha sido

tão terrível.

Meu encontro com cogumelos mágicos em 1965 foi como um acidente de carro,
uma experiência única que durou 6 horas.  Era caótico,  muito doloroso e ainda
extraordinário. Aprendi muito sobre a flutuação da realidade através da percepção
de si mesmo e do meio ambiente. Ao longo da minha vida, este foi para mim um
tema  de  meditação,  e  ainda  sinto  as  conseqüências  do  impacto.  Experimentei
maconha em 1956, era uma experiência mais técnica, era tudo sobre encontrar a
quantidade certa que penetraria no meu organismo, de maneira que eu não perderia
completamente o controle ou a consciência, de modo a experimentar uma ligeira e

34 Durante a pesquisa sobre Jean Giraud, me deparei com a inconsistência de informações no tocante a exatidão
da data da segunda viagem do artista para o México. Alguns autores datam 1966 ou 1968, em entrevistas varia entre
1963 e 1964. Sem saber qual  é realmente a data certa,  decidi optar pela data descrita no catálogo MOEBIUS-
TRANSE-FORME ( FONDATION CARTIER, 2010).



significativa mudança da percepção do eu. (MOEBIUS, 2010)35

Impactado pela profundidade da experiência com os cogumelos, Moebius imediatamente foi

afetado psicologicamente. Passou a viver num estado de medo, evitava até mesmo olhar os próprios

desenhos,  pois em sua mente surgiam imagens nunca antes  vistas.  “Quando estou desenhando,

tenho medo de enfrentar uma espécie de loucura. Isso significa que estamos na frente de uma forma

de  linguagem  que  não  é  comum  e  é  extremamente  difícil  e  dolorosa  ao  mesmo  tempo”36

(MOEBIUS, 2004). Como parar de desenhar não era opção foi por meio dele que decidiu dar vazão

a essas novas imagens. Porém, alguns anos depois, em 1974, conheceu Alejandro Jodorowsky37, que

lhe influenciaria a focar na produção visionária. Para ele, Jodorowsky foi como um guia. “O meu

encontro com Jodorowsky deu-se numa altura em que a minha criatividade estava a explodir. Eu

estava muito sensível ao aspecto metafísico da ficção científica. Graças a Alejandro, pude passar

para uma visão puramente especulativa” (MOEBIUS apud MACHADO-DIAS, 2012).

O encontro  entre  os  artistas  se  deu por  acaso,  apesar  de  Jodorowsky estar  a  procurar38

Moebius e Giraud – ele não sabia se tratar de duas pessoas diferentes (MOEBIUS-REDUX, 2007).

Na ocasião, Moebius trabalhava em páginas de Arzak, as quais Jodorowsky chegou a sugerir cenas

(MOEBIUS-REDUX,  2007).  Arzak pode  ser  considerado  o  primeiro  trabalho  de  Moebius

completamente visionário – feito para a revista Métal Hurlant. É por meio da série que ele passa a

se dedicar às experimentações nos processos criativos, abrindo-se para o reino do inconsciente.

Eu fiz o primeiro Arzak em 1977. Foi muito estranho. Estávamos criando a revista
Heavy Metal - na França era Screaming Metal, Metal Hurlant - e queríamos mudar
tudo. Queríamos ser completamente original e bizarro. Essa história foi na primeira
questão e as próximas quatro depois disso. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu
só queria que fosse diferente. Era mudo. Não tinha história, quase, e era estranho
nas situações e nos antecedentes. Quando terminou, saiu como um livro ... e foi
como a pedra em 2001: uma Odisséia do Espaço, o monólito, e isso me deu uma
energia específica durante todos esses anos ... o primeiro não teve história, então
tudo foi possível com isso eu fiz muitos pôsteres, fotos, desenhos, todo esse cara
com o chapéu estranho e aquele pássaro. (MOEBIUS, 2011 – grifos meus)39

35 My encounter with magic mushrooms in 1965 was like a car crash, a unique experience that lasted 6 hours. It 
was chaotic, very painful, and yet extraordinary. I learnt a lot about the fluctuation of reality through the perception
of oneself, and the environment. Throughout my life this has been for me a theme of meditation, and I still feel the 
consequences of the impact. I had experimented with marijuana in 1956, it's a more technical experience, it was all 
about finding the right quantity that would penetrate into my organism, in a way that I wouldn't completely loose my
control or consciousness, so as to experience a slight and meaningful shift of the perception of one self.

36 when I'm drawing I'm scared to face a kind of craziness. Its means we are in front of a laguange form thats not 
common and it's extremly hard and painfull in the same time

37 Como mencionado antes, Alejandro Jodorowsky também é um artista visionário – não só de quadrinhos. Junto
com Moebius irão criar uma das mais famosas ficções científicas das HQs:  O Incal (1983).

38 Na época Alejandro Jodorowsky formava a equipe de produção para o filme Duna – que nunca foi realizado – 
e contava com a participação de ilustres artistas como H. R. Gigger, Dan O'Bannon, Ridley Scott dentre outros.

39 I did the first Arzak in 1977. It was very strange. We were creating the magazine Heavy Metal — in France it 
was Screaming Metal, Metal Hurlant — and we wanted to change everything. We wanted to be completely original 
and bizarre. That story was in the first issue and the next four after that. I didn’t myself know what I was doing. I 



O não saber o que estava fazendo, destacado na citação acima, implica a criação automática

por parte de Moebius durante a execução de  Arzak. Tal método se assemelha ao usado por Gazy

Andraus  (SILVA,  2013),  quando  simula  koans  na  criação  de  quadrinhos  poéticos.  A principal

diferença entre Moebius e o processo de Andraus seria o uso específico de psicotrópico – no caso de

Moebius a  Cannabis sativa, a qual usava cotidianamente para criar (WIVEL, 2009) e ajudá-lo a

alcançar o estado meditativo desejado. Ao incluir o uso de cânhamo no processo criativo (tendo a

mente já recheada pelo imaginário psicodélico devido às visões com cogumelos) Moebius facilitava

o deslocamento mental para o reino sutil a fim de buscar imagens. “Eu crio formas e idéias, mas não

sou responsável por elas. Eu apenas as canalizo. Eu me coloco em um estado de transe em que algo

se apodera. Pode ser algo além da consciência ou dos deuses, ou de alguns gênios, ou não sei o que.

Talvez  seres  extraterrestres!  Tudo  é  possível”40 (MOEBIUS,  2007).  Empiricamente,  senti  algo

semelhante ao mencionado por Moebius quando ele fala em sintonizar as imagens.

Durante uma das sessões de ayahuasca para esta pesquisa, já sob efeito do chá, de olhos

fechados vi vários flashs de imagens que duravam segundos. Eram imagens tão nítidas e reais como

as vistas de olhos abertos em estado ordinário de consciência. O modo como elas vinham e sumiam,

enquanto  estava  de  olhos  fechados,  se  assemelhou  muito  como  uma sintonização  de  canal  de

televisão. Tive a impressão de ser possível me posicionar de alguma forma a entrar na linha de

recepção de um outro canal da realidade. Mas por imperícia e/ou falta de experiência, não fui hábil

suficiente para manter a sintonização, o que fazia as imagens sumirem. Moebius, ao que me parece,

conseguia manter a sintonização no canal extrassensorial buscado, assim criava.41

Com o tempo, ele chegou a desenvolver o que chamou de  Metaprocesses  (FONDATION

CARTIER, 2010). O  Metaprocesses  se constitui  de diversos métodos distintos de ampliação da

consciência para a criação artística, como por exemplo: a meditação no deserto, sonhos, o uso de

cristais e estados de transe auto induzidos por alcaloides. A busca maior estava focada em libertar o

desenho do controle racional (FONDATION CARTIER, 2010). A primeira experiência concreta de

Moebius na técnica foi L'Eclosion (1975), onde ele deixou a mão vagar aleatoriamente pelo papel a

desenhar o que fosse. O resultado final é uma sequencia de quadros de página inteira que narram a

just wanted it to be different. It was mute. It had no story, almost, and it was strange in the situations and the 
background. When it was finished it came out as a book … and it was like the stone in ‘2001: a Space Odyssey,’ the 
monolith, and it gave me a specific energy through all those years…the first one had no story so everything was 
possible with it I did a lot of posters, pictures, drawings, all of this guy with the strange hat and that bird

40 I create forms and ideas, but I'm not responsible for them. I only channel them. I put myself into a transe-like 
state in wich something takes hold. That something might be from beyond consciousness or the gods, or some 
genies, or I don't know what. Maybe extra-terrestrial beings! Anything is possible

41 A relação de Moebius com a sintonização de um canal de imagens de ENOC, tem relação também com a noção
de xamã enquanto comunicador, mencionada por Ferreira (2005, p. 6) – ver página 74.



metamorfose de um homem em um ovo que raxa e de dentro sai uma pessoa. A técnica, que foi

utilizada em L'Eclosion e em outras HQs como Arzak, em si, é semelhante ao processo criativo de

alguns artistas surrealistas e dadaístas, os quais procuravam extrapolar os limites da arte vigente no

início do século XX. Pesquisadores, como Aragão (2015), relacionam os trabalhos de Moebius a

tais movimentos artísticos.

No catálogo FONDATION CARTIER (2010), da exposição realizada entre 2010 e 2011, em

Paris, promovida pela  Fondation Cartier,  é dado uma pista da razão do artista ter procurado se

expressar a partir de estados ampliados de consciência. Seria uma maneira dele estimular o próprio

impulso  criativo.  “Para  contemplar  o  infinito,  é  preciso  entrar  em  certos  estados  através  da

meditação e  da  experiência  extrema do transe  e  explorar  o  espaço cerebral  e  físico  (sonhos  e

desertos, respectivamente), os quais são "metaprocessos" que facilitam a percepção de mutações,

bem como  induzem eles”42 (FONDATION  CARTIER,  2010).  Com base  nos  ENOC,  Moebius

passaria a ver imagens novas e singulares que usaria como matéria prima para os quadrinhos. Para o

42 To contemplate the infinite, one must enter certain states through meditation and the extreme experience of 

Ilustração 25: Página 40 do álbum Os olhos do gato (1978), escrito por Alejandro Jodorowsky e ilustrado
por Moebius. Na página, Moebius inclui no detalhe da arquitetura uma folha de Cannabis sativa. Ao meu

ver, esta é uma indicação explícita do uso de cannabis por parte do desenhista durante o processo de criação
da história.



autor, era como se fizesse um trabalho de descoberta ao invés de criação, a trazer à tona imagens

particulares – e ao mesmo tempo reconhecível a todos – escondidas dentro de si (MOEBIUS, 2007).

Tanto que o astrofísico francês Michel Cassé chegou a dizer que “O trabalho de Moebius vem da

observação.  Não  há  necessidade  de  instrumentos.  Seus  microscópios,  seus  espectrômetros  são

cerebrais”43 (FONDATION CARTIER, 2010, pg.07).

Ao ter a compreensão das distinções entre os trabalhos produzidos por Moebius e por Gir,

Geraud foi  capaz de determinar  seus projetos poéticos (SALLES, 2009).  Para ele,  haviam dois

níveis diferentes de processo criativo. Em um buscava racionalmente usar a experiência de vida

para resolver problemas gráficos de alguma encomenda.  “Eu não daria um de xamã e usaria meu

conhecimento,  minha  (...)  experiência  e  capacidade  para  entender  a  vontade  do  cliente  para

responder  melhor  ao  trabalho”44 (MOEBIUS,  2007).  O  outro  seria  voltado  para  a  produção

particular, feita por prazer, por motivações próprias.

Moebius (e Gir)  possui  uma quantidade enorme de trabalhos  publicados45.  Grande parte

deles são visionários.  Da mesma maneira que para os quadrinhos de Alan Moore, se dedicar a

analisar as obras de Moebius de maneira geral é impossível para a tese. Para o aprofundamento

satisfatório da análise, seria necessário um estudo totalmente focado em alguns trabalhos do autor.

Assim,  irei  me  ater  apenas  em histórias  que  acredito  serem emblemáticas  no  quesito  da  arte

visionária – principalmente por haverem comentários do próprio Moebius a  validar o princípio

visionário das histórias. O trabalho apresentado não é propriamente realizado por Moebius, mas

derivado dele e com uma relação próxima entre as buscas particulares de Giraud enquanto artista e

ser humano. 

2.2.1.1 – A adaptação de Blueberry para os cinemas e a 
representação visionária

A proposta  é  analisar  o  longa-metragem  Blueberry,  l'experience  secrete  (França,  2004),

dirigido por Jan Kounen e inspirado no personagem dos quadrinhos Blueberry, de  Jean Giraud

(Moebius)  e  Jean-Michel  Charlier.  O  filme,  mais  do  que  uma adaptação,  procura  expandir  os

sentidos expostos nos quadrinhos a aprofundar a relação do leitor com a personagem. Tanto que o

trance and explore cerebral and physical space (dreams and desert, respectively), all of which are “metaprocesses” 
that facilitate the perception of mutations, as well as induce them

43 Moebius’ work comes from observation. No need for instruments. His microscopes, his spectrometers are cerebral
44 I won't begin to play the shaman and I will use my knowledge, my (…) experience and capacity to understand 

the client will to answer to the work the better as possible
45 É possível baixar gratuitamente a versão digital do catálogo MOEBIUS-TRANSE-FORME (2011), nele há a 

descrição detalhada de todas as obras de Moebius/Giraud/Gir publicadas. http://presse.fondation.cartier.com/wp-
content/files_mf/dpmoebiusgb88.pdf

http://presse.fondation.cartier.com/wp-content/files_mf/dpmoebiusgb88.pdf
http://presse.fondation.cartier.com/wp-content/files_mf/dpmoebiusgb88.pdf


diretor, Kounen (2007), prefere se referir a película mais como uma versão, ou inspiração, do que

adaptação propriamente dita. Isso porque, por exemplo, alguns pontos tocados no filme a respeito

da  personagem  foram  criados  pelo  próprio  diretor  e  não  pelos  autores  originais  –  apesar  da

supervisão de Moebius. Porém, as mudanças não foram deliberadas, estão calcadas nas experiências

que a personagem, Blueberry, teria, e até mesmo seus criadores, passado. No caso específico são as

experiências  de  ordem xamânica,  baseadas  em transes  e  visões  intensas  de  outras  realidades,

propiciadas por plantas psicotrópicas. A própria narrativa do filme, trama e propósito de criação

foram contaminados por tais experiências ao ponto de se poder caracterizá-lo como uma película

visionária.  Principalmente  quando são  retratadas  as  visões  do  protagonista  e  do antagonista  ao

ingerirem a poção dada pelo xamã.

Tendo em vista  tais  relações,  irei  levantar  aspectos  presentes nos processos  criativos  do

diretor, os sentidos empregados na narrativa e a influência do trabalho original na composição do

filme.  Enquanto  Arte  Visionária,  é  usado o parâmetro  norteador  da  tese,  traçado por  Laurence

Ilustração 26: Capa do filme Blueberry - Desejo de Vingança (2004) – versão EUA.



Caruana no livro Manifesto of Visionary Art, de 2001. Neste compêndio é determinado o que viria a

ser  Arte  Visionária,  dando-a contornos definidos como aspecto real  e  presente no contexto das

diversas formas de manifestação artística do mundo contemporâneo. Como objetivo da análise, o

intuito é a investigação dos processos criativos e mapeamento quanto a produção de Arte Visionária,

quadrinhos  e  filmes  com ênfase  no  universo  das  HQs.  Como metodologia,  são  feitas  análises

conceituais, simbólicas e dos processos criativos envolvidos no fazer das histórias em quadrinhos e

filme selecionados com base na bibliografia fundamental da tese.

Como  hipótese  parcial,  se  a  Arte  Visionária  busca  retratar  imagens  surgidas  em outras

realidades, invisíveis a mente em estado ordinário cotidiano, é bem provável que os autores tenham

tido contato com os mesmos repertórios imagéticos, o que acaba por justificar as semelhanças entre

o visto no filme Blueberry e outras produções do gênero – a incluir a obra de Moebius. É possível

compreender que, a bem da verdade, as similaridades não são similaridades reais, pois, uma vez

perscrutado  os  recônditos  da  mente  humana  e  cósmica,  um mundo  comum acabou  por  surgir.

Assim,  procuro  explorar  o  processo criativo  específico do filme  Blueberry  – Desejo  de

Vingança, que possui forte influência, em sua concepção, dos estados não ordinários de consciência

– ENOC. Entendo ENOC como todo estado mental que, na transição corriqueira de um estado para

outro, tome uma “trajetória intensificada” (LEWIS-WILLIAMS, 2005) a levar o indivíduo a ter

visões.  É o que se pode chamar de alucinações – apesar do termo não abarcar a  totalidade do

experienciado. Autores como o antropólogo Henrique Carneiro (2005) preferem o termo estados

psicodélicos, ou xamânicos, por conseguirem tocar melhor o sentido da experiência.

2.2.1.2 – Blueberry como inspiração

O  portal  brasileiro  de  internet  chamado  TexBR é  o  maior  site  nacional  dedicado  aos

quadrinhos  de  western  (faroeste).  A título  de  curiosidade,  o  site  se  refere  ao  Tex  Willer,  um

personagem dos quadrinhos italianos, criado em 1948 por Gian Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini.

O interessante deste site é que ele não se atém apenas a falar de Tex, mas abrange também outros

personagens dos quadrinhos do gênero faroeste. Um destes personagens é o próprio Blueberry e lá é

possível encontrar uma vasta gama de informações a respeito do herói, seus criadores e trama – uma

vez que foram poucas as histórias do título publicadas no Brasil. Tudo escrito pelo fã Afânio Braga

(2015).  São  dele  algumas  indicações  usadas  aqui,  como  por  exemplo,  quais  as  histórias  em



quadrinhos  de  Blueberry deram base  para  a  adaptação cinematográfica.  De acordo com Braga

(2015) são duas histórias em especial: Álbum 11 - La Mine de l'Allemand perdu (Charlier / Giraud /

1972) e Álbum 12 - Le Spectre aux balles d'or (Charlier / Giraud / 1972). Ambos inéditos no Brasil

mas com publicação em Portugal.  Neste país os títulos foram:  A mina do alemão perdido e  O

fantasma das balas de ouro.

No livro português da primeira história há a seguinte sinopse:

Em 1868, Blueberry desempenha temporariamente o cargo de "Marshall" na cidade de
Palomito (Arizona). O General Allister enviara-o para lá para se vingar da humilhação
que Blueberry lhe causara na aventura anterior. O sossego da localidade é perturbado por
uma zaragata no "saloon", onde Prosit Luckner, que se apresenta como geólogo e barão
alemão, é ameaçado por um homem que enganou ao jogo. Blueberry mete-o na cadeia
para  evitar  linchamento,  ficando  a  saber  que  o  homem  afirma  ter  encontrado  uma
importante  mina  de  ouro  nos  Montes  da  Superstição.  É  uma  montanha  sagrada  dos
Apaches, situada num território hostil e quase sem vida, para onde Luckner se desloca
com  Kimmy  Mc  Clure.  Para  complicar  ainda  mas  as  coisas,  entram  em  cena  dois
pistoleiros sem escrúpulos e caçadores de prêmios que cobiçam igualmente o ouro da
mina. (SINOPSE, 2008, versão portuguesa)

Se comparada  a  sinopse  deste  episódio  com a  do  filme fica  nítida  a  diferença  entre  as

Ilustração 27: Capas dos volumes portugueses das edições de Blueberry que inspiraram o longa
metragem.



abordagens e intenções narrativas expostas pelos autores.

Mike Blueberry é um policial federal do oeste americano com um privilegiado vínculo
com os índios, que o ajuda a manter a harmonia entre as duas civilizações. Os problemas
começam  quando  seu  arquiinimigo  Blount  chega  à  cidade  transformando-a  em  um
verdadeiro inferno! Blount, responsável pela morte do primeiro amor de Blueberry vinte
anos antes, está à procura de um “tesouro”: uma mina de outro escondida no território
sagrado dos índios.  Com a ajuda de Runi,  um índio shaman, e de Maria,  cujo o pai
também foi morto por Blount, Blueberry segue atrás do criminoso. Depois de enfrentar os
perigos do território hostil, Blueberry está próximo de sua vingança. Mas, no coração das
Montanhas Sagradas, todos os demônios ocultos vêm à tona e, para finalmente derrotar
seu  inimigo,  primeiro  Blueberry  terá  que  encarar  seu  próprio  passado. (SINOPSE,
2004, versão brasileira)

Claro, não se pode tomar uma sinopse comercial com a trama propriamente dita do filme ou

quadrinho – apesar de que a do quadrinho selecionado aqui estar bastante fiel ao que é desenrolado

na história. Por outro lado, já há material suficiente para pontuar algumas diferenças cruciais entre

as duas narrativas. Enquanto nos quadrinhos o objeto de cobiça é o ouro – o metal precioso mesmo

–, no filme o ouro é a bebida preparada pelos xamãs. Ou melhor, o próprio recinto onde se toma e

são cultivadas as plantas sagradas, ingredientes do elixir xamanico. No caso das HQs, ao invés de

Montanhas Sagradas, são as Montanhas da Perdição.  

Em ambas as histórias Blueberry exerce a função de xerife (marshall) da cidade em que

está.  Este  cargo  não  é  fixo  do  personagem,  havendo  histórias  em que  ele  é  apenas  um civil,

enquanto em outra série,  Blueberry – Marshall é focada no período de vida em que ele atua no

cargo de xerife. Pontos correspondentes em ambas as tramas: a perseguição pelo “ouro” por um

grupo de pessoas com má intenção (no filme são mais de cinco, enquanto nos quadrinhos são quatro

divididos em dois grupos); a perseguição dos Apaches ao tentarem proteger a Montanha Sagrada

dos invasores. Uma cena em especial é representada em ambas as mídias: o momento em que um

dos personagens em fuga dos Apaches acende uma dinamite com o charuto para usá-la contra os

índios. Essa, por assim dizer, é a cena com maior relação entre o quadrinho e o filme. No vestuário

há também uma referência direta às HQs. Apesar do personagem que veste o chapéu ser outro,

ambos  possuem  uma  espécie  de  cartola  clássica,  levemente  arrendondada  e  roxa,  bastante

característica. No filme é um personagem secundário que aparece usando o chapéu. Nos quadrinhos

é um dos principais vilões que busca a todo custo encontrar o ouro nas montanhas.



Outros pontos em comum entre as versões é o fato dos homens da lei terem prendido os

suspeitos para evitar confusão e, a partir daí, desencadear toda a perseguição que se segue. Nos

quadrinhos é o próprio Blueberry que efetua a prisão, no filme são os ajudantes do xerife. Um

aspecto de diferenciação entre as tramas e que dá base para o desenrolar do filme, é o romance

juvenil  de Blueberry com uma prostituta e o fim trágico que ela teve. Todo ódio motivador do

personagem no filme vem desse ocorrido sendo o impulso que o move em busca do antagonista –

mais até que a preservação do tesouro dos índios.

A descaracterização da personagem com a criação de um enredo que “desse liga” para o

cinema – ou seja, que funcionasse de maneira atraente para cativar determinado público (mundial, e

principalmente francês e  unissex)  – levou o filho herdeiro do roteirista e criador de  Blueberry,

Phillipe Charlier, a proibir a vinculação do nome do pai, Jean-Michel Charlier, nos créditos. Por

outro  lado,  o  desenhista  Giraud,  o  Moebius,  abraçou a ideia  do filme.  Fez parte  da equipe  de

produção, ajudando na construção de cenários e até mesmo chegou a participar das filmagens com

uma breve aparição no longa. O próprio Moebius, anos antes, foi proibido por Phillipe de realizar

uma  história  em  quadrinhos  de  Blueberry.  O  projeto  era  chamado  de  Blueberry  1900,  seria

desenhado por François Boucq e contaria aventuras totalmente diferentes das tidas até então pelo

herói (MACHADO-DIAS, 2012).

Ilustração 28: Cena do quadrinho ao lado de frame do filme. Ambos os personagens usam cartola parecida e
realizam ação similar com as dinamites. Fonte: elaborada pelo autor



Tenho em mente que, para Moebius, o aspecto mais atraente do filme foi a obsessão do

diretor, Jan Kounen, em representar as próprias visões (KOUNEN, 2007) a partir de Blueberry. Ser

uma história do personagem era apenas um aspecto de aproximação entre os dois autores. Talvez até

superficial. O que realmente, ao meu ver, uniu os dois criadores foram as plantas de poder e como

elas mexeram com cada um deles. Moebius, é notório, passou duas temporadas no México. Lá teve

intensas  experiências  com  psicodélicos.  De  acordo  com  o  artista  Sérgio  Macedo  (2013),  que

conviveu pessoalmente com Moebius nos anos de 1970 e 1980, o artistas francês era membro de um

grupo espiritualista que tinha o peiote como parte de seus sacramentos. Mais tarde, fiquei sabendo

ser a seita  Iso-Zen, criada por Jean-Paul Appel-Guéry. Lá Moebius ficou aproximadamente cinco

anos e chegou a desenhar histórias visionárias roteirizadas pelo guru – bem como Sergio Macedo.  

O diretor Jan Kounen fez algo parecido com uma das propostas de Moebius para a série

Blueberry 1900. A ideia dele para o longa seria contar uma história do passado da personagem que

não  havia  sido  mostrada  nos  quadrinhos.  No  segundo  álbum da  trama  principal  dos  gibis,  O

fantasma das balas de ouro (2008), há uma cena que mostra um xamã morto, embalsamado, pronto

para  ser  esquecido pelo  tempo.  De acordo com Kounen (2007),  a  trama contaria  a  relação de

Ilustração 29: Cenas de momentos diferentes da experiência xamânica de Blueberry, baseadas nas visões do
diretor Jan Kounen. Fonte: elaborada pelo autor



Blueberry com esse xamã. Para entender o que é um xamã, o que ele faz e sua relevância local na

vida das pessoas que o cercam, o diretor  decidiu experienciar  a convivência com um xamã de

verdade. Não tardou e em 1999 ele foi para o Peru, precisamente para a cidade de Pucallpa, para

viver um período com o xamã Guillermo, do povo Shipibo-Conibo – tradicional etnia que tem a

ayahuasca como principal sacramento. Guillermo foi convidado a interpretar a si mesmo no filme

Blueberry. É ele quem inicia o protagonista no grande mistério das poções mágicas.

Ao todo foram três meses de estada no centro espiritual do xamã peruano. Durante esse

período, Kounen pode experimentar uma tremenda mudança no seu ser (KOUNEN, 2007). O modo

de ver  a  realidade  e  seu local  no  mundo enquanto  ser  humano foi  radicalmente  transformado.

Depois  da  estada  inicial,  o  diretor  voltou  ao  Peru  por  mais  três  anos  para  novos  encontros

xamanicos. Até a data de 2007, ano da entrevista que serve de base para esta análise, Kounen já

havia tomado ayahuasca por mais de 100 vezes (KOUNEN, 2007). Em meio a imersão xamanica a

que se impôs,  o  diretor  teve  a  ideia  de  filmar  D'autres  mondes (2004),  um documentário  que

explora o tema xamanismo, plantas de poder e expansão da consciência – lançado no mesmo ano

que Blueberry, possui depoimentos de Moebius sobre processos criativos e ENOC. Outra produção

do cineasta que também aborda o tema chama-se Another Reality (2003) – diferente dos outros, este

trabalho foi voltado para televisão em formato seriado.

Tamanho  envolvimento  de  Kounen  com o  xamanismo  reforça  a  perspectiva  de  que  as

experiências  similares  do  quadrinista  cocriador  de  Blueberry,  Moebius,  teriam sido  bem mais

relevantes para a participação do desenhista no projeto do filme do que simplesmente a personagem

em si. Obviamente a trama também colabora, uma vez que era plano de Moebius criar uma histórias

nesses moldes para a personagem Blueberry (MACHADO-DIAS, 2012, p.32).

2.2.1.3 – Considerações

Parece obvio que o filme Blueberry – desejo de vingança (2007), do diretor Jan Kounen, é

bem mais que uma simples história de faroeste. Ele explora um lado oculto da vivência de cada um,

acessível a todos mas ignorado pela maioria. A força da descoberta desse outro olhar para o mundo

é  tão  grande  que  toma  o  sujeito  de  forma  avassaladora.  Artistas,  muita  das  vezes,  buscam

correlacionar o experienciado durante os transes xamânicos com suas próprias práticas artísticas.

Surge,  a  bem dizer,  como  uma  necessidade  individual,  nas  palavras  de  Kounen  (2007),  “uma

obsessão” – daí vem a Arte Visionária. Para Jean Giraud o vivido no México em 1956 e 1965 deu

vida a Moebius. Foram essas experiências que o possibilitaram rever completamente o mundo a sua

volta e, de um modo ou de outro, plantaram o gérmen que eclodiria, em 1975, na mítica revista



Metal Húrlant edição número um.

Para  os  dois  artistas,  Kounen  e  Moebius,  o  vivenciado  durante  os  transes  foi  algo

extremamente modificador. Ambos, então, foram impelidos a expressarem de maneira plásticas suas

visões. Moebius o fez por meio dos quadrinhos, foram esses, justamente, que lhe deram fama e

renome internacional. Kounen, por sua vez, sente que seu filme, Blueberry, não foi bem assimilado

pelo público por haver uma cobrança muito grande com relação a fidelidade com a personagem dos

quadrinhos (KOUNEN, 2007) – que é, a bem da verdade, mais Jean Giraud do que Moebius. Mas,

como foi discutido aqui, por este ser um filme visionário, obcecado em retratar as visões xamânicas

do  diretor,  a  abordagem  fidedigna  com  o  personagem  original  tornou-se  algo  desnecessário,

terciário até. No fim,  Blueberry – desejo de vingança, mais parece uma ode em celebração a um

caminho comum trilhado pelos dois autores sob auxílio das plantas maestras, do que uma narrativa

fílmica pretensiosa.

2.2.2 – Quadrinhos visionários de Jim Woodring

Praticamente desconhecido no Brasil, o quadrinista e ilustrador Jim Woodring é tido pelo

pesquisador Scott  McCloud (2010) como um dos mais importantes artistas  underground de sua

geração – entre  1970/80 até  hoje.  Tal  afirmação se dá devido ao estilo  (atualmente)  único dos

desenhos  de  Woodring,  aliados  às  temáticas  oníricas  e  universalidade  das  narrativas.  Talvez,

justamente por mistura tão inusitada é que nenhum editor brasileiro tenha apostado no trabalho para

ser publicado no país. Até mesmo nos Estados Unidos Jim Woodring, de certa forma, ainda é pouco

conhecido dos leitores. No Brasil, no campo acadêmico, existe apenas um artigo, escrito por Fábio

Luiz C. M. Silva e Paulo M. Silva, apresentado na Intercom 2005, a ressaltar o caráter surreal dos

trabalhos do autor.

Nascido em Los Angeles,  em 1952, Jim Woodring cresceu numa cidade do interior dos

Estados Unidos chamada San Gabriel e atualmente vive em Seattle. Durante a infância até a idade

adulta,  Woodring foi  acometido por uma série de transtornos mentais  como paranoia,  paroníria

(sonhos  mórbidos),  paracusia  (distúrbios  de  audição),  alucinações,  aparições  e  outros  tipos  de

desordem neurológica e psicológica (FOXGLOVE, 2015). Essa condição levou-o a ser uma criança

isolada, alheia (de certa forma) do mundo comum compartilhado por todos. Suas visões eram (e

são)  tão  reais  quanto  os  objetos  comuns  da  realidade  ordinária,  ao  ponto  de  se  misturarem e

perderem a distinção entre o que é real de fato ou somente uma visão.



Desde cedo, como é possível ver na ilustração 30, Woodring passou a retratar suas visões de

modo artístico. Na ilustração selecionada há o desenho de um monstro visto pelo autor quando

criança. Como ele explica, os desenhos foram motivados pela vontade de controlar o medo que

sentia das visões:

Às vezes eu queria mais do que imaginar -  eu iria vê-lo e eu desenharia essas
coisas. Desenhei esse pequeno homem de eletricidade que era meu perseguidor. Eu
tentaria atraí-lo de tal maneira que o desenho tivesse a intensidade que ele tinha
quando  o  vi.  Estava  nos  olhos  dele.  Ele  tinha  esses  olhos  em branco  que  me
assustaram tanto que quase lamento quando eu os capturei em um desenho. Mas, ao
mesmo tempo, fiquei feliz por ter feito isso, porque senti que parecia que eu estava
no controle da situação. Eu simplesmente desenharia coisas que me assustavam.
(WOODRING, 2011, s/p)46

Foi também uma de suas visões (ou alucinações) que mudou o rumo de vida de Woodring

46 Sometimes I would more than imagine it—I would see it and I would draw those things. I drew this little man 
made of electricity who was my persecutor. I would try to draw him in such a way that the drawing would have the 
intensity he had when I saw him. It was in his eyes. He had these blank eyes that scared me so much that I was 
almost sorry I when I captured them in a drawing. But then, at the same time, I was glad I did it, because it I felt like
it showed that I was in control of the situation. I would just draw things that scared me

Ilustração 30: 4ª capa do livro Jom: Jim Woodrirng's Notorius Autojournal, 2014. Fonte: Fantagraphic
Books. 



quando ele ainda cursava o high school e se preparava para a faculdade. Durante uma aula de artes,

surgiu  da  projeção  na  parede  um grande  sapo  (ilustração  31),  inquisidor  e  com expressão  de

insatisfeito. O sapo, então, chegou próximo de Woodring e falou algo com ele. Algo que o fez

mudar de ideia se fazia ou não o curso de artes. Desse dia em diante, ele abandonou a escola e foi

trabalhar de lixeiro (WOODRING, 2014, p. 7).

Profissão essa, para ele, tão digna quanto qualquer outra que se possa ter (WOODRING,

2011, s/p). Foi também nesse período em que começou a beber e a desenvolver seus desenhos.

Antes disso, não considerava seu traço bom o bastante (WOODRING, 2011, s/p), apesar de nunca

ter  parado  totalmente  de  desenhar,  e  já  ter  experimentado  algumas  substâncias  expansoras  da

consciência, como o LSD e a Cannabis sativa (WOODRING, 2011, s/p).

Após mais ou menos um ano e meio, Woodring decidiu sair do emprego de lixeiro para se

dedicar ao desenho, especialmente aos quadrinhos e passou a desenhar para a revista  Car-Toons.

Não demorou e foi convidado pelo amigo John Dorman a trabalhar no estúdio de animação Ruby-

Spears Animation Studio – no qual colaborou por alguns anos. Lá ele trabalhou nas animações Mr.

T e  Rubic  and the  Amazing Cube,  com  storyboars e  colorização.  Muitos  desses  desenhos que

Ilustração 31: Imagem da capa da revista Jim # 1, 1978. Fonte: elaborada pelo autor



coloriu foram feitos por Jack Kirby. Apesar de não ter conhecido Kirby pessoalmente, no  Ruby-

Spears, teve a oportunidade de trabalhar com o quadrinista Gil Kane (WOODRING, 2011, s/p).

Tudo isso em meados  dos  anos  1970,  época  em que começou a  publicar  seu  próprio  fanzine,

chamado Jim.

Em 1984,  por  indicação de Gil  Kane,  houve o convite  do editor  Gary Groth,  para  que

publicasse  quadrinhos  na  editora  alternativa  Fantagraphics  Books (WOODRING,  2014,  p.  8).

Como Woodring (2014) descreve, na década de 1980 fanzines de quadrinhos não eram tão comuns.

Groth, então, ficou impressionado com a força dos fanzines Jim e decidiu publicar a série Jim (que

durou quatro volumes) e depois reunir tudo em um livro intitulado The Book of Jim: The Punitively

Memorable Best  from Jim Woodring's  Notorious  Auto Journal,  lançado em 1993 com segunda

edição em 1996. Uma terceira edição, revisada e ampliada, foi publicada em 2014 chamada Jim:

Jim Woodring's Notorious Autojournal. Este trabalho, em especial, será um dos focos das análises

traçadas aqui.

 Na  Fantagraphics Books, Woodring publica até hoje, como mencionado, o trabalho mais

recente do autor é a nova versão de Jim. Porém, a série mais famosa do quadrinista é sobre Frank,

um ser antropomorfo não definido (WOODRING, 2014, p.9) que vive em um mundo fantástico

com pouca ou nenhuma relação com o a realidade comum. Um mundo de formas orgânicas, com

seres de ações dúbias, que não dá para se julgar se são boas ou más. As coisas são o que são em

Unifactor. Além do visual e da narrativa, até certo ponto, nonsense, o que mais chama atenção em

Frank são todas as histórias serem mudas. Não há palavras a serem lidas. De acordo com Woodring,

a escolha para o não uso de vocabulário escrito é por conta de dois motivos: primeiro, foi para criar

uma sensação de universalidade para o trabalho. Segundo, para não determinar em palavras aquilo

que deve ser praticamente impossível de se expressar.

Eu queria fazer uma história que expressasse coisas que eram difíceis de expressar
em palavras. Eu queria que as histórias fossem além do tempo e do lugar. E eu
sabia que se eu tivesse esses personagens falando, eles estariam falando em inglês,
inglês idiomático, o que o amarraria a esse tempo e lugar.  Eu queria que fosse
específico em termos do que estava acontecendo, mas não específico em termos de
como esses eventos poderiam ser interpretados. Eu simplesmente pensei que seria
mais poderoso, ambíguo e genuíno. As palavras podem ser enganosas: você começa
a  usar  palavras  e  as  pessoas  aplicam  a  elas  quaisquer  significados  que  seus
preconceitos ditem. As imagens são menos abertas à interpretação de uma maneira.
(WOODRING, 2011, s/p)47

47 I wanted to do a story that expressed things that were difficult to express in words. I wanted the stories to be 
beyond time and place. And I knew that if I had these characters speaking, they’d be speaking in idiomatic modern 
English, which would tie it to this time and place. I wanted it to be specific in terms of what was going on but 
unspecific in terms of how those events could be interpreted. I just thought it’d be more powerful and ambiguous 
and genuine. Words can be deceptive—you start using words and people apply to them whatever meanings their 



Para Woodring, como é possível perceber, é muito mais fácil se comunicar por imagens do

que por palavras. Até porque, dentro do processo de criação de  Frank,  ele usa como método a

criação automática (WOODRING, 2011). “As histórias de Frank são tiradas do éter. Quando eu me

sento para fazer uma história de Frank, não tenho preconceito, sem sentido de onde eu quero ir com

isso. Eles apenas se materializam do nada”48 (WOODRING, 2011). Ou seja, de certa forma similar

ao modo de criação de autores como Gazy Andraus  – investigado na dissertação de mestrado

(SILVA, 2013) – e Moebius, que se utilizam dos desenhos automáticos, feitos sem racionalizar o

que se está a criar, deixando-se levar pelas sensações do momento. Apesar de que Woodring, de

certa forma, possuir um mote para o desenrolar do enredo. Como explica, frequentemente surge o

germe da história em sua cabeça e ele então desenha ou escreve as referências para a trama em um

caderno de esboços.  São sentenças ou ilustrações que por si só já são todo o conceito de uma

história que pode ser, ou não, desenvolvida depois (WOODRING, 2011).

 Além do álbum dedicado ao Frank, chamado The Frank Book (2003) – que é uma reunião

dos livros da personagem publicados entre 1993 e 1996 (ilustração 32) –, o autor lançou ainda pela

prejudices dictate. Images are less open to interpretation in a way.
48 The Frank stories are just pulled out of the ether. When I sit down to do a Frank story, I’ve got no 

preconception, no sense of where I want to go with it. They just materialize out of thin air.

Ilustração 32: Capa da segunda edição de The Book of Frank, 2011, Jim Woodring, Fantagraphic
Books. Fonte: Woodring, 2011



Fantagraphics Books os trabalhos  Seeing Things  (2005), livro de ilustrações e pinturas inspiradas

em visões;  Trosper  (2002), uma adaptação de uma história de Woodring para livro ilustrado que

acompanha um CD de música jazz;  The Portable Frank  (2008),  outra aventura solo de  Frank;

Problematic  (2012),  publicação de esboços e  estudos do autor;  Weathercraft  (2010),  uma nova

aventura  no  mundo  de  Frank,  Unifactor, mas  tendo  como protagonista  Manhog,  um ser  meio

homem meio suíno; Congress of the Animals (2011), mais uma história de Frank como protagonista

e onde ele conhece Fran; e Fran (2013), livro que narra as aventuras da companheira antropomorfa

genérica de Frank. Outros trabalhos de Jim Woodring incluem esculturas e miniaturas em vinil

baseadas  em seus  personagens/desenhos  e  design  de  interiores,  principalmente  para  fábricas  e

galerias de arte.

 Em  2010  o  artista  recebeu  o  prêmio  The  Stranger’s  Genius  Award  in  Literature,  pelo

trabalho em Weathercraft. Na ocasião, devido ao fato do quadrinho premiado ser mudo, ou seja, não

possuir diálogos com palavras, um artista de Seattle menosprezou a premiação de Woodring ao

dizer  que  ele  não  merecia  ganhar  tal  prêmio  por  apenas  desenhar.  “Você  sabe,  quando  The

Stranger's  2010 Genius Award in Literature foi  concedido a "Weathercraft",  o amado ícone de

Seattle, Charlie Krafft, denunciou publicamente a decisão dos juízes, dizendo: 'um cara que desenha

mudo' não mereceu o prêmio. Isso realmente me machucou”49 (WOODRING, 2014, s/p). Mesmo

com críticas, no mesmo ano ele foi um dos finalistas do prêmio  Los Angeles Times Book Prize,

também com a indicação do livro Weathercraft, apesar de não ter ganho a premiação.

2.2.2.1 – Artista visionário

 Como já mencionado antes, parto do conceito de Laurence Caruana (2001; 2013) para Arte

Visionária, sendo esta toda manifestação artística que busca retratar visões, sejam eles induzidas por

plantas, fungos ou de modo natural, como no caso de Jim Woodring. No manifesto de Caruana

(2001), quando ele aborda a existência de quadrinhos visionários e cita alguns autores, ele deixa de

lado Jim Woodring.

Talvez a não inclusão de Woodring no exemplo citado por Caruana seja o pouco alcance da

obra do artista – mesmo nos Estados Unidos. Como já exposto anteriormente, apesar dos vários

anos  de  carreira  como ilustrador  e  quadrinista,  Woodring  ainda  é  pouco  conhecido  do  grande

público.  Se,  em 2001,  ano  da  publicação  do  Primeiro  Manifesto  da  Arte  Visionária,  Caruana

49 You know, when The Stranger's 2010 Genius Award in Literature was bestowed upon "Weathercraft," beloved 
Seattle icon Charlie Krafft publicly denounced the judges' decision, saying, "a guy who draws mutes" didn't deserve
the prize. That really hurt me.



conhecesse o trabalho desenvolvido em Jim, possivelmente ele teria citado-o como um dos artistas

dos quadrinhos notoriamente visionários. Ele, de certa forma, mais que os outros é um caçador de

imagens através de Estados Não Ordinários de Consciência, com exteriorização das mesmas por

meio  da  arte  em  quadrinhos.  É  o  único,  dentro  do  escopo  de  quadrinistas  famosos  e/ou

relativamente famosos (como Woodring), a se classificar como um quadrinista visionário, como é

possível perceber pelo título dado ao site oficial (www.jimwoodring.com) do artista: Jim Woodring

– Visionary Art for Adventurous Spirits.

Como destacado, na infância Woodring foi acometido por vários distúrbios psicológicos que

propiciaram-no abertura para uma realidade além da comum. Sua infância foi repleta de visões de

monstros e criaturas fantásticas. Houve até um período em que a paranoia era uma constante, tendo

medo dos próprios pais o matarem a noite como a principal perturbação (WOODRING, 2011, s/p).

Ao  chegar  na  fase  adulta  as  visões  diminuíram  a  frequência  na  qual  ocorriam.  Isso

impulsionou a busca de Woodring por formas alternativas de ampliação da consciência, como o

LSD. A primeira experiência com LSD foi aos 20 anos e, de acordo com o artista, terrível.

Na verdade, o primeiro intoxicante que já tomei foi o LSD, e foi quando eu era um
garoto realmente reprimido - eu estava usando camisas de madras  com mangas
curtas Penneys com uma camiseta abaixo e óculos pretos com aro de chifre. Eu era
um inocente perfeito e alguém me deu um golpe de LSD realmente sujo, muito
forte, e tive uma experiência horrível transformadora de vida, que basicamente me
mostrou que a realidade não era tão real. (WOODRING, 2011, s/p)50

 O episódio influenciou o comportamento e modo de percepção da realidade dele durante um

breve período não muito bem determinado nas entrevistas usadas como base para esta pesquisa.

Mas, foi o bastante para levá-lo a se envolver cada vez mais com o universo hippie, apesar de nunca

ter  se considerado um deles (WOODRING, 2011).  Após o LSD entram na lista de substâncias

transformadoras de consciência duas plantas: a Cannabis sativa e a Salvia divinorum. A primeira é a

comumente conhecida como maconha. Apesar de ser uma planta considerada psicodélica ela não

causa visões como as do LSD, por exemplo. Seus efeitos estão mais para relaxantes e embriagantes

sendo colocada, por alguns pesquisadores, em uma categoria a parte denominada “onirógeno”, uma

planta que induz sonhos (OTT, 2004). A segunda,  Salvia divinorum,  é uma planta mexicana da

família da menta (Labiatae ou Lamiaceae), tradicionalmente usada pelos xamãs nativos da região

de mazateca. Seu uso local se limitava a mastigação das folhas ou ingestão de uma espécie de suco

50 Actually, the first intoxicant I ever took was LSD, and that was when I was a really repressed kid — I was 
wearing Penneys short-sleeved madras shirts with a T-shirt underneath and black horn-rimmed glasses. I was a 
perfect innocent and somebody gave me a hit of really dirty, really strong LSD, and I had a horrible life-
transforming experience which basically showed me that reality wasn’t all that real.

http://www.jimwoodring.com/


(OTT, 2004). Porém, Woodring fez uso da  Salvia divinorum por meio da inalação da fumaça, ou

seja, ele fumou as folhas – o que possibilita o princípio ativo, salvinorina A e B, agir com mais

intensidade no cérebro. Tal método de consumo é considerado novo, uma adaptação moderna da

relação homem-planta (OTT, 2004). Diferente dos outros dois modos de uso, quando fumada, a

Salvia tem o efeito ampliado. Enquanto mastigar ou tomar o suco leva em torno de 10 a 15 minutos

para se ter o efeito moderado, fumada em poucos segundos o indivíduo adentra outro mundo de

forma abrupta. Foi o caso com Woodring. A súbita mudança de realidade causou-lhe um imenso

estranhamento, tornando a experiência chocante.

Bem,  a  Salvia  divinorum está  em  uma  classe  por  si  só.  Ouvi  dizer  que  é  o
alucinógeno natural mais poderoso, e eu acredito nisso. Os efeitos de uma dose de
força média são violentamente desorientadores e não divertidos no mínimo. Nunca
experimentei  nada  no  meu  estado  natural  tão  chocante  quanto  seus  efeitos.  O
extrato condensado é o assassinato. Eu fumava alguma folha lisa e experimentava

Ilustração 33: Life after man, 2007, Jim Woodring. Imagem surgiu a partir da experiência com Salvia
divinorum. Fonte: site pessoal do autor. 



uma sensação muito alienígena, muito física, como as rodas girando por todo o
corpo. Não era agradável, mas não esmagadora. Alguém me enviou algum extrato,
e eu tomei uma grande baforada, comecei a contar, e antes de chegar a vinte eu
estava de repente e sem preâmbulos em um estado completamente alterado.  Eu
tinha ouvido dizer que você não deveria tomar a sálvia sem ter alguém presente,
mas  achei  que  era  para  crianças  verdes.  Bem,  isso  estava  errado.  Não  houve
transição,  apenas  uma  mudança  súbita  e  total  da  realidade.  Eu  estava
completamente desorientado, não conseguia lembrar que eu tinha fumado qualquer
coisa, não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Entrei em pânico e me
pus  de  pé.  Eu  pensei  que  estava  morrendo.  Estava  convencido  de  que  estava
morrendo.  Era  familiar,  indesejável  e  muito  pesado.  Felizmente,  minha  esposa
estava no quarto. Ela me viu tremendo, totalmente descoordenado, e me aliviou no
chão. Eu não podia vê-la, mas eu podia ouvir sua voz, que soava como milhares de
vozes.  Dez  minutos  depois,  acabou.  Sem  resíduo,  sem  ressaca,  nada.  Mas  a
experiência  ficou  comigo  de  uma  maneira  muito  assustadora.  Nunca  tive
flashbacks de LSD, mas tive ressurgimentos espontâneos dessa experiência. Eu não
recomendo isso. (WOODRING, 2012, s/p)51

 A experiência com a Salvia rendeu ao menos uma ilustração, chamada  Life after man, de

2007  (ilustração  33).  Apesar  da  experiência  com  substâncias  psicodélicas  ou  ampliadoras  de

consciência,  a  grande  inspiração  para  os  mundos  criados  por  Woodring  e  para  as  histórias

autobiográficas,  são suas  próprias  visões  endógenas.  Como as  presentes  no livro  Jim  e Seeing

Things.

2.2.2.2 – Visões em Jim Woodring's Notorius Autojournal

 A partir da capa do livro  Jim (2014) já é possível ver o caráter visionário do trabalho. A

primeira vista o que chama atenção é o título, JIM, grande em vermelho ao topo. Na sequência, o

olho varre a imagem tendendo a decifrar o que pode ser a criatura central que se prostra abaixo do

título.  Logo,  percebe-se como todo o cenário  está  repleto  de criaturas  fantásticas  que  parecem

povoar um quarto. Ao reparar melhor, é possível ver que a perspectiva mostrada na ilustração da

51 Well, salvia divinorum is in a class by itself. I’ve heard it’s the most powerful naturally occurring 
hallucinogen, and I believe it. The effects of a medium-strong dose are violently disorienting and not fun in the 
slightest. I never experienced anything in my natural state that was as shocking as its effects. The condensed extract
is murder. I’d smoked some plain leaf and experienced a very alien, very physical sensation, like wheels grinding 
against each other all over my body. Odd, not pleasant, but not overwhelming. Someone sent me some extract, and I
took a big lungful, started counting, and before I reached twenty I was suddenly and without preamble in a 
completely altered state. I’d heard that you shouldn’t take salvia without having a minder, but I figured that was for 
green kids. Well, that was wrong. There was no transition, just a sudden and total change of reality. I was 
completely disoriented, couldn’t remember that I had smoked anything, had no idea what was happening to me. I 
panicked and jumped to my feet. I thought I was dying; I was convinced I was dying. It was familiar, unwelcome, 
and very heavy. Fortunately, my wife happened to be in the room. She saw me staggering around, totally 
uncoordinated, and eased me down onto the floor. I couldn’t see her but I could hear her voice, which sounded like 
thousands of voices. Ten minutes later, it was over. No residue, no hangover, nothing. But the experience stayed with 
me in a very creepy way. I’ve never had LSD flashbacks, but I have had spontaneous resurgences of that experience.
I highly don’t recommend it.



capa é baseada na “câmera subjetiva” (JULLIER & MARIE, 2009). Ou seja, a cena é retratada

como se fosse a visão de uma personagem. No caso da capa de Jim, é alguém que acorda. No canto

inferior  esquerdo da  imagem há  os  pés  da  cama,  o  cobertor  está  amarrotado e  nitidamente  os

volumes demonstram que há alguém ali.  O cenário,  então, deixa de ser um sonho e se torna a

realidade vista a partir do ponto de vista daquele que desperta.

São imagens que, de certa forma, remetem ao universo infantil, até mesmo por haver alguns

desenhos na parede da torre central. São referências ao monstro retratado por Woodring durante sua

infância  (destacado na ilustração 30). O portal, ao lado do corrimão central, parece indicar ser a

entrada para outro mundo – talvez do universo de onde tais criaturas bizarras surgiram. Apesar

dessas criaturas serem estranhíssimas, elas possuem um quê de inocência, provavelmente por serem

desenhadas de modo arredondado, lembrando a estética dos cartuns dos anos de 1920, como o Gato

Ilustração 34: Capa do livro Jim, 2014. Fonte: Fantagraphic Books.



Félix. McCloud (2005), indica que as linhas mais cartunescas possuem um efeito especial no leitor.

Servem para a abstração, para melhor identificação do leitor. De acordo com McCloud (2005, p.55),

personagens icônicos  são interpretados  de maneira  mais  fácil  pelos  leitores  por  serem imagens

simples.

 Justamente por Woodring procurar retratar as criaturas vistas em suas visões espontâneas, é

que seu trabalho acaba sendo interpretado como surrealista. Como destacam Silva & Silva (2005), o

surreal  está  no  trabalho  de  Woodring  como  uma  “narrativa  pouco  tradicional  onde  imagens

recorrentes  muitas  vezes  substituem as  palavras  (...)  e  [assim]  criam uma fantasia  de  mundos

distantes da realidade em que vivemos” (SILVA; SILVA, 2005, p.07-10). Porém, justamente por tal

interpretação é que Woodring faz questão de frisar que não, seus quadrinhos não são surrealistas,

mas expressões de uma realidade própria, vista e vivida por ele. Questionado o quanto da realidade

tem em seus esboços, até mesmo quando desenha algo mais surreal ou fantástico, ele responde:

“Tudo o que eu desenho é baseado na realidade”52 (WOODRING, 2013). Em Los Angeles, ainda no

ensino médio, Woodring chegou a visitar uma exposição com obras de artistas do Surrealismo. A

experiência abriu-lhe novos horizontes, mostrando que ele estava no rumo certo em se dedicar a

desenhar  visões  além  da  realidade  comum  (WOODRING,  2011).  Mesmo  assim,  diz  não  ser

influenciado pelo Surrealismo, justamente por já trilhar seu caminho antes mesmo de conhecer este

movimento artístico e, principalmente, por basear suas imagens na realidade que vê. O Surrealismo,

por outro lado, prima pelo irracional, a livre expressão (como Woodring mesmo faz com Frank) da

mente e a liberdade onírica da imaginação em contraposição ao realismo. Para Mikosz (2014), as

fronteiras entre o Surrealismo e a Arte Visionárias se mesclam. A principal diferença entre as duas

está na “abordagem espiritualista, negada pelo radicalismo ateísta dos surrealistas, mas bem vinda

na experiência dos visionários” (MIKOSZ, 2014, p.167) e o uso concreto de estados ampliados de

consciência.

Quanto às histórias publicadas em Jim, nem todas podem ser tidas como visionárias. Foram

separadas aquelas que, notoriamente, possuem aspectos visionários, seja por indicação explícita, ou

não, de se tratar de uma visão (ou sonho recorrente) do autor. Ao todo são dez histórias: Invisible

Hinge (página 27);  Particular Mind (página 49);  What the Left Hand Did (página 85);  Let's Play

(página 99); Powerland (página 105); Nidrian Gardener (página 110); Quarry Story (página 121);

The Birthday Party (página 133); The Stairs (página 142);  e  His Father Was a Great Machine

(página 177). Além das HQs, no livro se encontram ainda ilustrações com aspectos visionários e até

52 Everything I draw is reality-based



mesmo mini contos – os quais não serão foco da pesquisa. Para essa análise foram selecionadas

apenas as três HQs iniciais do tomo para descrição e análise.

 A primeira HQ visionária do álbum, Invisible Hinge, faz parte das histórias autobiográficas

do autor.  No topo da página inicial,  acima do título,  há uma frase que diz:  “rasgado dos anais

selados  da  história  –  uma  história  verdadeira!”53 (WOODRING,  2014,  p.  27).  Uma  indicação

concreta do aspecto autobiográfico do trabalho, mais até que a própria auto representação do artista

como protagonista – uma influência clara dos quadrinhos  undergrounds estadunidenses, como os

produzidos por Robert Crumb. Invisble Hinge conta a história de como Woodring ficou perturbado

com a visão que teve em um livro. O tomo se trata do Baghavad Gita, livro sagrado hindu que narra

a vida da deidade Krishna. Woodring recebe seu exemplar quando um amigo, que decide se tornar

Hare Krishna, vai até a casa dele e lhe presenteia com uma cópia. Feliz por ter ganhado um livro, e

por este ser recheado de ilustrações, Woodring logo passa a folheá-lo para admirar os desenhos. Até

que chega em uma página e se depara com uma imagem horripilante. O choque foi tão grande que o

autor lança o livro para longe (ilustração 35) e, com uma pinça, pega-o apenas para jogar na lata de

lixo (WOODRING, 2014, p. 30).

53 torn from the sealed annals of history – a true story!

Ilustração 35: Sequência que mostra Woodring tendo sua visão na história Invisible Hinge, 2014, p. 30.
Fonte: WOODRING, 2014.



 Depois, para ajudar a esquecer a terrível imagem, o autor decide beber whiskey e ir a uma

espécie  de  clube.  Lá  ele  se  depara  com  outra  cena  perturbadora:  a  de  um  homem,  jovem,

frequentador do clube, que possui apenas uma perna. A ideia de se viver com uma perna incomoda

Woodring ao ponto dele vomitar. Abalado, resolve tomar uma sauna e lá encontra novamente o

homem de uma perna só.  Durante o período de sauna,  um outro homem adentra  o local e faz

chacota do amputado, que vai embora irritado. Woodring se indigna com a situação, até mesmo por

ele, durante todo o tempo, estar ali a refletir com relação aos próprios medos e o quanto ficou

sentido pela condição do amputado. Na luta contra seus medos, ele passa a pensar na imagem que

havia visto no livro e como precisaria encará-la para vencer a pavor que ela lhe imputou. Ao voltar

para casa ele retira o exemplar do lixo e passa a folheá-lo em busca da imagem aterrorizadora. Não

a encontra. O fato dele não ver a imagem mostra bem como era a relação do autor com suas visões:

elas surgem a qualquer momento, sem aviso e em todo lugar. Uma das páginas no livro, ao ser

Ilustração 36: Quadro em que o autor retrata uma de suas visões- ser coberto com imagens entópticas.
Fonte: Particular Mind, 2014, p. 61.



virada, não mostrou a imagem originalmente impressa, mas refletiu a visão de Woodring, que foi

horrível ao ponto de lhe causar uma repulsa total.

 A qualidade visionária da história, apesar da imagem não ser mostrada ao leitor, está na

relação do autor com a visão tida ao folear as páginas do Baghavad Gita. Caruana (2013) explica

que a particularidade visionária do trabalho pode ser expressa de diversas maneiras, uma vez que “o

objetivo de tais experimentos é trazer os estados alternativos de consciência para a realidade, ou

melhor, dar testemunho de outras realidades que ficam claras nesses estados” (CARUANA, 2013,

Ilustração 37: Página da história What the Left hand Did, 2014, p. 86. Fonte: WOODRING, 2014



p.03). Como foi o caso de Woodring na referida HQ.

 Em  Particular  Mind,  a história  seguinte,  Woodring trabalha o visionário  de  modo mais

direto. A trama inicia em uma aula de artes em que o autor participava. Frustrado por não conseguir

desenhar a modelo-vivo da aula de obervação ele decide dar uma volta. Na rua vê objetos dispostos

na calçada a venda e em meio às caixas repara haver uma cobra. Assustado, decide matar o animal e

para isso usa um tesourão de podar plantas. Porém, após dar o golpe no que seria a cobra, percebe

que decapitou, na verdade, o próprio gato de estimação. A cobra, ou serpente, animal que apareceu

nessa visão de Woodring, é recorrente nas visões de ENOC (LUNA, 2005).

Quando chega em casa, o autor se depara com um palco montado em um dos cômodos. Lá

ocorre uma apresentação de teatro japonês, com música e diversos atores. Na performance da atriz

principal ela flutua e, gradualmente, perde os membros até sobrar apenas o tronco que cai no chão e

e se contorce. Então, a tia de Woodring chama a atenção dele que se vira e se vê na sala de visita da

residência.  Após um breve diálogo com as pessoas presentes ele volta a sair  de casa.  Na parte

externa ele escuta alguém a chamá-lo, é sua mãe. Ela pede para que ele compre algumas coisas no

mercado. Ele vai e volta para então se deparar com a mãe extremamente cansada, ao ponto dela se

deitar embaixo de uma pia para dormir. Woodring decide levá-la para o sofá, apenas para que a mãe

desapareça do nada e ele se veja dentro do quarto de seus avós. Lá o que chama atenção é uma

estátua encima de uma estante. Ela é uma representação da deidade hindu Kali, conhecida como a

deusa da destruição e renascimento. A pose clássica da estátua é a dança da destruição realizada por

ela. Incomodado com a estranheza de tudo aquilo que vivencia, Woodring decide dançar como a

deidade sugere. Ao iniciar a dança ele passa a girar descontroladamente até se tornar54 uma espécie

de pião – caracterizado dentro do modo peculiar usado pelo artista para a construção do universo de

Frank (uma estética totalmente diferente do usual em Jim). A figura da deidade não parece estar na

visão de Woodring por  acaso.  Como Caruana (2013) aponta,  uma das  características  do artista

visionário é estar aberto para o lado espiritual e reconhecê-lo em suas visões – como este parece ter

sido o caso com Woodring  tanto  nesta  quanto  na história  anterior  (apesar  de ocorrer  de  modo

diferenciado).

Ao  terminar  de  girar,  Woodring  aparece  deitado  no  chão,  o  qual  possui  um  formato

arredondado. O chão, então, balança forçando o autor a se colocar de pé, ele sai da sala e se vê no

centro da cidade onde um policial chama-lhe a atenção. O autor não leva a sério a intimação e

54 A transformação descrita por Woodring na referida passagem, lembra ainda a transformação do xamã/pajé em
animais. Em algumas experiências com psicodélicos são relatadas ainda transformações em objetos (SHANON,
2003), como foi o caso de Woodring.



resolve seguir seu caminho até encontrar uma espécie de carro – um veículo elétrico como aqueles

de parques infantis. Woodring decide usar o veículo para fugir, mas não consegue pois o carro voa.

Descontrolado, ele volta ao chão e nesse momento surge uma silhueta que lhe dá um tiro no ombro.

Com o veículo,  agora com tamanho reduzido,  ele  o faz de arma de fogo, atirando de volta  na

silhueta. Woodring foge e se depara com um ser humanoide, mas pequenino, ele o ignora. Na cena

seguinte, desolado Woodring busca entender tudo aquilo que vivenciava no momento, até que uma

voz surge de um auto-falante fixado em uma casa qualquer. A voz, então, diz coisas confortáveis ao

autor, aliviando-lhe do peso de suas angústias. Logo, ele vê passar por perto um ser disforme, sem

braços e cabeça, com a pele coberta por círculos e pontos escuros. Nesse momento ele se dá conta

de  estar  preso em uma visão.  A voz  lhe  acalenta  e  Woodring  decide  ir  embora.  Na sequência

seguinte, e final da história, ele volta para a sala da aula de artes e retoma, frustrado, ao desenho.

O ser disforme que aparece ao final possui dispostos na pele grafismos que, por si só, podem

ser relacionados com imagens advindas de ENOC (ilustração 36). Os círculos ou pontos escuros são

imagens entópticas. Esses tipos de imagens são tidos como imagens biológicas, que fazem parte da

estrutura do cérebro, sendo projetadas no ambiente e/ou na mente dos indivíduos que vivenciam

estados ampliados de consciência (MIKOSZ, 2014, p. 53).

A trajetória  intensificada,  ou  não  ordinária,  se  inicia  por  um desvio  do  estado
hipnagógico para os fenômenos entópticos, sendo este considerado o Estágio-1 dos
ENOC. É comum ocorrer visões de figuras e padrões geométricos coloridos, como
pontos, grades, zique-zagues e linhas sinuosas (MIKOSZ, 2014, p. 53 - grifo meu)

Ilustração 38: Cena seguinte ao close no rosto do autor - ver ilustração 37. Cortes como esse são enquadrados
por McCloud (2005) como "non-sequitur". Fonte: MCCLOUD, 2005



As linhas sinuosas, mencionadas por Mikosz (2014) na citação acima, também são muito

comuns nos trabalhos de Woodring. Não só nos publicados em Jim mas, principalmente, na série

Frank  e derivados. De certa forma, são justamente essas linhas sinuosas que causam a sensação

onírica dentro da obra de Woodring.

A terceira e última história analisada aqui,  What the left Hand Did, é a mais notoriamente

visionária das três. Na primeira página o autor já indica ser esta uma narrativa que se propõem ao

absurdo. No quadro de abertura, onde o título é disposto, Woodring se retrata sentado a jogar um

tipo de jogo. O sapo, mencionado anteriormente como parte da visão que teve durante a aula de

artes (ilustração 31), está atrás de um muro e observa o autor em sua atividade. Na página seguinte,

Woodring termina de montar o jogo e  diz  “Veja!  Agora,  para onde ele foi?”55 (2014, p.  86) A

pergunta:  “para  onde  ele  foi?”  é  claramente  direcionada  ao  sapo.  Ou  seja,  desde  o  início  ele

interagia com a visão. Aborrecido por ter sido abandonado pela companhia, ele decide levantar e

questiona: “Eu o negligenciei?”56 (WOODRING, 2014, p.86). Porém, ao olhar para onde o sapo

estava, após se levantar, vê um enorme buraco na paisagem repleto de olhos a lhe fitar (ilustração

37). Esse enorme ser levanta e o persegue, que foge em disparada. Ele, então, se vê como um ser

bizarro, antropomorfo, mistura de humano com corpo de bovino, com pequeno seres a sugar-lhe o

sangue pelas costas. Neste quadro em especial há ainda um outro pequeno ser, no canto direito

inferior do quadro. É uma espécie de salamandra, preta e com a pele coberta por pequenos círculos

– semelhante aos propiciados pelas imagens entópticas.

Há então um corte abrupto na passagem de cenas entre o quadro anterior e o sequencial.

Esse tipo de corte é chamado por Scott McCloud (2005, p. 74) de “cena-pra-cena” e, de acordo com

o  pesquisador,  representa  15%  do  total  de  cenas  usadas  pelos  quadrinistas  estadunidenses

(MCCLOUD, 2005, p. 75). É um tipo de corte que rompe com a sequência narrativa mas mantem o

sentido de continuidade entre as cenas, mesmo com um alto grau de estranheza entre elas. Por outro

lado,  Woodring também se vale  de um corte  denominado por  McCloud (2005,  p.74) de “non-

sequitur” (ilustração 38). Este em especial é quando um quadro não se relaciona diretamente com a

sequência narrativa, exigindo mais do leitor para abstrair o sentido passado pelo autor. É possível

observar  tal  transição entre  o último quadro da segunda página da história  (um close no rosto

petrificado do autor), para o primeiro da terceira página (o ser antropomorfo mencionado acima).

Estes cortes reforçam o aspecto onírico da narrativa, uma vez que Woodring procura recontar seus

sonhos da forma mais fiel possível.

55 Look! Now, where'd he go?
56 Did i neglect him?



Quando retenho um sonho em um quadrinho, procuro torná-lo o mais completo
possível. Se não consigo lembrar de uma certa frase ou conversa, tento chegar o
mais próximo possível. Eu tento manter a configuração e os adereços tão precisos
quanto  possível  porque  essas  coisas  quase  sempre  têm  significado  editorial.
Freqüentemente, eu sonharei com um sonho como quadrinho ou uma foto e então
notarei  um  rebus  em  objetos,  ou  um  trocadilho,  ou  alguma  outra  mensagem
codificada  do  meu  inconsciente  para  mim,  e  geralmente  eles  não  são  muito
agradáveis e espero que ninguém note isso. Jim está cheio disso. Claro que não
posso desenhar essas coisas com a riqueza de um sonho, mas eu tento capturar o
sentimento. (WOODRING, 2011, s/p)57

Logo, por meio de outro corte de cena-pra-cena, Woodring retrata a si mesmo agora a juntar

com uma pá cadáveres de um tipo de lagarto. Ele então pula o muro de um cemitério até chegar a

uma lápide para,  então,  passar a escavar o local.  Na sequência já é mostrado o autor correndo

segurando diversos pacotes de chocolate. Ele corre até chegar ao que parece ser uma acadêmia de

ginástica. Lá encontra homens e mulheres, cada um vestindo um tipo distinto de uniforme. É nesse

momento, na quinta página da história, no primeiro quadro que Woodring se questiona: “Hey, is this

a dream?” (WOODRING, 2014, p. 89). Este é o momento exato da tomada de consciência do autor

dentro do sonho. Ou seja, deste ponto em diante o sonho passa a ser um sonho lúcido e ele decide

verificar o fato olhando para as próprias mãos. Com muito esforço consegue erguer os braços até o

rosto  para  se  deparar  com algo inimaginável:  a  mão esquerda  está  enorme,  enquanto  a  direita

minúscula.

Atormentado pelo ocorrido, Woodring passa a analisar a relação que tinha com suas mãos e

percebe que durante toda a vida negligenciou a mão esquerda. Tocado, decide mudar o convívio que

tem com tal membro. Enquanto se autoanalisa e se arrepende, a mão esquerda começa a crescer

cada vez mais até se tornar uma massa enorme, do tamanho do próprio Woodring. Nesse ponto em

diante  a  mão esquerda,  agora  gigante,  toma a  forma humanoide  e  acaba  por  virar  o  corpo de

Woodring. Ele então se veste e sai para explorar o mundo onírico que lhe rodeia. Satisfeito com o

desenrolar da situação, ele chega a uma casa, na verdade, é a casa onde o autor passou a infância.

Ele ouve sons vindo de dentro do ambiente e resolve adentrar o local. Nesse ponto Woodring pensa

o quão incrível é o que ele está a viver naquele momento, revisitando o passado e como seria bom

se isso fosse possível de ocorrer ordinariamente (WOODRING, 2014, p. 92).

57 When I retell a dream as a comic I try to make it as verbatim as possible. If I can’t remember a certain phrase 
or conversation, I try to come as close as possible. I try to keep the setting and the props as accurate as I can 
because these things almost always have … editorial meaning. Frequently I’ll dream a dream as a comic or a 
picture and then I’ll notice a rebus in objects, or a pun, or some other coded message from my unconscious to me, 
and usually they aren’t very nice and I hope nobody will notice it. Jim is full of these. Of course I can’t draw these 
things with the richness of a dream, but I do try to capture the feeling.



Ao entrar na casa ele ouve sons vindos de um dos cômodos e vai lá verificar. A cena que vê

o  choca  tremendamente:  há  dois  homens,  bens  vestidos,  que  parecem torturar  um terceiro  já

totalmente deformado. A vítima está com os quatro membros amputados, as vísceras a mostra e o

rosto  praticamente  descarnado  –  sangue  pinta  o  chão  completamente.  Os  dois  torturadores

percebem a intromissão de Woodring e param o que estão fazendo para conversar com a nova

companhia. Depois de uma conversa amigável, ambos decidem sair para descansar e deixar a vítima

aos  cuidados  de  Woodring.  Eles  até  pedem  para  que  o  autor  continue  a  sessão  de  tortura.

Convencido  que  deve  ajudar  a  vítima  deformada,  Woodring  tenta  conversar  com  ela.  Com

dificuldade, por estar sem o maxilar, a vítima explica que está tudo bem e pede para Woodring

continuar o serviço. Ele se nega. Os dois torturadores retornam e obrigam o autor a furar a vítima.

Ilustração 39: Visão de horror vista por Woodring na história What the Left Hand Did, 2014, p. 92. Fonte:
WOODRING, 2014



Relutante, concorda para, então, espetar a vítima que, ao ser tocada pela ponta da faca, começa a se

contorcer  descontroladamente.  Desesperado  Woodring  observa  a  vítima  começar  a  inflar  até

explodir para revelar um insólito ser que jazia dentro dela.

O exótico ser passa a conversar com Woodring. Ele estranha a sensação de familiaridade e

normalidade de tudo aquilo. O ser sugere ao autor poder fazê-lo curtir mais as possibilidades do

momento e ele topa. Em seguida a criatura abre uma espaço em si e flutua até a altura da cabeça de

Woodring para, então, vesti-la como um capacete a partir da nova abertura. Ao desacoplar do autor,

ele se dá conta de ter sido transportado para um local qualquer na cidade e está nu. Irritado persegue

a criatura e lhe arremessa um pedaço de madeira. O ser é perfurado pelo objeto lançado e cai. Ao

notar a proximidade de um policial,  Woodring decide vestir  a pele da criatura agora morta.  Da

conversa com o policial, de repente, ele se vê vestido terno e gravata numa festa. A história termina

nesta cena.

Descrever as principais passagens da história serve para reforçar as caraterísticas oníricas da

narrativa do artista. Os cortes, como visto, são feitos de modo abrupto com o desencadeamento de

eventos dispares entre si (como nos sonhos) que vão se concatenando para formar um espectro do

inconsciente do autor. Seus medos, como a perda do controle da mão direita e o menosprezo com a

mão esquerda – que lhe é cobrado de modo figurativo no sonho –, ou mesmo o episódio de ter

aparecido nu diante  das pessoas na rua,  a polícia e  até  a gula por doces.  Todos esses eventos,

possivelmente, têm relação com a vida do autor de um modo ou de outro.  

2.2.2.3 – Considerações

As histórias em quadrinhos, para Jim Woodring, são bem mais do que mero entretenimento.

Elas são o meio de expressão escolhido pelo autor para se expor, na tentativa de compreender as

visões que têm desde a infância. Ou melhor, se compreender – enquanto um indivíduo que vive no

limiar entre dois mundo. O modo desenvolvido para tentar controlar – se é que se pode dizer assim

– o fenômeno “alucinatório” foi desenhar. Retratar as próprias visões propiciou ao menos o auto-

controle da situação. Mais tarde se tornou a fonte de inspiração.

Tanto na trajetória de Woodring, quanto na descrição de seus trabalhos, é possível constatar

o quão importante são os estados não ordinários de consciência para o autor. Na idade adulta, ao

diminuírem as visões espontâneas, buscou alternativas químicas, como a Cannabis sativa, LSD e a

Salvia divinorum,  que por vezes proporcionaram imagens e/ou situações mais tarde trabalhas em

quadrinhos. Apesar de ter diminuído a ocorrência significantemente, as visões espontâneas ainda



ocorrem ao menos de uma a duas vezes por ano (WOODRING, 2011, s/p). Mesmo sem ter as

visões propriamente ditas, Woodring possui um vasto repertório de imagens obtidas de ENOC, o

que lhe garante um catálogo de possibilidades inéditas.

Por ter o intuito de representar em quadrinhos as visões que vê, Woodring pode ser incluído

na categoria de artista visionário. De certa maneira, como frisado pelo autor, o propósito de suas

HQs extrapola o compreendido como surrealismo – apesar de algumas interseções. Os quadrinhos

de Woodring não são retratos de uma fantasia ou da livre imaginação. São, sim, na verdade,  a

realidade vista e vivida pelo artista durante toda sua existência – apesar do quão estranha pode

parecer. A materialização dessas imagens, seja em quadrinhos ou pinturas e ilustrações, é o intuito

de todo artista visionário: dar ao leitor/fruidor a possibilidade de vislumbrar aquilo que poucos

ousaram ou tiveram a oportunidade ver.  

2.2.3 – Arte dos Sonhos de Rick Veitch

No mundo dos quadrinhos estadunidenses existem, basicamente, três caminhos que o artista

pode seguir.  Um é o chamado  mainstream,  ou grande mercado, o qual o autor se submete aos

ditames das editoras e se adéqua a elas. O outro é a auto publicação, também chamado de quadrinho

independente (ou underground), em que o autor é dono da própria arte e, na maioria dos casos, está

fadado a um público restrito. Por último há aqueles que conseguem seguir no limiar entre os dois

caminhos anteriores, mantendo sua independência artística ao mesmo tempo em que se inserem (e

se mantêm) no mercado comercial. Esse último é o caso de Rick Veitch.

Nascido em Bellow Falls, Vermont, EUA, no ano de 1951 como Richard Veitch, se tornou

conhecido principalmente pelo trabalho desenvolvido na Saga Monstro do Pântano roteirizada pelo

escritor inglês Alan Moore. A série foi publicada originalmente durante a década de 1980, quando

parte do universo dos super-heróis da  DC Comics passava por reformulações significativas, tanto

editoriais  quanto  estruturais.  Após  a  saída  de  Moore58 dos  roteiros,  Veitch  assumiu  tanto  os

desenhos quanto o texto da série até a edição de número 87, quando foi censurado (proibiram uma

história em que o Monstro do Pântano encontra Jesus) pela editora levando-o a romper relações

com esta.

58 Em janeiro de 1984 Alan Moore estreava no roteiro de  Swamp Thing, edição 20, em parceria com Stephen
Bissete e John Totleben. Ao todo foram 44 números escritos por Moore (da # 20 a # 64). Com a saída do roteirista,
Rick Veitch – que já desenhava as histórias de Moore –, assume o título por mais 24 números (da #65 a # 87).
Veitch abandona a revista por ter tido uma história do Monstro do Pântano censurada pela DC editora. Nela o
Monstro se encontraria com Jesus, mas o presidente da editora vetou a impressão de última hora.



Antes disso a história de Rick Veitch como quadrinista se inicia ainda na infância. De acordo

com ele (VEITCH, 2013, s/p), desde pequeno sabia que seria um artista dos quadrinhos – apesar da

falta de estimulo dos pais e da escola. Suas leituras, nessa idade, como a maioria das crianças, se

restringia a séries consagradas de super-heróis, como  The Flash e o  Quarteto Fantástico dentre

outros, com preferência aos trabalhos de Jack Kirby. Com cerca de 10 anos de idade começou a

produzir suas próprias histórias em quadrinhos. Todas, invariavelmente, eram voltadas ao universo

dos  super-heróis.  Foi,  justamente,  essa  experiência  que  despertou  nele  o  impeto  pela  auto-

publicação ao criar o selo Sun Comics (VEITCH, 2013, s/p) – que mais tarde seria fundamental para

ele enquanto artista autoral.

No começo da vida adulta desenvolveu, por influência do irmão, Tom Veitch, uma história

em quadrinhos chamada Two-Fisted Zombies, publicada na revista All new underground Comix #5,

da editora Last Gasp. Foi o irmão de Rick, Tom, que abriu caminho para ele publicar Two-Fisted

Zombies, uma vez que este estava em São Francisco e começava a se envolver com o cenário dos

quadrinhos independentes. Nessa época, meados dos anos 1970, nos Estados Unidos, surgiu uma lei

que proibia qualquer tipo de material com cenas obscenas ou de “gosto duvidoso” de ser exposto ao

público. Foi então que os quadrinhos underground passaram a ser retirados das lojas o que acabou

por restringir as vendas desse tipo de material (VEITCH, 2013). Com isso, o mercado para tais

publicações declinou, o que não permitia mais o desenvolvimento financeiro dos novos autores.

Ilustração 40: Capa de uma das séries Sun Comics, de Rick Veitch. Fonte: VEITCH, 1996



Veitch foi um dos que sofreu a influência dessa nova diretriz mercadológica no país.

Ainda na década de 1970, sob influência do irmão, Rick Veitch decidiu se mudar para São

Francisco a fim de investir  na carreira de quadrinista.  Na cidade precisou trabalhar com várias

outras atividades para se manter, deixando os quadrinhos em segundo plano. Pressionado pelo rumo

que a vida lhe impunha, cansou de trabalhar com o que não lhe dava prazer e decidiu se dedicar

integralmente aos quadrinhos. Mas para isso ele precisaria aprender a desenhar de verdade e passou

a procurar por escolas de artes.

Em 1976, o quadrinista Joe Kubert acabara de abrir em Dover, New Jersey, a Joe Kubert

School of Cartoons and Graphic Arts. A primeira turma começaria em setembro daquele ano. Para

ser aceito na escola o candidato deveria apresentar um portfólio. A revista com Two-Fisted Zombies

serviu como o passe para Veitch ser aceito no curso. De acordo com o autor, Joe Kubert após ver o

material impresso disse: “Você é o tipo de pessoa que eu quero nesta escola!”59 (VEITCH, 2013,

s/p). No entanto, havia ainda um outro problema: Veitch estava completamente sem dinheiro e não

haveria como arcar com as despesas do curso. Para sua felicidade, o governo estadunidense naquele

ano  acabara  por  criar  um  programa  de  incentivo  à  profissionalização  chamado  CETA  –

Comprehensive Employment Training Act. Dentro do escopo do programa havia o financiamento e

bolsas de estudos para artistas. Veitch se inscreveu e conseguiu o financiamento e a bolsa de estudos

para cursar os dois anos de aulas no Joe Kubert School of Cartoons and Graphic Arts.

De acordo com Rick Veitch (2013), os dois anos de cursos foram mais do que simplesmente

de aprendizado no desenho. Foi uma imersão completa no mundo dos quadrinhos.

As  emoções  corroem a  maior  parte  do  tempo  –  o  que,  na  verdade,  acho  um
ambiente realmente bom para aprender. É quase como um caldeirão em que você
de bom grado se jogou e você sai mais e mais afiado do que antes. Tivemos um
grande grupo:  Bissette estava lá e Tom Yeates estava lá no primeiro ano,  e um
monte  de  outras  pessoas  realmente  interessantes.  Aprendi  muito  com  essa
experiência.  Estávamos  nisso  noite  e  dia,  dia  e  noite,  quadrinhos,  quadrinhos,
quadrinhos! (VEITCH, 2013, s/p)60

 Na escola de Joe Kubert  foi  onde Veitch conheceu três de seus principais parceiros nos

quadrinhos:  Steve  Bissette,  John Totleben  e  Tom Yeates.  Os  três,  mais  tarde,  aliados  a  Veitch

trabalhariam  na  Saga  do  Monstro  do  Pântano roteirizada  por  Alan  Moore.  Coincidentemente

Bissette e Yeates também eram de Vermont, estado natal de Veitch.  A identificação com eles foi

59 You’ re just the kind of person I want in this school!
60 The emotions ran high a lot of the time — which I actually think is a really good environment for learning. It’s 

almost like a cauldron that you willingly get tossed into and you come out harder and sharper than you were before.
We had a great bunch: Bissette was there and Tom Yeates was there that first year, and a whole bunch of other really
interesting people. I learned a lot from that experience. We were at it night and day, day and night, comics, comics, 
comics!



imediata, principalmente com Bissette. 

Posso me lembrar do primeiro dia em que nos encontramos: era como encontrar
meu irmão perdido há muito tempo. Ele é esse tipo de cara. Eu não entendi seu
nome, mesmo que tenhamos apertado as mãos - eu estava chapado ou algo assim -
mas ele me entregou uma cópia de seu quadrinho, Abyss, que trouxe para casa
naquela noite e folhiei61 (VEITCH, 2013).

 Nesse período, Joe Kubert trabalhava para  DC Comic e editava a revista  Sgt. Rock – um

título voltado às aventuras de guerra – e acabou por fazer um acordo com a editora: ele selecionaria

uma página por mês de um dos seus alunos para publicar na revista. Esse trabalho ficou conhecido

entre os estudantes como “back-up stories” (VEITCH, 2013) por serem histórias curtas, de três a

cinco páginas, publicadas ao final do título. Eram experiências profissionais em quadrinhos (com

remuneração) com a edição sob a tutela de Kubert. Veitch, então, passou a se dedicar cada vez mais

a esse projeto, apesar de não haver nenhum vínculo direto com a editora. Tais experiências, apesar

de  indiretas,  começaram  a  delinear  na  cabeça  de  Veitch  como  é  a  relação  de  trabalho  entre

autor/editora (especificamente no caso de uma grande editora como a DC Comics).

Tudo  estava  empatado na  política  do  terror,  que  Joe  e  todos  os  outros  artistas
sofreram por  décadas.  Toda a  minha  vida  eu  imaginei  o  quão  grande  seria
trabalhar para  a  DC Comics,  e  você  vai  lá  e  é  horrível,  todo  mundo  está
aborrecido e projetando essas vibrações negativas de trabalho, todos detestam o
trabalho que estão fazendo. A outra coisa estranha sobre esse tempo, para aqueles
de  nós  em  um  nível  de  estudante  que  estavam  totalmente  em  quadrinhos  e
realmente os amava, muitos profissionais comecaram a nos encontrar e estavam
nos dizendo que os quadrinhos estavam mortos. (VEITCH, 2013 – grifos meus)62  

De acordo com Veitch (2013),  os autores que trabalhavam para a  DC Comics na época

diziam que os quadrinhos como se conhecia estavam fadados aos fracasso. Principalmente devido

ao modo de distribuição a que eram atrelados. Nos Estados Unidos a rede de distribuição de revistas

não funcionava como no Brasil,  por  meio  de consignação de  impressos.  Lá o ponto  de venda

precisava  comprar  o  título  que  deseja  revender  e  isso  estava  por  afundar  as  lojas  em dividas

impossíveis de serem pagas – por conta da baixa venda de determinados títulos que acabavam

encalhados. No meio alternativo começou a surgir conversas paralelas que incentivavam um novo

modo de distribuição de revistas: o mercado direto (a venda sob assinaturas ou em eventos).

61 I can remember the first day we met: It was like meeting my long-lost brother. He is that kind of guy. I didn’t 
get his name, even though we shook hands — I was stoned or something — but he did hand me a copy of his comic, 
Abyss, which I brought home that night and flipped through.

62 It was all tied up in the hideous DC politics which Joe and every other artist has been suffering through for decades.
My whole life I had imagined how great it would be to work for DC Comics, and you go up there and it’s just 
horrible, everybody’s bummed out and projecting these negative job-sweat vibes, everybody hates the work they’re 
doing. The other weird thing about that time, for those of us on a student level who were totally into comics and 
really loved them, was a lot of the professionals we were beginning to meet were telling us that comics were dead.



 Tal perspectiva de ação abriu novas possibilidades de atuação como autor para Veitch. Logo

ele passou, juntamente com Bissette, a colaborar para a revista alternativa  Dr. Wertham's Comics

and Stories, editada por Cliff Neal. Para este título eles publicaram a série The Tell-Tale Fart. Não

demorou  e  a  dupla  se  auto-publicou  lançando  a  revista  Manticore,  feita  totalmente  de  modo

artesanal.

 Após  o  termino  dos  dois  anos  de  curso,  em 1978,  Veitch,  Totleben,  Bissette  e  Yeates,

decidiram abrir um estúdio de ilustração chamado  Flying Dutchman Studios. A ideia central era

trabalhar com foco nos quadrinhos – principalmente para a DC Comics. Porém, devido a crise do

mercado  das  HQs  nos  Estados  Unidos,  diversos  títulos  haviam  sido  cancelados.  Como  não

conseguiram penetração nas grandes editoras foram obrigados a trabalhar com o que surgisse. O

primeiro título a que Veitch se dedicou foi Beaver, uma revista pornográfica. No entanto, apesar da

crise editoral que os quadrinhos atravessavam, acabaram por conseguir trabalho na Marvel Comics

– concorrente direta da DC – por intermédio de Rick Marshall.

 Foi também por meio de Marshall que ouviram falar do intuito da Marvel em lançar algo na

linha da revista Metal Hurlant – publicação revolucionária de quadrinhos franceses – que resultou

na  revista  Epic  Illustrated  (1982-1994)– posteriormente  se  tornou um selo  da  Marvel  Comics.

Veitch ilustrou centenas de páginas estilo  Metal Hurlant para a  Epic. Nessa época ele dividia o

tempo entre o trabalho com a  Epic e criação de logotipos e cenários para cartazes de filmes. O

primeiro logotipo que fez foi para o filme The Empire Strikes Back, da série StarWars, de George

Lucas. Ainda nesse mesmo período Veitch criou a HQ Abraxas and the Earthman, que possui um

total de 80 páginas e é formado de histórias curtas. Pela primeira vez um material editado por uma

grande editora – no caso a Marvel – mantinha os direitos autorais para o autor e não para a empresa.

Veitch, mais tarde, reeditou Abraxas and the Earthman em formato álbum pela sua própria editora

alternativa chamada King Hell Press.

 Nesse período, meados da década de 1970 para início de 1980, Veitch começou a realizar

um auto-tratamento psicológico a fim de sanar o período de depressão em que vivia. Por influência

do irmão, decidiu criar um tipo de diário de sonhos,  como diz,  “a Dream Journal” (VEITCH,

2013). Nele, o autor se dedicava a anotar, com o máximo de detalhes possíveis, os sonhos que havia

tido durante o sono. Esse diário serviu como base para a auto avaliação dos sonhos que realizava

posteriormente. A proposta era buscar significados ocultos por trás dos sonhos e, assim, procurar

entender melhor a própria psiquê e o que tanto lhe atormentava no inconsciente. Os referenciais

teóricos usados eram os escritos de Carl G. Jung – que passou a estudar por acaso, ao ganhar uma



coletânea de artigos do psicanalista. O diário, mais tarde, seria usado como matéria-prima para a

criação de histórias em quadrinhos, compiladas sob o título de  Rare Bit Fiends63 (1995-2004) –

algumas delas serão melhor analisadas mais adiante.

 Os  principais  trabalhos  de  Rick  Veitch  incluem:  1941  –  The  Illustrated  Story (1979),

adaptação do filme homônimo dirigido por Steven Spielberg; The One (1986-89), uma história de

super-heróis  que  critica  esse  tipo  de  vigilantismo  perpetrado  pelas  HQs;  Miracleman (1986),

histórias roteirizadas por Alan Moore que reformulam o personagem; BratPack (1992), outra crítica

aos super-heróis;  The Maximortal (1996), também uma crítica ao vigilantismo;  Greyshirt: Indigo

Sunset (2002),  história de super-heróis roteirizada por Alan Moore;  Supreme (2002-2003),  mais

uma história de super-heróis com roteiro de Alan Moore;  Can't Get No (2006), história escrita e

ilustrada por Veitch com referência aos atentados de 11 de setembro de 2001 nos EUA; Army@Love

(2007-2008), também de autoria individual, a trama é divida em dois volumes e é focada na crítica à

guerra e ao poder de influência bélica na política. Rick Veitch trabalhou ainda em vários projetos

como Aquaman (DC Comics), Tartarugas Ninjas (Tundra Press), Liga da Justiça (DC), Jonah Hex

(DC), Capitão América (Marvel Comics) dentre muitos outros.

2.2.3.1 – Sonhar

Para entender  melhor  o trabalho de sonhos realizado por  Rick Veitch na série  Rare Bit

Fiends, primeiro é necessário compreender o que são os sonhos, tanto para o autor quanto para a

ciência. Obviamente, para Veitch, os sonhos são visões e/ou vivências imagéticas durante o sono –

algo experienciado por todos, mesmo por aqueles que dizem não sonhar (por não se lembrarem) –

mas não só.  Para a neurociência,  por exemplo,  os sonhos são o resultado de uma sucessão de

impulsos elétricos, chamados de ondas lentas, ocorridos no cérebro durante o estado de sono. Essa

atividade neuronal ativaria áreas específicas no cérebro liberando, como efeito colateral, as imagens

em que o sonhador se insere (RIBEIRO; MOTA-ROLIM, 2012).  Isso justificaria  o fato de ser

comum parte dos sonhos diários se relacionarem com acontecimentos do dia anterior, sendo essas

memórias recentes de fácil estimulação das ondas cerebrais durante o sono.

De acordo com o neurocientista brasileiro e pesquisador de sonhos, Sidarta Ribeiro (UFRN,

Centro  de  Biocências,  Programa de  Pós-Graduação  em Psicobiologia)  e  seu  orientando  Sérgio

63 A série  Rare Bit Fiends surge por acaso. Por convite do quadrinista e pesquisador Scott  McCloud, Veitch
participou da primeira edição do evento 24 hours Comics,  realizada em 1992 (VEITCH, 1995, p. 11). A proposta
consistia em fazer quadrinhos de 24 páginas em 24 horas seguidas.  Sem ideias,  Veitch decidiu transformar em
quadrinhos alguns sonhos que havia tido e se lembrava. A partir de então a arte dos sonhos entra na vida do autor.



Arthuro  Mota-Rolim,  tal  aspecto  onírico  pode  possuir  caráter  evolutivo  para  os  vertebrados  –

devido aos sonhos estarem presentes em aves, mamíferos e crocodilos. Essa evolução seria relativa

a apreensão de memórias pelos sonhadores, em outras palavras: aprendizado. Durante o sono, por

meio dos sonhos, se rememoraria as vivências do dia anterior para melhor fixação da experiência

vivida. Outro tipo comum de sonho, e que se relaciona com a evolução descrita por Ribeiro e Mota-

Rolim (2012),  seriam os  pesadelos  – que  envolvem sentimentos  negativos  como medo,  perigo

iminente, sensação de fuga, conflitos e assim por diante. Tais sonhos teriam, então, a função de

treinar o sonhador para vivenciar no ambiente seguro do sono experiências traumáticas. Um coelho,

por exemplo, ao sonhar pode (re)viver a situação de fuga de um predador e desenvolver ali novas

formas de evitar  ser apanhado (RIBEIRO; MOTA-ROLIM, 2012).  O mesmo ocorre com o ser

humano,  mas  dentro  do  contexto  cultural/social  em que está  inserido.  Uma pessoa  do período

paleolítico (40 a 35 mil anos atrás) provavelmente sonhava muito mais com fuga de predadores do

que uma pessoa do século 21, urbanizada vivendo num ambiente em que os principais predadores

são as próprias pessoas.

Sidarta chega a essa conclusão a partir da observação do aumento da presença do gene zif-

268 no cérebro do sonhador. Como ele explica:

A  proteína codificada pelo gene zif-268 tem a capacidade de regular centenas de
genes diferentes, tendo sido demonstrado o seu papel ativador da expressão das
sinapsinas,  as proteínas constituintes mais abundantes nas sinapses.  Além disso,
demonstrou-se que o GI zif-268 é necessário para a formação de novas memórias e
para  a  indicação  de  potenciação  de  longo  prazo  (LTP),  o  principal  modelo
neurofisiológico de plasticidade sináptica. Portanto, a reativação cerebral de zif-268
durante  o  sono  REM64 representa  uma  ligação  consistente  entre  a  reativação
neuronal  durante  o  sono  REM  e  a  plasticidade  celular  requerida  para  a
consolidação de memórias. (RIBEIRO, 2003, p. 60-61)

Apesar do resultado laboratorial obtido pelo pesquisador, desde a década de 1970 já se sabia

dos prejuízos à memória causados pela falta de sono (RIBEIRO, 2003). Uma explicação científica

tão técnica para o fenômeno, pelo que frisa Ribeiro e Mota-Rolim (2012), tende a criar teorias

neurobiológicas  antifreudianas  que  buscam  relegar  os  sonhos  a  simples  “estímulos  cerebrais

profundos  enviados  aleatoriamente  para  o  neocórtex,  evocando  uma  sucessão  de  padrões  de

disparos  neuronais  que  correspondem  a  fragmentos  de  memórias  concatenados  ao  acaso.”

(RIBEIRO;  MOTA-ROLIM,  2012,  p.  202).  Ou  seja,  retiram  da  psicologia  analítica  qualquer

embasamento clínico quanto a eficacia de seus métodos, uma vez que os sonhos deixariam de ser

64 REM, sigla em inglês para Rapid Eye Moviment, em português: Movimentos Oculares Rápidos – MOR. São
movimentos dos olhos realizados durante o sono enquanto se experiencia os sonhos. Pesquisas (MOTA-ROLIM,
2012) sugerem que este é o momento em que ocorrem os sonhos mais significativos para o sonhador, apesar dos
sonhos estarem presentes também em estados de sono em que não são registrados REM.



espelhos/oráculos do inconsciente para se transformarem apenas em impulsos nervosos no cérebro.

No entanto, para Ribeiro e Mota-Rolim (2012), é possível sim haver um entrelaçamento

entre a teoria de Freud e Jung com a neurociência. Para eles, a perspectiva dos sonhos apenas como

impulsos elétricos aleatórios não se sustenta por haverem casos, não raros, de sonhos recorrentes –

o que invalidaria a aleatoriedade dos impulsos no cérebro como a causa da fragmentação onírica.

Sonhos  como  esses  são  comuns,  principalmente  em  pessoas  que  passaram  por  momentos

traumáticos,  a  exemplo,  soldados e  acidentados.  Por outro lado,  há “ampla evidência de que a

reativação neural durante o sono provoca o processamento neurofisiológico e gênico das memórias

recentes, explicando o papel central do sono e, sobretudo dos sonhos no aprendizado (…) [assim]

corroboram claramente para a noção Freudiana de 'restos dos dias'” (RIBEIRO, 2003, p. 61). Para

Ribeiro  e  Mota-Rolim,  então,  é  preciso  considerar  as  perspectivas  tanto  analíticas  quanto

neurobiológicas para se chegar a um entendimento dos sonhos, suas funções e natureza.

2.2.3.2 – Rare Bit Fiends – Sonhos como arte

De modo geral, para a dupla de pesquisadores, Sidarta Ribeiro e Sérgio Arthuro Mota-Rolim

(2012), existem nove tipos característicos de experiências com sonhos:

1. Percepções alucinatórias, principalmente de cunho visual ou motor, mas que
ocasionalmente podem envolver outras modalidades sensoriais
2. Imagens que podem mudar rapidamente e que são frequentemente bizarras
mas que também podem ter conteúdo cotidiano.
3. Delírio,  pois  somos  constantemente  levados  a  acreditar  no  que  acontece
durante  o sonho como se  fosse  verdade,  por mais  bizarro que seja o conteúdo
onírico.
4. Nenhuma ou pouca reflexão racional  durante o sonho,  que geralmente só
ocorre  a  posteriori  e  com  explicações  fracas  para  eventos  improváveis  ou
impossíveis da cena onírica.
5. Falta  de  estabilidade  na  orientação,  incongruência  e  descontinuidade  de
tempo, lugar e pessoas.
6. Narrativa confabulatória e história com lacunas preenchidas sem sentido.
7. Emoções  intensas,  principalmente  de  medo  e  ansiedade,  que  parecem
integrar o conteúdo bizarro ou até mesmo moldar o processo narrativo. Apesar de a
maioria  dos  estudos  mostrar  um  predomínio  de  emoções  negativas,  outros
trabalhos têm observado uma presença importante de emoções positivas.
8. Incorporação de comportamentos instintivos (especialmente luta ou fuga),
que também podem atuar como indutores da narrativa.
9.  Controle volitivo bastante atenuado, pois o sonhador raramente considera a
possibilidade de controlar o fluxo do sonho. (RIBEIRO; MOTA-ROLIM, 2012, p.
211)



Características estas, de certa forma, encontradas em Rare Bit Field, de Rick Veitch. Seja em

maior ou menor grau. Por exemplo, a página da ilustração 41, extraída da coletânea Rabid Eye –

The Dream Art of Rick Veitch (1995). Ela começa com a indicação: “Eu no quadrinho de Mark

Schultz”; e mostra Veitch de carona com o quadrinista Frank Frazetta. Frazetta, que guia o veículo

joga as chaves fora e diz: “Não iremos precisar disso”. Por onde eles andam há um dinossauro a

espreita ou a persegui-los.  Mas isso não importa.  No quarto corte a dupla chega ao estúdio de

Frazetta e então o diálogo. Frazetta: “Este é meu estúdio! Nada como por uma música e me perder

Ilustração 41: Rabid Eye, p. 40. Fonte: VEITCH, 1994.



desenhando”. Veitch responde: “Uau! Pra mim também!”. O bizarro, pode-se dizer, começa com a

ideia dele já se ver dentro de uma história em quadrinhos. O delírio fica por conta de o motorista

jogar a chave fora e o sonhador agir com naturalidade. Como o conteúdo cotidiano, há o prazer por

desenhar, a visita ao estúdio e a companhia do também autor de quadrinhos Frank Frazetta – o qual

poderia ter feito parte do contexto diário do mundo desperto do artista por aqueles dias.  

Para  Veitch,  porém,  existem  outras  explicações  para  o  funcionamento  dos  sonhos.

Basicamente, ele bebe da fonte teórica de Carl G. Jung, o que o leva a compreender os sonhos como

um arcabouço simbólico repleto de significados a serem decifrados pelo sonhador atento. Quem se

dedicar a ler as mensagens oníricas, passa a ter a capacidade de se auto-analisar melhor – foi assim

que ele conseguiu superar a depressão que viveu em meados da década de 1970. Veitch parte de

Jung com a proposta de um inconsciente coletivo criado a partir de símbolos arquetípicos, e vai

além.

Enquanto para a psicologia analítica os símbolos encontrados nos sonhos fazem parte da

mente coletiva, para Veitch eles compõem a linguagem da 5ª dimensão (VEITCH, 1995). Os sonhos

seriam uma realidade a parte da realidade ordinária, acessível diariamente. Seriam, de certa forma, o

mesmo terreno ao qual os xamãs adentram para realizarem suas curas. Pois, para Veitch (2004), os

sonhos são uma prática quase mística, que serve para compreender a si mesmo e o ambiente em que

se vive. Ele diz que em 30 anos com trabalhos com sonhos o fizeram acreditar nisso. Para ele, o

sonho envolve um processo organizacional  no inconsciente,  que é  a fonte de todo sonho, com

capacidade de gerar algo além do tempo e do espaço (VEITCH, 2004) – abrir um canal de interação

com O Grande Mistério (The Great Mystery – como os índios Lakota se referem ao Deus supremo).

2.2.3.3 – Sonhos, coincidências e ENOC

A própria figura do xamã é cara para Veitch. No volume  Crypto Zoo (2004), há destaque

para uma história chamada Three Dreams and a Coincidence (em tradução livre: Três Sonhos e uma

Coincidência).  Tamanha importância tem para a vida do autor essa história que no volume ela é a

única colorida e com título. Antes de comentar a HQ em si, é bom frisar o quão significativo é para

autor  as  coincidências,  sincronias  e  previsões  oníricas.  Isso  porque,  como adiantado antes,  ele

percebe  os  sonhos  como  uma  realidade  extrassensorial.  A consciência,  então,  toma  caráter  de



fenômeno dimensional com possibilidades além do tempo e espaço.

 Three Dreams and a Coincidence se encontra ao final do livro e é precedida de um texto

introdutório. Nele Veitch explica um pouco sobre os processos criativos de se criar “dream art”

(VEITCH, 2004, p. 140) e como os sonhos passaram a dialogar com sua vida desperta – em especial

os que compõem a trama supracitada. Destaque para as imagens rupestres que são a base visual da

narrativa. Para o autor, os sonhos com cenários recorrentes formam o que ele chamou de Paisagens

Sagradas, no caso de Veitch são: A Ponte, O Rio e A Montanha. Todos locais que existem mesmo e

estão tanto na cidade natal,  Bellows Falls, quanto na região ao redor – como é o caso das pedras

com figuras rupestres, que se encontram próximo d'O Rio onírico (ou não).

Para ficar claro, segue a descrição da história: ao todo são oito páginas. A primeira HQ é

aberta com um texto introdutório sobre o autor e sua obra, além de apresentar a proposta da história

em ser  a  representação  de  três  sonhos.  O  primeiro  sonho  retratado  começa  com Alan  Moore

caminhando por um cenário campestre, a beira de um rio ou lago. Logo atrás de Moore, a segui-lo,

há um homem coberto de cinzas. Ele usa uma tiara com pequenos chifres. É claramente um xamã.

Ilustração 42: Three Dreams and a Coincidence, p. 145-146. Fonte: VEITCH, 2004.



Na página seguinte, esse xamã (em postura de cortesia) aponta para um local no cenário que forma

uma espécie de “túnel místico de energia” (VEITCH, 2004, p.146). Já desperto, no dia posterior ao

sonho, Veitch se depara lendo o livro A voz do Fogo, de Alan Moore, o qual na capa há um xamã

com chifres como o do sonho.

Instigado pela coincidência, Veitch pela primeira vez pensou na relação entre as pinturas

rupestres, que ainda existem na região de Bellow Falls, com xamanismo (VEITCH, 2004). A partir

daí ele passou a pesquisar sobre o assunto. Alan Moore sugeriu que fosse a biblioteca local. Lá

encontrou informações a respeito dos nativos da região, os Abenaki, e suas práticas ritualísticas.

“(...) Os livros fornecem análise acadêmica dos petroglifos e ambos chegam à mesma conclusão:

que a arte rupestre de Bellow Falls foi criada por xamãs Abenaki.”65 (VEITCH, 2004, p. 142).

Em suas leituras Veitch encontrou mais coincidências com seus sonhos. No livro  Picture

rocks,  American Indians Rock Art in the Northeast  Woodland,  de Edward J.  Lenik (2002),  são

descritos  alguns  pontos  principais  das  práticas  religiosas  dos  Abenaki.  Dentre  elas  um aspecto

presente em praticamente todos os mitos de povos com bases xamânicas: os túneis de acesso ao

mundo espiritual.  “Algonquês consistiam em níveis acima da terra e abaixo da terra. Esses níveis

foram conectados por furos através dos quais a alma dos mortos e os espíritos dos xamãs passaram

de um mundo para o outro”66 (LENIK, apud VEITCH, 2004).  No sonho de Veitch o xamã coberto

de cinzas aponta para o que o artista identificou como sendo um desses túneis.

A forma como o túnel está representado na HQ é de uma grande espiral de fumaça vermelha.

Não por acaso.  Espirais,  assim como vórtices e labirintos,  são comuns de serem vistos durante

Estados Não Ordinários de Consciência (ENOC). O pesquisador e artista José E. Mikosz (2009),

defendeu um doutorado dedicado justamente à pesquisa da ocorrência de espirais e vórtices durante

o uso da Ayahuasca.  O trabalho é intitulado:  A Arte Visionária e a Ayahuasca: Representações

Visuais de Espirais e Vórtices Inspiradas nos Estados Não Ordinários de Consciência (ENOC), e

nele há amplo relato da ocorrência desses padrões em diversas circunstancias.

É  possível  encontrá-los  em toda  natureza.  No  corpo  humano  são  bem perceptíveis  nos

chamados redemoinhos de pelos. O Labirinto, região do ouvido interno, possui formato de caracol,

ou seja de espiral. Até mesmo as estruturas cerebrais e as conexões entre a retina e o córtex visual

teriam  como  base  espirais  (MIKOSZ,  2014,  p.75).  Não  é  raro  encontrar  nuvens  em  formato

espiralado. Tornados são vórtices. A água quando corre por um ralo gira a formar um vórtice. O

65 (...) The books provide scholarly analysis of the petroglyphs and both come to the same conclusion: that the 
rock art in Bellow Falls was created by Abenaki shamans.

66 Algonkians consisted of levels above the earth and below the earth. These levels were connect by holes through
which the soul of the dead and the spirits os shamans passed from one world to the other



reino  vegetal  é  repleto  do padrão.  Estão  em flores  (rosas,  dentre  tantas  outras),  frutas,  galhos,

sementes etc.  Ou seja,  são bastante  comuns e todos estão cotidianamente em contato com esta

forma geométrica.

Enquanto  símbolo,  geralmente  é  relacionado  a  questões  de  fertilidade,  sexualidade,

feminilidade, criação e destruição (MIKOSZ, 2014). O Dicionário de Símbolos (LEXIKON, 1990)

reforça isso e complementa ao falar da espiral dupla. Tida como representação do “movimento de

involução e evolução de todo o cosmo” (LEXIKON, 1990, p. 89) é muita das vezes ligada à noção

de labirinto.  Dentro do mesmo contexto de sexualidade,  mas por um viés  específico,  os índios

Tukano67, do noroeste da Amazônia, têm as espirais como símbolo ligado ao incesto e as mulheres

proibidas (COELHO, 1976, p. 86).

Tanto para Mikosz quanto para o antropólogo sul-africano David Lewis-Williams (2005),

espirais  e  vórtices  se  relacionam  com  aspectos  biológicos  –  principalmente  com  as  formas

geométricas das estruturas do sistema nervoso (MIKOSZ, 2009, p. 35). Seria essa uma explicação

para a ocorrência do fenômeno. Porém, espirais e vórtices costumam ter um significado especial

para os xamãs em geral. Como aponta Lewis-Williams & Pearce (1989), vórtices são vistos também

como um momento de transição entre a realidade ordinária e a realidade extrassensorial promovida

pela  expansão da  consciência.  Após  adentrar  o  vórtice,  o  xamã é  encaminhado  para  o  mundo

67 Na cultura deste povo o incesto, em especial, é um assunto relevante e constante no dia a dia (COELHO, 1976,
p.  86).  Os  Tukanos  são  importantes  enquanto  exemplo  por  serem um povo que  ainda  mantêm suas  tradições
xamânicas, faz uso constante de ayahuasca e produz arte derivadas das visões obtidas com a bebida.

Ilustração 43: Os três estágios de consciência intensificada e o vórtice. Fonte: LEWIS-WILLIAMS;
PEARCE, 1989.



subterrâneo ou para os céus. Na imagem abaixo é possível compreender melhor o proposto pelos

antropólogos.  De  acordo  com  Lewis-Williams  (2005),  existem  três  tipos  de  estágios  para  se

experienciar ENOC. No primeiro são visões de formas geométricas. No segundo, animais e objetos

mais complexos. No terceiro estágio há a transformação em animais e onde comumente se tem

experiências místicas. No caso de Veitch e seu sonho, o portal espiralado que o xamã lhe mostra

parece, sim, ter sido um recado para que ele adentre cada vez mais nessa outra realidade.

Os  dois  sonhos  seguintes  (o  dois  e  o  três),  descritos  na  história,  deturpam o  conceito

freudiano de “restos do dia” (MOTA ROLIM, 2012) – tido por Rolim como a principal contribuição

de Freud para o estudo dos sonhos. Na teoria, como dito antes, o restos do dia é o fenômeno de se

sonhar com algo especifico ocorrido no dia anterior. Porém, principalmente no sonho dois, Veitch

sonha com algo que o leva a pesquisar sobre um assunto – tendo contato posterior com a matéria – e

não o contrário como postula Freud no livro  A interpretação dos Sonhos (1900).  Já dentro das

características dos sonhos proposta por Ribeiro e Rolim (2012), é possível perceber a atuação dos

itens 5) Incongruência e descontinuidade de tempo, lugar e pessoas; 6) Narrativa confabulatória e

Ilustração 44: Three Dreams and a Coincidence, p. 147 e 149. Fonte: VEITCH, 2004.



história  com lacunas  preenchidas  sem sentido;  7) Emoções intensas,  principalmente de medo e

ansiedade,  que  parecem  integrar  o  conteúdo  bizarro;  e  8)  Incorporação  de  comportamentos

instintivos (especialmente luta ou fuga), do total dos nove listados.   

A segunda história/sonho começa no mesmo local do anterior: nas proximidades d'O Rio,

que faz parte das  Paisagens Sagradas  de Veitch. Ele caminha e vê algumas pessoas em aparente

fuga.  Ele questiona o que estão a fazer e uma delas responde que logo ele verá.  Na sequência

aparece um caçador, vestido com uma capa verde e roupas rústicas (roupas aborígenes, diz Veitch

[2004]). O caçador não possui uma cabeça normal, no lugar há uma abóbora. A arma que carrega,

um arco e flechas, possui um aspecto mágico, com a flechas vermelhas e brilhantes. Veitch percebe

que o caçador está a lhe caçar. Na página seguinte ele diz que o perigo é real, mas não tem medo.

Ele  se  esconde  atrás  de  um  muro  de  pedras.  O  caçador  logo  é  despistado  e  Veitch  o  ataca

sorrateiramente, jogando-o no chão e batendo na cabeça de abóbora com outra abóbora encontrada

no chão. Com a derrota, o caçador se torna aliado de Veitch e juntos vão até a margem d'O Rio,

onde está  a pedra com os petrogrifos  que levaram o artista a fazer a relação entre as imagens

gravadas na pedra e as práticas xamânicas. Mais tarde, já desperto, Veitch vai à biblioteca ler a

respeito das rochas desenhadas e os xamãs Abenaki.

Ilustração 45: Three Dreams and a Coincidence, p. 151-152. Fonte: VEITCH, 2004.



O terceiro e último sonho da sequência começa com o autor  a  voar por dentro de uma

enorme abóbora. Ele, então, alcança a parte superior do espaço e lá adentra a uma câmara ainda em

construção.  Na parede há um quadro que lhe chama atenção.  Na pintura há o xamã do sonho

anterior, com a mesma roupa e mesmo arco. Mas desta vez sem a abóbora na cabeça sendo possível

ver claramente o rosto e a feição da personagem. A imagem fica na cabeça de Veitch, justamente por

ele saber que a pintura no sonho diz respeito a um personagem já encontrado em outro sonho. O

próprio local onde a xamã está na pintura é uma repetição do sonho anterior: as pinturas rupestres

próximas d'O Rio – uma das Paisagens Sagradas do autor..

Após  o  sonho,  Veitch  passa  a  refletir  sobre  os  sonhos  que  envolvem  suas  Paisagens

Sagradas e  como  elas  podem  se  relacionar  com  a  própria  vida.  Motivado  pelo  sentimento

suscitando pelos sonhos e pelas novas descobertas, resolve visitar as pinturas rupestres. Ao chegar

no local  onde  se  encontram as  imagens  à  beira  do  rio,  o  autor  pensa  na  beleza  da  paisagem,

passando, assim, a compreender os motivos que levaram os xamãs Abenaki a fazerem suas vision

quest (tradução livre: busca de visão) em tal ambiente. Nesse ponto ele chega a cogitar a ideia de

realizar  por  si  próprio  uma  busca  de  visão.  Na  saída  da  beira  d'O Rio,  físico,  ele  percebe  a

depredação humana: esgoto, poluição e a mudança na paisagem. Até que, no último instante algo

lhe chama a atenção e ele retorna para ver o que é.

Veitch,  então,  se  depara  com  a  coincidência:  em  meio  ao  lixo  ele  encontra  uma  bola

alaranjada,  murcha  e  com um “rosto  inesquecível”  (VEITCH,  2004,  p.152).  Um rosto  se  não

similar, exatamente igual ao do xamã visto em sonho. Durante o sonho, o autor pega uma abóbora

no local e com ela bate no rosto do xamã, sendo essa também uma coincidência – pois, desperto, ele

pega uma bola alaranjada jogada ao chão com o mesmo rosto visto no mundo onírico.

No artigo que antecede a história, Veitch (2004, p. 143) questiona: o que tudo isso quer

dizer? Seriam simples coincidências? A mente do autor, em determinada época, passaria a disparar

durante o sono sonhos de cura, usando locais específicos da região em que mora e um, em especial,

as pedras com imagens rupestres, seriam ainda um local de práticas xamanicas ancestrais, por pura

“coincidência”? Para ele, aceitar os eventos descritos como mais do que coincidência é perceber

como o mundo sobrenatural do xamanismo pode ser acessível a todos (VEITCH, 2004, p.143).  E

conclui:

Mas, assim como a interação entre este mundo e o próximo é o domínio do xamã,
então o diálogo entre  consciência  e inconsciência  é  o  objetivo do artista  e dos
sonhadores. Hoje em dia, tento abordar tudo o que acontece, tanto acordado quanto
adormecido,  com a lógica intuitiva dos sonhos.  Os sonhos me ensinaram que a
coincidência  é  a  matéria-prima da sincronização.  E que o inconsciente  coletivo



pode ser mapeado e explorado (VEITCH, 2004, p. 143).68

Ou seja, Veitch acredita transitar entre o mundo dos xamãs por meio dos sonhos – um estado

não ordinário de consciência (ENOC) –  e percebe que a criação artística, trazendo à tona os sonhos,

reforça o diálogo entre a consciência e o inconsciente, daí a cura. Mais do que se conhecer melhor e

se  auto-curar  por  meio  dos  sonhos,  Veitch  decidiu  explorar  e  mapear  o  ambiente  onírico.  A

motivação cresceu ao perceber a inexistência de publicações nesses moldes, com o propósito de

cartografar as paisagens oníricas. Tal prática ele alcunhou de Archetopography (VEITCH, 2004, p.

5), sendo ela possível apenas por meio da arte, seja cinema, poesia, pintura ou quadrinhos, etc., uma

vez que não existem meios para se gravar os sonhos ou mesmo qualquer tipo de ENOC (VEITCH,

1996, p. 111).

Outra coincidência relevante merecedora de ser lembrada aqui é a da imagem que consta na

capa da segunda coletânea chamada  Pocket Universe – The DreamArt of  Rick Veitch,  de 1996.

Assim como os volumes anteriores, este é um compêndio de histórias publicadas na revista seriada

Rare Bit Fiends e, também como os outros, possui um texto a comentar o processo criativo dos

trabalhos. O título do artigo por si só já demonstra bem o tipo de quadrinho que o autor se propõe a

criar com a arte dos sonhos: It's not where it's going, it's where it's coming from (tradução livre: não

é para onde vai, mas de onde está vindo [ou seja, dos sonhos]). Nele, Veitch chama atenção especial

para o símbolo principal da capa do volume – o qual está presente ainda em quase todas as páginas

do livro.

A imagem, formada por três círculos, um dentro do outro, possui um par de braços e mãos.

Um tipo de desenho figurativo, estranho e ao mesmo tempo familiar. O primeiro contato do autor

com a imagem foi num dicionário de símbolos.  A descrição dada relaciona-a ao signo do Sol.

Aparentemente é uma pintura do paleolítico, tendo sido encontrada pela primeira vez gravada nas

paredes de uma caverna na Alemanha (VEITCH, 1996, p. 110). Após ver o símbolo no livro, Veitch

passou a sonhar com ele. A imagem surgia de modos variados nos sonhos. Algumas vezes chegava a

mudar os rumos da narrativa (VEITCH, 1996, p. 110). A coincidência surge no momento em que o

autor visita um evento acadêmico dedicado à pesquisa dos sonhos, chamado  Conference for the

Association fo the Study of Dreams in New York – ele não especifica o ano mas deve ter sido em

meados de 1990. Lá conhece duas pessoas que dizem ter sonhado também com o mesmo símbolo.

Durante a pesquisa, não foi possível localizar a imagem mencionada por Veitch (que teria

68 But just as the interplay between this world and the next is the realm of the shaman, so the dialogue between 
consciousness and unconsciousness is the goal of both artist and dream-worker. These days, I try to approuch 
everything that happens, both awake and asleep, with the intuitive logic of dreamwork. Dreams have taught me that 
coincidence is the raw material of syncronicity. And that the colletive unconscious can be mapped and explored 



sido feita em uma caverna alemã). Por outro lado, encontrei uma pintura bem parecida (apesar de

algumas diferenças) com a desenhada e sonhada pelo quadrinista. Porém, feita em paredes de pedra

no Brasil, mais precisamente no complexo de Zilda, na cidade de Carrancas, em Minas Gerais. As

principais  diferenças,  visualmente,  entre  as  duas  são:  a  ausência das  mãos  na pintura  rupestre,

enquanto a imagem da capa de Pocket Universe as mãos são bem nítidas; o formato dos braços, na

pintura rupestre há uma terceira linha, se assemelhando mais a antenas ou algo assim; e, por fim, a

imagem rupestre parece ter sido pintada de cabeça para baixo em comparação à visão de Veitch.

Apesar das diferenças, a semelhança entre as duas é gritante, como pode ser visto na imagem a

seguir.

 Na pintura rupestre da ilustração 46, a forma menor, com apenas dois chifres, não possui

formato circular. Na verdade,  lembra até a proporção do rosto humano. Coincidentemente (mas

agora eu percebo a coincidência), esta figura se assemelha a imagem com chifres na capa do livro A

Voz do Fogo, de Alan Moore e, por consequência remete também ao xamã sonhado por Veitch na

época em que leu o trabalho (2004, p. 146) – é possível conferir na ilustração 42. Tendo em vista a

pesquisa69 do antropólogo David Lewis-Williams (2005), pode-se sugerir que a imagem pintada na

69 Não só Lewis-Williams, mas outros antropólogos corroboram com interpretação de símbolos rupestres serem
representações de visões de ENOC. Vera Penteado Coelho (1976), recorda da pesquisa de Gerald Oster (1970), em
que  o  pesquisador  catalogou  os  fosfenos  (“imagens  subjetivas  que  aparecem  em  nosso  campo  de  visão  na
obscuridade ou na penumbra” [COELHO, 1976, p. 90]). Durante ENOC, os fosfenos podem ficar mais complexos
formando motivos abstratos.  

Ilustração 46: Primeira imagem: capa do livro de Veitch, Pocket Universe (1996), com a imagem central
vista em sonho pelo autor. Ao lado, fotografia de pinturas rupestres em Carrancas (MG). Fonte: VEITCH,

1996 | Jornal de Lavras, 2012.



parede do complexo de Zilda, no interior de Minas Gerais, seja proveniente de uma experiência

com ENOC. Em outras palavras, parece indicar que ambos, o criador da pintura rupestre e Rick

Veitch,  tiveram acesso ao mesmo nível de consciência ou a outra realidade (xamânica) e de lá

trouxeram os mesmos símbolos ou, no mínimo, semelhantes.

2.2.3.4 – Subtleman – sonhos xamanicos

Outro trabalho de Veitch que chama atenção pela proximidade com o xamanismo é a história

Ilustração 47: Página sete de Subtleman, Veitch (2009), site do autor. Fonte:
http://www.rickveitch.com/2009/07/15/midsummers-dream-7/



chamada  Subtleman (algo como  Homemsútil). Publicada em capítulos, o primeiro saiu na última

edição da revista seriada Rare Bit Fiends, em 1998. A segunda parte foi publicada na coletânea The

Forbidden  Book,  da  editora  Renaissance  Press,  em  2001.  Os  capítulos  seguintes,  e  todos  os

anteriores, foram disponibilizados para leitura online70 no site do autor.

O modo de trabalhar as histórias que compõem  Subtleman segue o mesmo princípio do

usado nas HQs anteriores: cada página é um sonho completo, original e que, de alguma forma, vai

dialogar com o sonho/página seguinte. Ao todo somam 50 páginas, ou sonhos, reunidos na série. No

entanto,  a  diferença  principal  fica  por  conta  do aspecto  xamânico  que  Veitch  identifica  nesses

sonhos.  Para ele,  Subtleman expressa sonhos singulares,  que surgem para mostrar  ao sonhador

conceitos sobre a consciência e a existência.  “SUBTLEMAN é uma exploração do que poderia

chamar de meus sonhos "xamanicos"; aquelas visões de túneis quânticos, magicamente estranhos,

que sugerem a verdadeira natureza da consciência e o universo multidimensional” (VEITCH, 2010,

s/p).71

 Para diferenciar os sonhos xamânicos que fazem parte da série, o autor retrata a si mesmo de

modo diferenciado. Enquanto nas histórias comuns de Rare Bit Fiends Veitch se representa próximo

da realidade, em Subtleman ele usa traços mais no estilo cartum – os olhos, por exemplo, são apenas

dois pontos negros. De acordo com Scott McCloud (2005), uma definição exata de cartum é tarefa

hercúlea.  Para  simplificar  ele  classifica  o  cartum  apenas  como  uma  “ampliação  através  da

simplificação” (MCCLOUD, 2005, p. 30). Para o pesquisador (MCCLOUD, 2005), os cartuns não

eliminam detalhes, mas concentram detalhes específicos. Isso serve para “reduzir uma imagem ao

seu significado essencial” (MCCLOUD, 2005). O artista ao utilizar do traço cartunesco acaba por

ampliar o significado da imagem de uma forma impossível para a arte realista (MCCLOUD, 2005).

Talvez,  inconscientemente,  Veitch tenha se utilizado dessa estratégia  ao desenhar as páginas  de

Subtleman – e principalmente para retratar o eu onírico dele.

Entretanto,  há outra  razão mais  perceptível  para a  diferenciação entre  representações de

alter-ego do autor. Na primeira página da série o texto do narrador já distância o cartunesco Veitch

do autor representado em sonhos comuns ao dizer: “Existe esse cara” (VEITCH, 2009). O texto

seguinte reforça a distinção entre o sonhador dos outros sonhos e este novo eu onírico do autor. A

narração segue a dizer que a personagem se parece como ele, age como ele, mas no fim não é ele,

pois ele faz coisas que Veitch só pode sonhar, apesar das limitações (VEITCH, 2009). Há ainda um

70 A série completa com todos os capítulos pode ser lida no link: http://www.rickveitch.com/tag/subtleman/
71 SUBTLEMAN is an exploration of what might be called my “shamanic” dreams; those mystically charged, 

magically strange, quantum-tunneling visions that hint at the true nature of consciousness and the multi-
dimensional universe

http://www.rickveitch.com/tag/subtleman/


sentimento “maravilhoso” a queimar no peito da personagem no momento em que vivencia esse

novo eu onírico (VEITCH, 2009).

 As primeiras páginas servem como apresentação de  Subtleman, de certa forma, tanto para

Veitch  quanto  para  o  leitor.  Na  página  7,  Veitch  introduz  um recurso  narrativo  até  então  não

utilizado por ele na série  Rare Bit Fiends: o Dreamstalker's text book, uma caixa de diálogo com

apontamentos e interpretações do que ocorre ou aparecem nos sonhos narrados. Por exemplo, nessa

mesma página 7 (ilustração 47), o Dreamstalker's diz: “Não se esqueça de nada” (VEITCH, 2009).

Na sequência narrativa, o Subtleman (o eu onírico diferenciado do autor) passa a olhar os detalhes

do entorno do sonho, enquanto o narrador  anuncia:  “A vezes,  até  mesmo a mais  mundana das

situações...  contém informações  momentâneas...  sobre  mim”  (VEITCH,  2009).  No  decorrer  da

história, surgem várias caixas  Dreamstalker's, cada uma com uma anotação, aparentemente feitas

para  serem relembradas  pelo  autor  e  ainda  servem de  dicas  para  o  leitor  poder  interpretar  os

próprios sonhos.

Ilustração 48: Página 30 e 31 de Subtleman, Veitch (2008), site do autor. Fonte:
http://www.rickveitch.com/2008/08/12/subtleman/



 De  volta  a  McCloud  (2005)  e  a  teorização  feita  a  respeito  do  grafismo  nas  HQs,  é

interessante notar como o traço utilizado por Veitch muda em  Subtleman. Se antes, nas páginas

normais de  Rare Bit Fiends as linhas eram, na maioria das vezes, mais rápidas, de acordo com

McCloud (2005,  p.  125),  selvagens e  mortais;  também poderiam ser  interpretadas  como linhas

honestas e diretas (MCCLOUD, 2005, p. 125). Já em Subtleman, há predominância do tipo de linha

chamada por McCloud (2005) de “cálida e delicada”. A principal característica desse tipo de traço

são as bordas  arredondadas  e fluidez no movimento.  Os desenhos utilizados por Veitch para a

criação do eu onírico Subtleman alia as linhas cálidas e delicadas com a aparência cartunesca para

reforçar o ambiente diferenciado do sonho narrado.

 Ao analisar os exemplos dados pelo pesquisador Scott McCloud (2005), tal mistura parece

se assemelhar aos traços utilizados por Charles Monroe Schulz (1922-2000) na série Peanuts, criada

em 1950, mais conhecida no Brasil como Snoopy. Para o pesquisador, as linhas usadas por Schulz

representam “calma, raciocínio e introspecção” (MCCLOUD, 2005, p. 124). Adjetivos que servem

para indicar o proposto por Veitch em  Subtleman. Outro exemplo ilustra bem o modo de Veitch

trabalhar  os  traços  na  série:  a  HQ belga  Tintin,  criada  por  Hergé  (1907-1983)  em 1929.  Para

McCloud (2005), Tintin cria a simbiose perfeita entre personagens cartunescos e cenário realista. De

modo similar Veitch o faz em Subtleman.

 No  entanto,  na  diagramação,  o  autor  muda  completamente  a  forma  de  representação.

Enquanto em Rare Bit Fiends as disposições dos quadros nas páginas, geralmente, partem de uma

ordem inusitada e diferenciada, em Subtleman a diagramação dos quadros é mais “quadrada”, por

assim dizer.  Seguem mais  a  cartilha  do  quadrinho  tradicional,  com a  divisão  de  quadros  bem

definida e sem muita experimentação. As linhas usadas para o contorno dos quadros, por sua vez, de

acordo  com  McCloud  (2005),  podem  ser  lidas  como  racionais  e  conservadoras.  O  oposto  do

conteúdo do trabalho. Apesar da tendência em criar quadros com angulações retas e pontiagudas, a

partir da página 13, Veitch passa a explorar variações na diagramação de página, mas são exceções.

 Enquanto narrativa, como exposto anteriormente, Veitch começa com a apresentação deste

novo tipo de sonho e do alter-ego diferenciado que criou. Mas, com o desenrolar dos sonhos, a cada

página se torna mais nítida a impressão de que o conteúdo da série é profundo, a tocar no que cada

um carrega consigo em seu íntimo: a realidade onírica. Até quem não sonhou com algo parecido

com o autor, ao ler  Subtleman (e a série  Rare Bit Fiends) tem a sensação de já ter vivenciado ou

sonhado algo semelhante – quase um devaneio.

 Particularmente, a capacidade de  Rare Bit Fiends em levar o leitor a se conectar com os



próprios sonhos é um dos princípios da Arte Visionária (CARUANA, 2014, p. 3). No Primeiro

Manifesto da Arte Visionária, o autor, Caruana (2014) indica ser este um dos diferenciais entre os

artistas visionários para com os não visionários. O artista engajado com a representação de visões,

como é o caso de Veitch, mais do que retratar o visto na ocasião, pretende possibilitar o fruidor a

adentrar  o  mesmo  reino  (CARUANA,  2014).  Seja  por  proximidade  do  narrado,  ou  devido  a

representação da dinâmica onírica, de uma maneira ou de outra, os quadrinhos oníricos visionários

de Veitch conseguem levar o leitor a rememorar e a prestar atenção em seus próprios sonhos. Talvez

por isso, na introdução do primeiro volume de coletâneas,  Rabid Eye (1995), o pesquisador de

sonhos  Jeremy  Taylor  coloque  os  quadrinhos  de Rare  Bit  Fiends como  a  mais  importante

contribuição, na época, para a pesquisa sobre sonhos (TAYLOR, 1995, p. 4).

 Recentemente,  em  2014,  o  psicólogo  Fernando  Rocha  Bezerra  defendeu  a  dissertação

intitulada:  Experienciando  a  Arte  Visionária:  Uma  compreensão  Junguiana  da  interação  de

estudantes com a obra de Alex Grey72. A pesquisa foi realizada na PUC-SP, no Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Clínica e versa sobre a capacidade de obras visionárias em estimular

profundamente o inconsciente (BESERRA, 2014). Alguns pesquisados chegaram a experimentar

efeitos  similares  ao  de  uma experiência  psicodélica  genuína.  Rare  Bit  Fiends,  de  certo  modo,

causou-me algo parecido. Durante a leitura do primeiro volume, Rabed Eye (sendo ele o último dos

três a ser lido), ocorreu um sonho muito estranho, totalmente fragmentado. Ao acordar, a lembrança

era nítida. Juntamente, sentia haver uma aproximação narrativa muito grande entre o sonho e o

trabalho  de  Veitch.  Foi  decidido  criar  um  roteiro  para  a  história/sonho,  intitulada  Muscaria,

seguindo o método de trabalho de Rick Veitch: uma página um sonho. O resultado é parte da minha

poética e será analisado no próximo capítulo.

Para  a  Arte  Visionária  não  existe  meio  melhor  ou  pior,  mais  certo  ou  errado,  para  se

conseguir  a  visão  para  criar  arte.  Independentemente  do  método  a  se  utilizar,  seja  respiração

holotrópica,  uso  de  enteógenos,  sonhos,  meditação  ou  jejum,  se  houver  visões  e  elas  forem

materializadas em arte com o intuito de levar o fruidor a experienciar um pouco da visão original,

então é Arte Visionária. No caso dos sonhos, como Caruana (2014, p. 39) mesmo pontua, podem ter

sido a primeira fonte de imagens do homem para a criação artística. Os antropólogos David Lewis-

Williams  & Pearce  (1989)  corroboram para  essa  perspectiva,  assim como a  antropóloga  Elisa

Guerra-Doce (2015).

 Em reflexão sobre o tema, Caruana (2014, p. 39) retoma o pensamento do filósofo romano

72 Alex Grey é um dos principais artistas visionários dos EUA, possui diversos livros publicados além de obras 
expostas em todo o mundo.



Macrobius (por volta do século III d.C), que escreveu o texto Comentário ao Sonho de Cipião, e

utiliza  as  categorias  de  sonhos  descritas  pelo  pensador.  São  cinco  tipos  no  total:  visium ou

phantasma,  seriam os  sonhos  normais;  insomnium ou  enypnion,  são  os  pesadelos  e  ansiedade;

somnium ou oneiros, são os sonhos enigmáticos; visio ou horama, sonhos proféticos; oraculum ou

chrematismos,  sonhos  nos  quais  o  sonhador  se  encontra  com  um  ser  Sagrado  e  se  ilumina

(CARUANA, 2014, p. 39). Cada um dos tipos descritos por Caruana fazem eco e complementam a

lista  das  nove  características  dos  sonhos  traçadas  por  Ribeiro  &  Mota-Rolim  (2012,  p.  211)  –

mencionadas anteriormente73.

 A arte dos sonhos de Rick Veitch, de modo geral, demonstra com certa facilidade sonhos que

se enquadram em quase todas  as  categorias  de Macrobius,  como  insomnium, somnium, visio  e

oraculum. Ou seja, pesadelos, sonhos enigmáticos, sonhos proféticos (como as coincidências) e a

proximidade com o sagrado, como visto na ilustração 48 com a página de Subtleman.

 No primeiro texto da página é dito:  “Em um sonho dentro de um sonho ele encontra o

espírito do rio” (VEITCH, 2008). Em seguida: “Ele fala a língua nativa dos deuses” (VEITCH,

2008).  Claramente este  sonho/quadrinho indica a interação do autor  com o sagrado. O qual  se

intensifica na página seguinte com o texto a dizer: “Os deuses se comunicam em um vernáculo

empilhado de múltiplos significados abstratos ... uma nomenclatura pré-natural... para a qual nós,

mortais,  estamos  mal  equipados  para  entender”74 (VEITCH,  2009).  O  qual  é  a  resignação  do

sonhador  com a  incompreensibilidade  da  língua falada  pelos  deuses.  Enquanto  isso,  a  imagem

demonstra o contato físico (se é que se pode dizer assim) entre a personagem e a matéria onírica, a

criar um deslocamento perceptivo para o sonhador. Ele então parece ter se diluído com a água do

rio. A imagem a ilustrar o último quadro mostra umas espécies de fibras, ou bactérias vistas em um

microscópio. Um desses filamentos cria uma espiral ao centro do quadro.

De modo similar ocorrem outros casos no decorrer da trama, como a aparição de Buda, em

formato de gato (na página 24). Na página/sonho seguinte,  Subtleman abre o livro recebido pelo

Buda/gato e nele uma revelação: dois mundos estão se juntando agora / a cor laranja servirá de

proteção (VEITCH, 2009). Na imagem no livro há o que parece ser a Terra radiada por chamas. No

Dreamstalker's  text  book da  página  o  autor  destaca:  conhecimento  arcano  está  disponível  nos

sonhos. Alusão direta aos aspectos visio e oraculum, de Macrobius.

73 Ver página 149
74 The Gods communicate in a stacked vernacular of multiple abstract meaning... a preternatural nomenclature...

for which we mortals are ill-equipped to fathom



 No sonho/página seguinte, Veitch se depara a cavar até encontrar uma raiz de Datura – um

gênero da família das solanáceas (ilustração 49). A Datura é uma planta muito usada em rituais

xamânicos com o intuito de ampliação da consciência. O uso tradicional dela é registrado tanto no

velho mundo – sendo a Datura um dos principais ingredientes para os voos das bruxas –, quanto nas

Américas  e na Ásia por  comunidades  com bases  xamanicas  (SCHULTES; HOFMANN, 2012).

Apesar de Veitch não especificar a qual Datura se refere – uma vez que existem diversas espécies

diferentes –, o fato dele colher a raiz e comê-la pode indicar ser a  Datura innoxia. Schultes e

Hofmann (2012, p. 106-111) fazem um levantamento dos principais métodos de uso da Datura em

diversas  espécies  da  planta.  Um em especial  diz  respeito  ao  dos  índios  Zuñis,  no  sudoeste  da

América do Norte. Eles costumam usar o pó da raiz nos olhos para se comunicarem com o Reino

Emplumado durante a noite (SCHULTES; HOFMANN, 2012, p. 110). Ou então mastigam a raiz

com o intuito de pedirem a ajuda dos mortos para a volta das chuvas.

 No texto da página, o eu onírico de Veitch demonstra saber que o poder enteógeno da Datura

Ilustração 49: Páginas 26 e 27 Subtleman, Veitch (2008), site do autor. Fonte:
http://www.rickveitch.com/tag/subtleman/page/3/



é usufruído tanto na realidade ordinária quanto nos sonhos. Ele diz que a planta é conhecida por

prover molde e forma para o mistério mais profundo da consciência (VEITCH, 2009). Enquanto

isso, a imagem que se segue mostra uma música a emanar do peito de Subtleman para logo em

seguida surgir  uma cobra por onde saía a  música.  Na verdade,  percebe-se que a  cobra canta a

música. Serpentes, assim como grandes felinos e aves de rapina, são os animais tidos como os mais

comuns dentro das visões xamânicas (LUNA, 2005). Justamente o tipo de conclusão chegada pelo

autor na página/sonho subsequente e destacado no Dreamstaker's.

 A cobra saída do peito de Subtleman se enrola numa espécie de ouroboros75 em formato de

espiral – as quais, como visto anteriormente, possuem profundo sentido místico e biológico. Os

padrões da pele da cobra são losangos, muito semelhantes aos usados em grafismo indígena para

indicar cobras – como no povo Huni Kuin76, do Rio Jordão, Rio Gregório, dentre outros no Acre.

Assim como os Tukano, os Huni Kuin possuem uma rica cultura ancestral focada no xamanismo

ainda viva e, até certo ponto, florescente. Os principais indutores usados por eles para a ampliação

da consciência são a ayahuasca e o rapé (pó de tabaco misturado com outras ervas, insuflado pelo

nariz). Na tradição gráfica dos Huni Kuin, assim como na dos Tukano, as imagens são baseadas em

visões  obtidas  em transe  xamânico.  Porém,  diferentemente  dos  Tukano,  para  os  Huni  Kuin  a

serpente, especificamente a jiboia, tem significado bastante especial.

 Para eles, todo conhecimento ancestral que possuem vem da jiboia. A mitologia básica de

criação  do  mundo  tem  relação  com  esse  animal.  O  conto  tradicional,  chamado  Awara  Nane

Putane77, geralmente é contado durante as cerimônias de uni, termo usado por eles para se referirem

a ayahuasca, e narra as desventuras do ancestral que foi ao mundo das jiboias e de lá trouxe o

conhecimento das medicinas (rapé e ayahuasca) – algo semelhante ao mito grego de Prometeu, que

rouba o fogo dos deuses e dá aos homens. A história em si não vem ao caso, o importante são os

desenhos provenientes dela, frutos da união entre tradição oral e prática religiosa: os kenê, imagens

geométricas,  geralmente  relacionadas  a  animais  e  objetos.  O  kenê  da  jiboia  é  chamado  de

“joubucatê” (TARÚ-ANDÉ, 2007).

 Enquanto isso, o texto narrativo da página diz: “abrindo portas para a arquitetura desdobrada

da alma” (VEITCH, 2009). No diário de anotações oníricas  Dreamstalker's, o recado é: “padrões

são  universais”.  Principalmente  os  que  são  produzidos  pela  consciência  em estados  ampliados,

75 Também grafado  como Ouroboros.  É  um símbolo  alquímico  grego que  representa  o  eterno  retorno  ou  a
evolução do ser voltado a si mesmo. Geralmente é representado como uma cobra que morde o próprio rabo ou um
dragão na mesma posição (JEAN CHEVALIER & ALAIN GHEERBRANT, 1990, p. 71).

76 Também conhecidos como Yawanawa ou Kaxinawa.
77 O conto de criação dos Yawanawa pode ser visto na animação em curta metragem Awara Nane Putane - Uma 

história do cipó. Ela está disponível online no link: https://www.youtube.com/watch?v=Zsi5ms1NjyA

https://www.youtube.com/watch?v=Zsi5ms1NjyA


como demonstra a semelhança entre a forma criada por Veitch e o desenho dos Huni Kuin para

representar a pele de uma serpente – ambos são losangos e se unem a formar um tipo de corrente.

Tais  semelhanças,  mais  do que possíveis coincidências,  reforçam o proposto por  David Lewis-

Williams  (2005)  a  respeito  do  sistema  nervoso  ser  uma  das  bases  para  a  visão  de  objetos

geométricos durante o ENOC. Por sua vez, os Tukano também possuem imagens em formato de

losango dentro do grafismo tradicional baseado em visões. Para eles, o sentido das imagens variam

entre  o órgão feminino,  quando feito  sozinho (COELHO, 1976, p.84) e em sequência,  passa a

significar fecundidade e continuidade social (COELHO, 1976, p.85).

 Para Caruana (2014, p. 39) o artista visionário procura se aproximar cada vez mais da força

divina e o auto-conhecimento, sendo os sonhos um dos portais para a presença do numinoso. Veitch

(1995,1996,  2004),  deixa  claro  que  o  intuito  de  trabalhar  com sonhos  tem mais  a  ver  com o

crescimento pessoal e exploração extra-dimensional do que simplesmente representar o sonhado em

quadrinhos. Em Subtleman tal intenção é mais clara do que na série Rare Bit Fiends convencional,

apesar de um ou outro sonho mais significativo.

 Todo o desenrolar de Subtleman é cheio de insights sobre o funcionamento da consciência e

das múltiplas dimensões. Existe um diálogo entre as questões básicas da psique do autor. Algumas

delas são perceptíveis nas representações de personagens e situações da cultura pop ocidental. Um

exemplo são os anões da  Branca de Neve,  na página nove, desenhados em traços estilo  Disney

(VEITCH,  2009  s/p).  Há  referências  à  obras  de  quadrinhos  como  A Garagem  Hermética,  de

Moebius – e todo trabalho visionário do autor –; além de literatura, como Moby Dick, de Herman

Melville (1819-1891), dentre outros que não identifiquei claramente.

2.2.3.5 – Considerações

 Na série  Rare Bit  Fiends,  de Rick  Veitch,  compilada  em três  livros,  Rabid Eye (1995),

Pocket Universe (1996) e Crypto Zoo (2004) é nítida a busca do autor por representar os sonhos que

teve durante o início da vida adulta. A principal intenção dele no processo de criação das histórias

foi transpor para os quadrinhos as visões oníricas que registrou em seu diário de sonhos. Conforme

os registros se intensificavam, a compreensão dos próprios sonhos amadureceu e passaram a tomar

uma forma até então nova para o artista: tornaram-se uma dimensão, além do tempo e do espaço

(VEITCH, 2004).



 Uma dimensão extra  realidade,  mas com influência direta no cotidiano de cada um. No

entendimento do quadrinista, basta dormir para compartilhar desse mundo novo e ao mesmo tempo

familiar.  Para  Veitch  (2004),  questões  expostas  e  trabalhadas  em  sonhos  podem,  literalmente,

modificar a realidade desperta, ao manipular partículas quânticas. Algo semelhante ao princípio de

ação dos xamãs, os quais adentrariam em um mundo invisível para curar o corpo físico do paciente

(JUNIOR, 1989).  Ou seja,  o  xamã visita  uma extra  realidade  com o propósito  de  modificar  a

realidade ordinária ao realizar curas. Aproximações como essa levaram o autor a se interessar e

pesquisar  o  xamanismo  –  além  dos  sonhos  relacionados  ao  tema  –  como  fica  claro  na

correspondência particular trocada com ele quando explica os “sonhos xamanicos” de Subtleman.

“Um sonho xamânico é aquele que sugere outros níveis de existência além do tempo e do espaço.

Os antigos xamãs, penso eu, operaram lá. Parece que vou até eles algumas de vez em quando”

(VEITCH, 2015).78

 Tal aproximação me fez trazer como exemplos artes produzidas por povos indígenas com

78 A shamanic dream is one that hints at other levels of existence beyond time and space. The old time shamans, I
think, operated there.  It seems like I would run into some of them from time to time

Ilustração 50: Capa de Crypto Zoo (1995) remete ao trabalho de Alex Grey, Nursing (1985), oil on linen,
40 x 30 in. Fonte: Sacred Mirros - The Visionary Art of Alex Grey, 1990.



bases xamanicas. O propósito foi buscar um comparativo fiel e inserido nas tradições xamanicas e

visionárias. Tanto os povos Tukano quanto os Huni Kuin, no caso, são bastante conhecidos por

conta da arte visionária que produzem (COELHO, 1976; TARÚ ANDÉ, 2007). Como percebido,

algumas dessas imagens (a espiral, por exemplo) possuem significados distintos e, possivelmente,

complementares entre si. A citação à arte indígena também se justifica por ela entrar no escopo de

investigação dos  antropólogos que norteiam a pesquisa com relação às interseções  entre  arte  e

estados não ordinários de consciência. Comumente, nos estudos antropológicos são disponibilizadas

as interpretações dos povos pesquisados com relação aos símbolos que produzem. As descrições

feitas pelos nativos a respeito de suas imagens possibilitam o acesso a um estrato da consciência

humana ainda bem pouco estudado.

Uma vez  que tanto  os  quadrinhos  de Rick Veitch  como as  artes  tradicionais  dos  povos

selecionados compartilham da mesma fonte de inspiração, no caso os ENOC, imagino que possíveis

análises desses símbolos poderiam passar por esferas interpretativas semelhantes.  Até porque,  o

intuito  maior  da  investigação  foi  buscar  relações  entre  os  processos  criativos  envolvidos  nos

trabalhos considerados visionários. E não necessariamente interpretar as histórias de Veitch por um

viés psicoanalítico. Apesar de, ao início do artigo, trazer o histórico de vida do autor. O proposito

foi de embasar, mesmo que minimamente, o período de formação da identidade de Veitch enquanto

artista, que envolve ainda o início do Diário de Sonhos – o qual mais tarde seria a fonte para as

HQs. De uma maneira ou de outra, como reforça Veitch (2004), quem lê os quadrinhos/sonhos dele

tem acesso direto a parte mais íntima de seu ser (VEITCH, 2004).  

Outro ponto fundamental que norteou o discurso proposto aqui, foram as concepções de

sonho para a neurociência e para a psicologia analítica. Ambas as teorias, como visto, precisam

fazer  parte  conjuntamente  da  interpretação  de  sonhos.  Ribeiro  (2003)  deixa  claro  como  o

desenvolvimento das novas tecnologias usadas nas pesquisas da neurociência acabam, as vezes, por

validar teorias desenvolvidas por Freud e Jung. É claro que ambas as teorizações a respeito dos

sonhos acabaram não sendo discutidas com a profundidade ideal. Mas se fosse para escrever todo o

pesquisado  e  do  modo  como  gostaria,  seria  preciso  uma  dissertação  somente  para  análise  do

trabalho de Rick Veitch.

Justamente por isso, não adotei nenhum dos métodos de interpretação dos sonhos propostos

por Jung como, por exemplo, a Amplificação e a Circo-ambulação. A primeira busca associar os

símbolos dos sonhos com os símbolos presentes em lendas e contos. O segundo visa analisar os

símbolos oníricos de diversos modos, desdobrando-os no maior número possível de significações



(FERNANDES,  2010).  Ao  invés,  foquei  na  aproximação  entre  o  trabalho  de  Veitch  e  a  arte

visionária. Apesar do autor dar dicas claras entre a relação de seus quadrinhos e o feito por artistas

como Alex Grey.

A capa  do  volume  Crypto  Zoo,  por  exemplo,  mostra  uma  espécie  de  Mickey  Mouse

descarnado.  Como  em um raio-x,  é  aparente  os  ossos,  órgãos  e  nervos  da  personagem.  Algo

semelhante com o visto na série de quadros visionários, Progress of the Soul, pintados por Grey no

início da década de 1980. Não por acaso, mas sim uma indicação direta entre a proximidade dos

propósitos da arte visionária e da arte dos sonhos de Rick Veitch – há até um pedido de desculpas ao

artista na folha de rosto do volume. O conceito de Alex Grey (1990) em Progress of the Soul tem

como intenção tornar visível o imanência divina e encorajar forças e ações de cura num movimento

de retorno ao  Grande Espírito  (GREY, 1990,  p.  39).  Como observado no decorrer  do texto,  o

discurso, propósito e entendimento de Veitch com relação as possibilidades oníricas e os quadrinhos

produzidos por ele perpassam por conceitos parecidos.

Tenho ciência do não esgotamento do assunto e do quanto ainda há do trabalho de Veitch a

ser discutido. Por exemplo, percebo relações do processo de transição do autor entre os sonhos

normais e os sonhos xamânicos com o descrito no livro A Experiência Psicodélica - Um Manual

Baseado no Livro Tibetano dos Mortos (LEARY; METZNER; ALPERT, 1995). Os sonhos lúcidos

também não foram abordados, sendo eles de extrema importância tanto para a arte visionária quanto

para Rick Veitch.  O diálogo entre o autor e outros criadores de quadrinhos baseados em sonho

também ficou de fora. Até mesmo a relação entre a dream art e a Ontologia Onírica, de Nelson Job

(2013) não foi possível ser abordada. Como já destacado, entrar em cada desdobramento que se

abre faria a pesquisa seguir a analisar apenas a obra de um artista, não sendo esta a intensão.

2.3 – Autores brasileiros

No contexto brasileiro, influenciados pelos ventos hippies da década de 1960, alguns autores

resolveram experimentar. Destaque para Sérgio Macedo, Alain Voss e Xalberto – os dois primeiros

foram para a Europa na década de 1970, dando continuidade aos seus trabalhos lisérgicos. Xalberto

continuou no país a publicar cartuns e HQs. Na década de 1980 autores como Angeli, Glauco, e, em

certa medida,  Laerte,  também foram influenciados pelo psicodelismo – apesar desse aspecto se

apresentar  de  forma  distinta  nas  obras  deles.  No  Brasil,  atualmente  trabalhos  em  quadrinhos

determinadamente visionários são pouco conhecidos.



Destaque para Edgar  Franco,  orientador  desta  pesquisa,  que há alguns anos se dedica a

experiências  de  expansão  da  consciência  e  criação.  Vinicius  Posteraro,  com  a  produção  de

quadrinhos derivados de sonhos,  eu mesmo (Matheus Moura)  e Laudo Ferreira  Jr.  De maneira

comercial, Laudo é o autor com maior acesso ao mercado. Um raro exemplo de artista nacional que

consegue se dedicar exclusivamente à profissão de quadrinista e ainda manter total liberdade de

criação.

Para as análises a seguir foram selecionados Sérgio Macedo e Xalberto. A escolha se deu por

serem pioneiros na produção de quadrinhos a partir de ENOC no Brasil. Além de serem os mais

conhecidos neste quesito.

2.3.1 – Sérgio Macedo

Sérgio Macedo (1951), mineiro de Além Paraíba, é um dos quadrinhistas brasileiros mais

conhecidos no mundo, principalmente na Europa. Por outro lado, no Brasil o autor é praticamente

anônimo. Possui apenas três trabalhos publicados no país,  O Karma de Gaargot  (1973),  Xingu!

(2007) e Povos Indígenas em Quadrinhos (2012) – uma ínfima parte do total de álbuns lançados no

exterior. A ausência de Macedo em terras tupiniquins se deve à mudança para França em 1974, onde

passou a se dedicar às histórias em quadrinhos e à pintura. No entanto o envolvimento dele com as

artes, assim como ocorre com outros autores, se iniciou desde cedo.

Macedo  conta  que  aos  quatro  anos  e  meio  copiou  uma  página  da  adaptação  para  os

quadrinhos do romance  O Último dos Moicanos  (MACEDO, 2007).  “Desenhar  índios era  uma

paixão. Nunca tive afinidade e nunca me adaptei a essa distorção planetária que é a 'sociedade'

'civilizada', ou, melhor, sifilizada. Era um rebelde não-conformista e sem consciência” (MACEDO,

2013, s/p). Paixão essa que o influenciou por toda a vida, como visto adiante. Mais até, o contato

com o mundo visionário já se manifestava desde criança, mesmo sendo tolhido pelo ambiente em

que foi criado.

Na  infância,  a  tendência  visionária  era  evidente,  mas,  devido  à  caretíssima
educação  mineira,  nunca  tive  apoio  nem estímulo  para  desenvolver  esse  dom,
muito  pelo  contrário.  A  educação  que  tive  foi  extremamente  materialista  e
conformista,  completamente  formatada pelos  valores  sem alma dessa  sociedade
sem consciência. A tal ponto que este idiota aqui,  induzido pelo meio ambiente
humano, desenhava,  na  infância,  principalmente imagens do que via no mundo
concreto, com grande influência de HQ e cinema. (MACEDO, 2013)

A partir daí, atesta, as HQs viriam a se tornar sua linguagem básica de expressão. Em 1969,

após ganhar o primeiro prêmio de desenho, no Salão de Arte da Reitoria da Universidade de Juiz de



Fora, começou a trabalhar como desenhista publicitário, além de produzir ilustrações para jornais,

ao mesmo tempo que preparava pinturas e gravuras para exposições (MACEDO, 2007). 

Em 1970 teve a primeira exposição individual na Galeria de Arte Celina, em Juiz de Fora

(MG).  No  ano  seguinte  foi  aprovado  no  vestibular  de  Artes  Plásticas  da  Faculdade  Armando

Álvares Penteado, em São Paulo. Porém, a incursão na acadêmia foi breve. Como autodidata inato,

Macedo não se adaptou aos limites impostos pelo mundo acadêmico e em poucos meses decidiu

abandonar os estudos e focar nas produções artísticas. Na passagem abaixo fica clara a posição do

autor, na época, quanto à faculdade de artes.

Dona Mórbida & sua mãe sempre diziam, entre miasmas de SMOG, que Arte não
se  aprende  nas  escolas.  Não  é  preciso  falar  sobre  a  ineficácia  do  sistema
Universitário,  principalmente  no  setor  da  Arte.  A Condição  de  Artista  não  se
consegue por meio de diploma; nem sequer pelo condicionamento do aprendizado
sistemático, se não se tem uma válvula extra, uma antena mediúnica em profunda
transação de alquimia cerebral. (MACEDO, 1973, p. 02)

Estabelecido em São Paulo, passa a publicar ilustrações na revista Planeta (Editora Três) e

nos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo (MACEDO, 2007). É possível perceber que,

Ilustração 51: Panorama Carcerário, de Sérgio Macedo (1972). Fonte: Publicada na edição #
5 da Revista Planeta, 1973, Editora Três. 



na revista Planeta, as ilustrações do autor já indicavam o caminho visionário trilhado por ele.

Quando comecei, na juventude, a desenhar, digamos, ''quadros'', o que rolava eram
imagens  ''surreais-fantásticas''.  Quando  usei  alucinógenos,  a  visão  nítida  dos
mundos  sutis  (''invisíveis''  para  aqueles  que  só  usam  uma  ínfima  parcela  das
faculdades  cerebrais)  tornou-se  um referencial  importante.  Na  época,  eu  sentia
''necessidade'' de expressá-las. Tinha a ver com aquela ''necessidade'' de comunicar
a todos que ''somos irmãos'', que ''o amor é uma das chaves da vida'' e etc que, em
geral, todos sentem ao viver a primeira trip. Com a experiência, fui discernindo a
qualidade das energias que originavam essas visões e, naturalmente, passei a fazer
uma seleção.  Hoje,  só vejo interesse em,  eventualmente,  desenhar  imagens que
sejam úteis à evolução espiritual humana. O planeta Terra é um dos mundos mais
primitivos, atrasados e caóticos do universo, e atravessa uma perigosa fase de crise
geral. Necessita muita luz, amor e consciência. E disposição para se transformar.
(MACEDO, 2013, s/p)

Em um depoimento,  destacado  na  galeria  de  ilustrações,  publicada  na  edição  cinco  da

Ilustração 52: Imagem de Sérgio Macedo, 1972. Fonte: elaborada pelo autor. 



Planeta (em 1973), Macedo diz que “o desenho é um ritual, uma trajetória religiosa na equação

espaço-tempo a caminho da luz. O que procuro, além da alquimia mental, é interligar o processo

criativo  a  uma  atuação  de  caráter  social.  A  criação  artística  em  função  da  comunicação”

(MACEDO, 1973, p.115). O que ele diz sobre desenho ritual, trajetória religiosa em direção a luz, a

alquimia mental, são algumas das características levantadas por Caruana (2014) para a produção de

uma  obra  visionária.  Na  edição,  ao  menos  um  dos  desenhos  é  possível  afirmar,  de  fato,  ser

visionário.  De acordo  com Macedo  (2013),  em comunicação particular,  Panorama Carcerário,

surge como fruto de suas experiências psicodélicas na época e do momento de tensão vivido. 

Panorama Carcerário, desenho feito c/ rotring em 1972, quando estava em cana em
São Paulo. Ambiente barra. No começo, era a misturado com criminosos diversos,
mas fiz aquarelas coloridas para os carcereiros e para um delegado, e logo tive
mordomias.  Fiquei  só numa cela.  Ficar na solitária  era  muito melhor  do que a
coletividade.  Tive  sorte,  e  nunca  tive  que  enfrentar  a  depravação  sexual  que
geralmente rola na cadeia. Vi muita violência, tortura e etc mas, fora um bofetão
que levei quando me algemaram, nunca fui espancado. Mas era um inconsciente79,
fumava maconha e tomava até barbitúricos que rolaram com as visitas, sem me
tocar que me carregava com o astral ambiente. (MACEDO, 2013, s/p)

Na ilustração 51 é possível perceber como o ambiente carcerário influenciou na concepção

da imagem. Paira sobre um prédio um ser disforme com algemas e preso ao interior do imóvel.

Apesar de estar virtualmente fora da construção, se mantém ligado a ele, e é influenciado pela

energia  violenta  do local  (na cabeça há uma arma).  Interessante notar  como,  mesmo com uma

imagem,  a  primeira  vista  grotesca,  Macedo  tende  a  incluir  símbolos  esotéricos-cabalísticos

indicando a vontade de transmutação. 

A passagem de Macedo pela prisão se estendeu por seis meses, sendo levado para três tipos

de encarceramentos diferentes. Apesar da situação, não parou de produzir. A ilustração feita para um

anuário também sofreu influência direta do meio. Nas palavras do autor:

(…) desenhei [o anuário] (em bico de pena e ecoline) em 1972, quando estava em
cana, numa prisão militar. Pego com LSD e maconha, passei 2 meses numa prisão
em São Paulo, 2 meses num hospício e 2 meses numa prisão militar. Nesta, eu tinha
mordomia,  permissão para passear fora,  e fumava maconha o tempo todo. Esse
desenho tem traços do uso de maconha, LSD, mescalina e etc. Creio que escaneei
outras imagens feitas em cana, sob efeito de droga, e espero encontrá-las. O astral
delas é barra, é melhor rir. (MACEDO, 2013, s/p)

Assim  como  a  imagem  anterior,  realizada  sob  o  mesmo  estresse,  Macedo  retrata

79 O “inconsciente” mencionado por Macedo, não possui o sentido de inconsciente tratado por mim no decorrer da
tese. Para ele, “ser inconsciente” é estar como “a maioria da humanidade desse planeta, contaminado por valores
distorcidos e invertidos longe da Fonte-Centro-Original de todos os universos, todas as coisas e todos os seres.”
(MACEDO, 2013, s/p)



descontentamento. A caixa colorida mostra um ambiente natural, um por do sol, montanhas e uma

fonte de água. Lugar esse, na percepção do artista (2013), um exemplo do ideal para se viver – tanto

que ele reside nas ilhas do Taiti, um local paradisíaco no meio do Oceano Pacífico. O meio urbano é

retratado cinza,  sem vida,  árido.  O indivíduo-monstro,  sentado sob o cubo-natureza,  como uma

vitrola, repete tudo que lhe põem na cabeça. As mãos são ferramentas, feitas para o trabalho urbano.

Na camisa há uma sequência numérica, provavelmente é referência aos números que recebeu como

identificação enquanto estava preso. Macedo, mais do que enjaulado pelo Estado, parecia se sentir

preso à sociedade. 

Nessa época, a gente fumava muita marijuana, tomava muito ''alucinógeno'', e meu
trabalho  refletia  essas  experiências.  Esse  desenho  retrata  o  feeling de  viver  a
descoberta de novos níveis de consciência e da vida verdadeira (mesmo se os meios
utilizados eram artificiais) e, confrontado ao mundo sem vida da triste sociedade,
ser obrigado a dosar a vida verdadeira racionalmente (a natureza geometrizada)
para ''não chocar'' os cegos (MACEDO, 2013, s/p).

De acordo com o autor, entre 1972 e 1973, ele foi o primeiro artista brasileiro a publicar

quadrinhos na revista Grilo (MACEDO, 2007). No mesmo período, o trabalho publicado na Grilo

Ilustração 53: História de Sérgio Macedo, Blytz 66', 1972. Fonte: SOMA, 1972.



foi reunido e lançado em formato álbum, chamado  O Karma de Gaargot,  sendo considerado o

primeiro  livro  brasileiro  de  HQs  (é  analisado  mais  adiante).  O  clima  do  álbum  é  bastante

semelhante ao da Ilustração 53. Tanto que, o indivíduo-monstro do Anuário foi aproveitado na HQ.

Em 1972, junto com amigos, Macedo fundou o jornal alternativo SOMA, vendido nas ruas,

em plena  ditadura  militar  (MACEDO,  2007).  Por  ser  um material  esgotado,  raríssimo  de  ser

encontrado,  não  tive  acesso ao primeiro número do  SOMA.  Porém consegui  a  digitalização da

segunda edição. Nele há uma história de Macedo claramente inspirada na experiência de privação

de  liberdade,  chamada  Blytz  66',  de  duas  páginas,  em que  a  ilustração  Panorama Carcerário

aparece como parte do cenário.  Ou seja,  é incluído ainda elementos visionários na história.  Na

ilustração 53 reproduzo a HQ.

A mudança para Europa,  em 1974, foi uma das formas encontradas por ele para buscar

novas possibilidades para os Quadrinhos (MACEDO, 2007). No velho mundo, passa a fazer capas e

Ilustração 54: Algumas capas ilustradas por Sérgio Macedo entre meados das décadas de 1970 e 1980, na
França. Fonte: https://www.noosfere.org/icarus/livres/auteur.asp?numauteur=850&Niveau=illus



ilustrações para a revista holandesa Bres até decidir ir viver na França. Lá ilustra capas de livros de

ficção científica  e  fantasia,  além de  capas  e  ilustrações  para  as  revistas  Galaxie,  Horizons  du

Fantastique, Galaxie-Bis dentre outras (MACEDO, 2007). Faz ainda posteres, capas de discos e

HQs para as revistas Actuel, Circus, Métal Hurlant, Rock & Folk, Neutron, Horizon du Fantastique,

SexBulles, Ah! Nana, BD Adultes, Pilote, etc. (MACEDO, 2007).

Na França,  em 1976,  lançou  o  álbum  Fume C'est  Du Macedo,  pela  editora  Kesselring

Éditeur – sendo, na Europa, o primeiro desenhista a fazer quadrinhos com aerógrafo (MACEDO,

2013).  No país, juntamente com Alain Voss, fez parte do círculo de autores que publicaram na

revista Métal Hurlant –  tornando-se amigos de quadrinhistas como Caza, Moebius, Druillet. Por

meio  do  selo  Métal  Hurlant publicou  ainda  dois  álbuns  de  HQs  do  gênero  ficção  científica,

Psychorock (1976) e Telechamp (1978). 

A jogada Rock é puro reflexo do que eu vivia, curtindo espetáculos musicais a
beleza. Psychorock foi uma HQ que publiquei na Métal Hurlant em 1976 e que fez
sucesso. As outras história foram todas publicadas mensalmente, e o Jean-Pierre
Dionnet resolveu juntar tudo no álbum, que também foi sucesso. Essas outras HQs
eram mais  na jogada da música eletrônica “planante” da época e,  como minha
cabeça sempre foi aberta “à consciência superior”, eu passava o recado... Mas era
ainda muito imaturo. Fiz várias outras HQs rock n’roll, donde uma desapareceu na
redação de Métal Hurlant. Curto muito tema musical. Publiquei várias na revista
Rock n’Folk. (MACEDO, 2014, s/p)

Nos livros é possível perceber o aumento do interesse de Macedo em cada vez mais retratar

as visões obtidas por meio de estados não ordinários de consciência. Em Psychorock, por exemplo,

ele começa a retratar o contato com outras formas de consciência. “Os contatos extra terrestres

tiveram sua influência [em Psychorock], mas também a música, a Science-Fiction e tudo o que eu

vivia, babaquices inclusive, na descoberta do mundo e da cultura europeia. Eu era jovem e imaturo

e ia evoluindo na medida do possível” (MACEDO, 2015, s/p). No entanto, as HQs de Macedo não

ficaram limitadas à França, foram publicadas também em revistas de vários países europeus entre

eles a Espanha, na revista Totem. 

A partir de 1975, Macedo decide parar com o uso de todo e qualquer tipo de substância

psicoativa.  A atitude veio como forma de purificação mental,  espiritual  e  corporal  (MACEDO,

2015).

O  uso  de  drogas  alucinógenas,  naturais  ou  artificiais  me  permitiram  explorar
intensamente as possibilidades do cérebro e dos sentidos perceptivos. Felizmente,
me toquei que esses meios que usava eram artificiais e frutos da preguiça de fazer
esforço interior para isso. Já vivia na Europa e, em 1975, larguei completamente a
droga e optei pela e purificação física,  psíquica,  mental e espiritual.  Comecei  a
praticar Yoga, meditação, e logo optaria pela vida esportiva e saudável, alimentação



inclusive,  passando  a  praticar  esporte  cotidianamente.  O  primeiro  passo  é  a
purificação das energias,  dos sentidos,  emoções,  pensamentos,  etc,  tudo!  Não é
melhor beber água pura e respirar ar puro do que água estagnada e poluição? Com
as energias, que animam toda e qualquer forma de vida, a purificação é primordial,
é essencial! Daí o resto começa a rolar com harmonia. (MACEDO, 2015)

O que começa a “rolar com harmonia”, mencionado pelo artista na citação acima, são as

experiências com estados não ordinários de consciência por meios naturais. No caso de Macedo, ele

Ilustração 55: Galeria de capas dos álbuns em quadrinhos publicados por Sérgio Macedo no exterior. Fonte:
do autor.



realiza  cotidianamente  respirações  prânicas  –  uma  técnica  hindu  medicinal  e  de  expansão  da

consciência. Desde então, é a partir da respiração, exercícios tântricos e meditação, que Macedo se

afina com as visões internas. Visões essas fundamentais, como visto, para as criações do autor. 

Em 1982, ele se fixa na Polinésia Francesa e se “encanta com a beleza e a paz das ilhas,

redescobre a felicidade de viver em harmonia com a natureza, com o sol, o mar, o ar puro e os

elementos naturais, se acostuma a viver o ano inteiro de short e descalço” (MACEDO, 2007, s/p).

Nisso, continua a produzir e a publicar, inclusive no Taiti, ilustrações, capas de livros, revistas, CDs

e quadrinhos (MACEDO, 2007).

Da  Polinésia  Francesa  lança  vários  álbuns  na  Europa  com  traduções  em  oito  países

diferentes, são eles:  Caraïbe (Éditions Glénat, 1981),  Voyage Intemporel (Éditions Glénat, 1987),

Eldorado I - Le Trésor de Paititi (Éditions Glénat, 1983), Eldorado II - A La Recherche D'Agharta

(Éditions  Glénat, 1985),  Les  Aventures  de  Mike  The  Bike  &  Molly (Éditions  Neptune,  1981),

Pacifique Sud I - Le Monde Tabou (Éditions Aedena, 1985),  Pacifique Sud II - Le Mystère des

Atolls (Éditions Aedena, 1986),  Brasil! (Vaisseau D'argent Éditeur,  1989),  Honu Iti E  (CTRDP,

2000), Te Tere O Te Tupuna (CTRDP, 2003) e La Légende de Tuivao (Éditions des Mers Australes,

2002).

Nos EUA, na década de 1990, publica o livro Lakota: An Illustrated History, premiado com

o  Benjamin Franklin Award como a melhor obra multicultural de 1997. De volta ao Brasil,  em

2007, recebeu o troféu HQ Mix, na categoria Grande Mestre – retornou à Polinésia Francesa em

2015. Atualmente produz dois livros contando a história da Polinésia em quadrinhos, além de um

projeto particular, chamado  Energia, Amor, Consciência. Macedo (2007) lista ainda os seguintes

trabalhos em produção: Apache, Apache Soul, El Quetzal e Mémoire Ma'ohi. 

A seguir irei descrever e analisar alguns trabalhos de Macedo, como O Karma de Gaargot

(1973),  Caraïbe (1981),  Voyage  Intemporel (1987),  Lakota  (1997)  e  Xingu! (2007),  além  de

algumas ilustrações realizadas entre as décadas de 1970 e 1980. A intenção é discutir os processos

criativos  do  autor,  a  partir  de  depoimentos  coletados,  aproximando-os  dos  conceitos  de  Arte

Visionária instituídos por Laurence Caruana (2014). O foco não é a narrativa em si dos trabalhos,

mas as ilustrações presentes que identifico como visionárias, ou foram apontadas pelo autor como

tal – a não ser quando a narrativa também seja visionária. A seleção dos trabalhos foi pautada na

acessibilidade, uma vez que são obras, na maioria, inéditas no Brasil, difíceis de serem encontradas.

Voyage Intemporel e Lakota, por exemplo, foram adquiridas diretamente com o autor.



2.3.1.1 – O Karma de Gaargot

Disco music,  lantejoulas,  blackpower,  hippies  e calças  bocas de sino.  Talvez alguns dos

ingredientes mais marcantes da cultura de massa da década de 1970. No Brasil, pode-se dizer que a

ditadura, a censura e a tortura foram a bola da vez na época. Em termos culturais,  O Pasquim, A

Tropicália e o  Cinema Novo despontavam como representantes da vanguarda artística de grande

alcance. De modo mais tímido e, de certa forma, subterrâneo – ou  underground  – os quadrinhos

brasileiros de autor também davam início à sua história.

É nessa época que surge o livro  O Karma de Gaargot,  escrito pelo então jovem Sérgio

Macedo, e editado pela Massao Ohno Editora, de São Paulo, em 1973. Essa publicação, de certa

forma, pode ser considerada como a primeira graphic novel brasileira a ser lançada no país – numa

Ilustração 56: Capa de O Karma de Gaargot, Sergio Macedo, 1973. Fonte: MACEDO, 1973 



época em que essa expressão inglesa nem existia. Will Eisner, para servir de base, usou o termo

graphic novel em 1975 (VERGUEIRO, 2009), na tentativa de convencer um possível editor a lançar

seu material. Tal livro só foi publicado em 1978 (VERGUEIRO, 2009). Enquanto isso, por estas

paragens, já estava em circulação há alguns anos o livro de Macedo com todas as características de

uma legitima graphic novel como as encontradas hoje em livrarias – formato grande, 22 x 31 cm,

capa cartonada de luxo, lombada quadrada, papel de alta gramatura (quase um cartão), e com 56

páginas (ilustração 56).

No mundo,  em termos  de  histórias  em quadrinhos  alternativas,  ou  seja,  que  fugiam do

padrão estético instituído pelos super-heróis e revistas infantis, as que mais se desenvolviam na

época  eram as  histórias  de  ficção  científica,  contracultura,  existencialistas  e  experimentais.  Os

principais representantes desse viés quadrinhísticos estavam no velho continente, principalmente na

França. Reflexo da maturidade artística de autores franceses que formavam os  Les Humanoïdes

Associés (Moebius, Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet e Bernard Farkas), os quais publicaram a

antológica Métal Hurlant (1975).

Ilustração 57: Capa de La Nuit, Philippe Druillet, 1975. Fonte: DRUILLET, 1975



Se na França, parte dos novos autores desse período tendia para questões mais intimistas, de

certo ponto, conceituais, no Brasil era a vez dos quadrinhos de horror. Analiticamente, a empreitada

da Massao Ohno Editora em publicar o material de Macedo pode ser entendida como uma aposta

arriscada – numa época em que o trabalho do autor não era assim tão valorizado (ainda mais de

quadrinhos),  a editora coloca no mercado um livro de HQs, com história fechada,  tendo como

principal  chamariz  um artista  praticamente  desconhecido (indicado no topo da capa com letras

garrafais), publicado antes apenas em impresso de público restrito, como a revista Grilo (1971-

1972).  Uma  aposta,  evidentemente,  na  qualidade  final  do  produto  –  tanto  técnica  quanto  de

conteúdo. Arriscado, também, não só por questões econômicas, mas devido à temática passível de

ser  interpretada  como  subversiva  por  qualquer  censor  da  época  –  lembrando  que  no  período,

meados da década de 1970, o Brasil vivia numa ditadura militar.

A trama  em  si  narra  o  episódio  final  da  existência  de  Gaargot –  uma  cidade  fictícia

Ilustração 58: Elementos oníricos preenchem o cenário, delimitam quadros e compõem o ambiente
fantástico do trabalho. Fonte: MACEDO, 1973.



localizada no interior de uma estrutura cósmico-mental e regida por um “Sintetizador de Poder”.

Em Gaargot se desenvolveu a civilização gaargotyana, que vive em situação de total submissão à

“Grande Poluição”. Para o povo, tudo piora um pouco quando surgem os “Objetos Paranóicos”,

frutos da “condensação das emanações energéticas das mentes humanas” (MACEDO, 1973). Esses

“Objetos  Paranóicos”  passam a  funcionar  de  modo  simbiótico  com o  “Sintetizador  de  Poder”

aumentando a influência da “Grande Poluição” na cidade. Em meio a isso, aparece do nada, uma

estranha forma que, diferentemente dos primeiros, prefere se instalar longe da cidade. Assim que

essa  nova aparição  se estabelece,  ela  passa  a  ressoar  por  Gaargot uma mensagem profética,  à

clamar  aos  seus  habitantes  para  se  livrarem das  más  condutas  e  se  preocuparem com o  que

realmente é precioso: a evolução mental e a pureza do ser.

A ideia não é descrever toda a trama do livro, mas apenas apontar o fio condutor da história.

Como é possível perceber, são óbvias as referências ao momento pelo qual o país passava naqueles

anos de chumbo com ditadura, perseguições, desaparecimentos, tortura e “caretices” variadas. A

obra  de  Macedo,  surge,  então,  como  válvula  de  escape  do  autor  para  as  incoerências  e  o

autoritarismo presente no dia a dia do cidadão comum. Um reflexo distorcido, pode-se dizer assim,

da influência flower power, paz e amor, hippie, em que o autor estava inserido.

Toda  e  qualquer  imagem  não  passa  de  uma  ''condensação'',  ou  seja,  ''bi-
dimensionalização''  de  certas  energias,  de  realidades  vibratórias  existentes  em
planos emotivos, psíquicos, mentais, astrais, etéricos, espirituais, etc. No caso desse
livro,  cuja  energia  era  muito  baixa,  representei  essa  realidade  em  frequências
vibratórias compatíveis com esses planos... Eram bem delirantes, pois eu fumava
maconha, hashishe, tomava peyote, LSD e etc, ainda não tinha controle sobre e
nem sabia orientar harmoniosamente as energias com as quais entrava em contato.
(MACEDO, 2013, s/p)

O karma de Gaargot, como está no título, nada mais é que o acúmulo de energias baixas,

voltadas  ao  mundano,  ao  prazer  efêmero,  ao  egoísmo  e  à  dilaceração  do  meio  ambiente.  O

personagem central, que faz parte de uma revolta (referência ao contra-revolucionário), é o único

que consegue adentrar na aparição. Não por acaso. O posicionamento contrário ao regime totalitário

e destrutivo do “Sintetizador de Poder”, é reflexo de sua pureza de coração. Esses são apenas alguns

exemplos, há vários outros no decorrer da trama, os quais evidenciam claramente a posição política

de Macedo e sua vontade de mudança.

Mais que a trama, o ponto alto da publicação está na parte gráfica. Claro, se for feita uma

análise minuciosa por toda a obra de Sérgio Macedo até os dias atuais, ou mesmo tendo apenas

como estrato o material recente dele publicado no Brasil, fica nítida a evolução do autor. Existem

alguns  problemas  anatômicos,  mas  nada  grave  o  suficiente  para  desclassificar  a  obra  como



simplesmente primorosa. Por outro lado, o destaque não fica com os desenhos em si do trabalho,

mas com o modo narrativo empregado pelo artista. Macedo (1973) conseguiu criar uma estrutura

narrativa inusitada, orgânica, caótica e ao mesmo tempo fluída. Algo observável nos quadrinhos de

Philippe Druillet, como em La Nuit (1975) ou em Delirius (1973).

O paralelo com Druillet (ilustração 57) tem um propósito: a partir de seu exemplo é possível

identificar os próprios quadrinhos de Macedo. Para os pesquisadores Rahde & Cauduro (2004),

Druillet chegou a superar seu próprio tempo ao ponto de ser considerado vanguardista.

Desenhista talentoso, idealizador de imagens complexas que vão muito além da
fantasia,  criador  do ciclo fantástico nas  histórias em quadrinhos,  ao  explorar a
essência do imaterial humano,  Philippe Druillet apresenta recursos gráficos de
tratamento  anticonvencional.  […]  Druillet  vem compondo  desenhos  de  forma
anticonvencional, numa excelência de criatividade unida à técnica. Utilizando a
imagem no momento da globalização pós-moderna, Druillet emprega  tendências
expressionistas voltadas  para  o  chamado  movimento  “dark”,  o  surrealismo,  o
realismo fantástico de Escher e até o barroco, na sua multipolaridade, traduzida
pela pluralidade (2004, p. 101-102-104-105) – grifos meus.

O mesmo  vale  para  Sérgio  Macedo.  Os  grifos  na  citação  anterior  remetem a  aspectos

similares entre os dois autores – obviamente cada um a seu modo. O quadrinista brasileiro, por

exemplo,  deixa claro nas primeiras linhas da HQ que busca adentrar  as sinuosidades da mente

humana. Em outras palavras, “a essência do imaterial humano”. Como já destacado antes, a forma

de ilustrar de Macedo no livro O Karma de Gaargot, pode ser entendida como “anticonvencional” –

uma vez que ele procura soluções inusitadas para a diagramação de página, além de inserir figuras a

primeira  vista  destoantes  das  cenas  principais,  mas  que,  no  decorrer  da  leitura,  tornam-se

compreensíveis por contribuírem para a construção onírica do universo gaargotyano (ilustração 58).

A “excelência de criatividade unida à técnica” é perceptível tanto no modo de organização dos

quadros, que são extremamente inusitados – a lá Will Eisner, em O Cortiço, e ao já citado Druillet –

como  também nas  técnicas  de  ilustração  que  variam  entre  o  pontilhismo  e  a  linha  clara.  As

“tendências  expressionistas”  se  fazem presentes  por  conta  dos  exageros  e  das  distorções,  com

ênfase em formas e intensidades de cores (tons de cinza) que remetem à estados emocionais – sem

falar  do  simbolismo abundante  entre  as  imagens.  O “surrealismo”  e  o  “realismo fantástico  de

Escher” são mais que nítidos, na verdade, são até indicados na obra de Macedo. Em dois momentos

diferentes  está  incluído  na  paisagem o  clássico  relógio  derretido  do  quadro  A persistência  da

memória (1934), de Salvador Dalí. Num segundo momento a referência é Escher, especificamente o

ilustração  Relatividade  (1953).  Em todos os  casos  Macedo faz questão de indicar  o  nome dos

autores originais – clara influência do tempo em que cursou Artes Plásticas, em 1971, na Faculdade



Armando Álvares  Penteado,  em São Paulo,  incursão essa que durou poucos meses.  Por fim,  a

“pluralidade” que está na junção de todos esses aspectos levantados e evidentes no decorrer das

páginas do livro.

É interessante notar que, apesar das similaridades, Macedo conhecia pouco o trabalho de

Druillet e de outros autores franceses da época – sem contar que ambos criavam no mesmo período.

Diferentemente do que se tem hoje, os meios de comunicação da década de 1970 não permitiam o

intercâmbio cultural  com as  facilidades  atuais.  Ainda mais  por  conta  de que,  nessa época,  tais

autores franceses não eram reconhecidos e famosos como os são hoje, estando, muitos deles, na

realidade, as margens do sistema tradicional das artes gráficas. Para se ter uma ideia, no início de

Ilustração 59: Diagramação de quadros diferenciada. Fonte: DRUILLET, 1975.



carreira Druillet criou  um universo de criaturas bizarras e insanas de forma tão extrema que afastou

parte dos leitores (SILVA, 2013). No entanto, hoje ele é tido como um marco dentro dos quadrinhos

franceses  (Druillet,  2008).  Apesar  da  inovação e  reconhecimento,  ainda  hoje os  quadrinhos de

Druillet são inéditos no Brasil, quiçá em 1970 ter acesso facilitado a esse tipo de material.

Similaridades como essas, entre os autores, surgem mais como elementos de uma realidade

particular do que antes como mero fruto do acaso. A pesquisadora Cecília A. Salles (2009) diria que

em La Nuit, Druillet, emana como forma de organização mental para o momento de estresses vivido

pelo autor – que encarava a morte eminente da esposa deflagrada por um câncer agressivo. Para

Macedo,  O Karma de  Gaargot se  mostra  como a  solidificação  de  anseios  e  busca  por  novas

perspectivas existenciais – um ano após o lançamento do livro o autor se muda para a França. Na

perspectiva da psicóloga Maria Helena Novaes (1972), a arte possui força terapêutica, o que ajuda a

organização mental e emocional dos artistas.

Outro ponto em comum entre os autores é o uso de psicotrópicos com o propósito de ir além

da consciência comum. No caso de Macedo (2014), durante a década de 1970, ele costumava usar

LSD, mescalina e cogumelos psilocybe – além de cannabis. Druillet, por sua vez, relata ter usado

LSD durante o processo de criação de  La Nuit  (DRUILLET, 2008). Assim,  pode-se dizer  que,

aliado ao uso de psicotrópicos,  Druillet  conseguiu expressar o  que lhe vinha na alma,  naquele

momento obscuro específico de sua vida. De certa forma, os psicodélicos proporcionaram a ele um

vislumbre de seu estado mental interno possibilitando-o, literalmente, ver-se para então criar.

Já Macedo, na introdução de O Karma de Gaargot (1973), expõe brevemente seu processo

criativo, e nela é possível entender um pouco mais a dinâmica relacional entre autor, obra, sentido e

o período do trabalho. De acordo com o quadrinhista, seu processo de criação é intuitivo, deflagrado

por um ritual próprio que, por meio de “alquimia” (termo usado também por Druillet), se transmuta

em  sentidos  novos  e  idiossincráticos  baseados  em  “arquétipos  do  inconsciente  coletivo”

(MACEDO, 1973). Nas palavras do autor:

Além da alquimia mental e respectivo vínculo transcendental, vejo e procuro uma
interligação do processo criativo a uma atuação de caráter social. Pois o artista é o
visionário da dialética dos elementos e da História; é o mensageiro, agente de uma
praxis mutantes, sintetizador de uma mentalidade cósmica. A dimensão artística é
uma chave, um acelerador dos níveis mentais, as incursões para além das portas da
percepção e  consequente  processo de anarquização do superego;  um grito  pela
condição do Homem Real. (MACEDO, 1973)

Ou seja, pode-se compreender que a arte de Sérgio Macedo é resultado da hiper introspecção

em procura da autorrealização. Da mesma forma que para Druillet, em La Nuit.  Uma forma de ir



além das convenções do homem ordinário em busca de algo essencial (no sentido de primordial).

Um tipo de busca comum entre os autores da Arte Visionária – termo esse até mesmo usado por

Macedo, como é possível notar na citação acima.

No  já  referido  Primeiro  Manifesto  da  Arte  Visionária,  Caruana  (2014),  ao  falar  dos

quadrinistas visionários, aponta Druillet ao lado de Moebius, como um dos representantes da escola

no mundo das novelas gráficas. Há aí, dentro da perspectiva adotada aqui para leitura e análise do

trabalho de Sérgio Macedo e Druillet, um ponto de vista determinante: a relação dos artistas com o

campo da Arte Visionária. Não só pelas similaridades entre o realizado por eles; mas, também, o

modo como se  dá essa  similaridade:  a  caça  por  imagens  através  de  estados não ordinários  de

consciência e a exteriorização das mesmas por meio da arte em quadrinhos. Segundo Macedo, “O

Karma de Gaargot foi um delírio da época de drogas (1972...) quando morava na cidade de São

Paulo. Fumava muita maconha, tomava LSD & etc, e dá para ver o quanto, drogado, eu me deixava

contaminar pelas energias pesadas do ambiente urbano”, (MACEDO, 2014).

Em outras palavras, mas agora de modo direto: se a Arte Visionária busca retratar imagens

surgidas em outra realidade, invisíveis a mente em estado ordinário cotidiano, é bem provável que

tenham tido contato com o mesmo repertório imagético, o que acaba por justificar as semelhanças

entre o visto em  O Karma de Gaargot e  La Nuit –  principalmente no tocante a diagramação de

quadros.

São mais de 40 anos que separam o hoje, 2018, com 1973, o ano de publicação da primeira

graphic novel  brasileira. Quem ler essa raridade perceberá que o assunto abordado é totalmente

atual. Talvez por conta de uma das principais inquietações do autor na realização do álbum, como

ele diz:

A arte  não  poderá  deixar  de  espelhar  uma  preocupação  com as  condições  do
homem  contemporâneo,  uma  denúncia  a  seus  trágicos  padrões  de  vida  nesta
decadente  e  contraditória  civilização  hodierna,  que  nem  as  mais  profundas
concepções metafísicas do cosmos fazem apagar. (MACEDO, 1973).

Preocupações essas latentes no decorrer da obra e que acabam por aproximar o autor não só

dos artistas da Arte Visionária, mas de modo geral a todo autêntico artista, chamados por Marshall

McLuhan (2005) de “antenas da raça humana” por preverem em suas obras questões chaves que

ainda serão discutidas abertamente no futuro – como é o caso dessas duas Histórias em Quadrinhos

esquecidas pelo tempo. 



2.3.1.2 – Visões de luz

Ao percorrer a produção de Sérgio Macedo, do primeiro livro ao mais recente, é nítida a

percepção de melhora técnica do desenho, tanto quanto da afinação do autor com energias mais

positivas, por assim dizer. O Karma de Gaargot, por exemplo, como visto, possui um clima pesado,

denso e negativo. Um reflexo da insatisfação do artista com o mundo a sua volta. Na Europa isso

começa a mudar. A transição ocorre de modo gradativo de acordo com que Macedo se afina mais

consigo  mesmo.  No  início  da  mudança,  principalmente  quando  ainda  usava  psicotrópicos,  é

perceptível a aura sombria nos desenhos. As ilustrações abaixo exemplificam o período de uso de

psicotrópicos.

1. Aurora Interior, bico de pena, aquarela, e ecoline com aerógrafo. Feita no Brasil
em 1973-74,  completamente chapado de maconha e alguns dias depois de uma
experiência com LSD. Em 1976, foi publicada na revista francesa  Rock & Folk
ilustrando artigo sobre a  música de  Tangerine Dream.  2.  Capa de  Horizons du
Fantastique.  Desenho (aquarela,  guache e  ecoline)  feito  no Brasil  em 1973-74,
completamente  stoned. É uma entidade do baixo astral, mas com portas que dão
passagem a entidades menos pesadas, ou seja, com certa capacidade de acesso a
níveis de consciência menos densos. 3. Capa de Les Ailes de La Nuit. Guache feito
sob encomenda em 1975, completamente stoned de hashishe, quando o Alain Voss
e eu fomos trabalhar numa fazenda na França. A gente desenhava HQ fumando
hashishe. (MACEDO, 2015)

Ilustração 60: 1. Aurora Interior (1973-74); 2. Capa de Horizons du Fantastique, (1973-74); 3. Capa de Les
Ailes de La Nuit (1975). Fonte: elaborado pelo autor. 



Após abandonar o uso de toda e qualquer tipo de substância (natural ou não) para expansão

da consciência,  Macedo se abre para “outra vibração” (MACEDO, 2013).  As imagens a seguir

ilustram bem a transição. São capas de livros produzidas entre 1974 e 1976. De acordo com o autor,

Simulacres  (1974-75), [possui] baixo astral pesado, ainda na fase de experiências
com alucinógenos;  Dangereuses Visions 1 (1975), ainda na fase de experiências
com alucinógenos;  Dangereuses  Visions  2 (1976),  fase sem drogas.  Note  que a
energia já é mais estruturada, sem a dispersão delirante das outras imagens. (…)
[Horizons  du  Fantastique]  uma  capa  feita  em  1974,  na  fase  das  experiências
alucinógenas (pode-se notar a influência do supra-mental rompendo as barreiras
densas do mental  inferior e limpando-o dos parasitas  e distorções  astrais-psico-
mentais-etc) (MACEDO, 2013, s/p) 

Ilustração 61: Simulacres (1974-75); Dangereuses Visions 1 (1975); Dangereuses Visions 2 (1976); Capa
Horizons du Fantastique (1974). Fonte: elaborado pelo autor.



Durante a mudança de ritmo de vida, os trabalhos do artista passaram a demonstrar cada vez

mais sua abertura para um nova perspectiva de relação entre ele, o mundo e a arte. Na HQ, sem

título, de 1976, a mudança é clara. Nela é retratada a expansão da consciência a ocorrer por meio de

meditação e música (ilustração 62). É pertinente notar que nesta página-quadrinho é dado destaque

especial para a abertura energética das personagens, representada nos pontos de chakras – de onde

emana o prana.  Nos trabalhos seguintes,  tais  reproduções se tornam mais comuns,  ao ponto de

praticamente todos os seres de luz possuírem destacados os pontos de  chakras. O cósmico, tema

abordado desde Psychorock e Telechamp, também passa ser cada vez mais comum. Na opinião de

Ilustração 62: Página HQ, sem título, publicada na revista Rock & Folk, França, por volta
de 1975-76. Fonte: elaborado pelo autor.



alguns  artistas  visionários,  esta  é  uma transição compartilhada entre  todo “visionário cósmico”

(BRUVEL, 2012). 

O  Visionário  Cósmico  traz  o  mito,  com  seus  sistemas  e  paisagens  mentais
complexas, literalmente dentro do foco e dentro do mundo. O Cósmico Visionário
resgata o Mito do livro de estórias, do mundo do sonho, até da religião, e o coloca
em exposição, permitindo ao público experimentar o mistério do universo em um
forma  sem palavras.  Desta  forma,  o  desconhecido  pode  ser  tocado,  através  do
processo de percepção e intuição. Apreciadores da arte Cósmica Visionária sentem
um reboque subterrâneo, um empurrão da psiquê, algo que quer subir à superfície
porque o que eu vou chamar aqui de “Visionarismo Cósmico” fundamentalmente
procura  uma  conexão  espiritual  entre  o  eu  e  a  psiquê  e  a  intuição  e  o  sonho.
Portanto, o trabalho do Cósmico Visionário, ao invés de ser de outro mundo, é na
verdade, essencialmente humano. (BRUVEL, 2012, pg. 89)

Ilustração 63: Páginas aleatórias de Caraïbe, de Sérgio Macedo (1981), mostram visões obtidas pela autor.
Fonte: MACEDO, 1981 



Em 1981, Macedo publica  Caraïbe,  uma história  sobre um jovem casal  que,  num local

paradisíaco, encontra um artefato alienígena e têm uma experiência com extraterrestres que acaba

por transformar a maneira como interpretam a realidade. A HQ é influenciada por uma viagem do

autor, com uma namorada, em 1979, para as Bahamas (MACEDO, 2015), aliada as visões obtidas

cotidianamente. Nas palavras dele: “Caraïbe são 100% visões que tive. A dos extraterrestres azuis

foi,  sem  vontade  pessoal,  com  recepção  de  mensagens  telepáticas  originárias  das  Plêiades”

(MACEDO, 2015, s/p). O destaque, dado por Macedo, em ter recebido mensagens das “Plêiades”

sem vontade pessoal, indica a afinação, cada vez maior, do autor com os estado não ordinários de

consciência. Devido a quantidade de cenas de sexo em Caraïbe, questionei-o se haveria na história

influências de técnicas tântricas de ENOC, ele afirmou dizendo que

(…) transava um certo tantrismo prático, sem misticismo. Mas não só tântricas.
Experiências  de  contato  interior  com  níveis  de  consciência  superior.  Os
extraterrestres dessa HQ foram fruto dum contato interior, telepsíquico, que tive, no
meu estúdio, em 1978, com a consciência de hierarquias avançadas das Plêiades.
(MACEDO, 2015)

 No depoimento abaixo, Macedo reforça a relação dele com suas visões e produção artística

e como elas sempre foram parte de sua vida. A resposta se refere a uma pergunta a respeito de como

Ilustração 64: Love is a Cosmic Force (sem data), Alex Grey. Fonte:
http://alexgrey.com/art/paintings/soul/love-cosmic-force/



surgiam os  contatos  com os  extraterrestres  retratados  em seus  quadrinhos  –  com destaque  em

Caraïbe.  

Não  crio  nada.  Só  olho  (com  a  visão  interior)  os  mundos  que  consideram
''invisíveis'' e desenho o que vejo. Minha única ''criação'', caso exista, é a adaptação
gráfica,  a  formalização,  do  que  vejo  no  plano  pluridimensional  para  o  bi-
dimensional,  no papel.  Posso  ''ver''  múltiplos  planos e  dimensões vibratórias,  é
fruto de trabalho interior com as energias. Na primeira infância, muito antes de
tomar alucinógenos, eu já tinha essa abertura. (MACEDO, 2015)

Nas páginas selecionadas acima é interessante notar o uso, por parte de Macedo, de imagens

tidas  como  essencialmente  visionárias.  Caruana  (2014),  como  explicitei  no  início  do  segundo

capítulo da tese, separa dois tipos de visões: as de luz e as de trevas. A cada um desses arcabouços

visionários, Caruana (2014) exemplifica os tipos de visões mais comuns. As páginas de Macedo

(1981), em Caraïbe, estão repletas delas. Na página central da fileira superior, no último quadro há

uma espiral, formada com o cosmos, o qual indica a transição de consciência da personagem do

estado ordinário para o não ordinário – também observado no caso de Rick Veitch 80. Espirais, assim

como túneis,  de acordo com Mikozs  (2009) e  Lewis-Williams (2005),  são parte  importante  do

processo de mudança de estado mental e são retratadas ao longo da história humana em diversas

culturas.  Na página ao lado,  no último quadro,  onde mostra  o casal  em coito,  Macedo buscou

retratar o orgasmo e a integração energética do ato. Algo também encontrado no trabalho de um dos

principais artistas visionários, Alex Grey, na série Progress of the Soul. 

Ainda na imagem com as páginas de Caraïbe (ilustração 63), na primeira página da fileira

inferior,  há  um palácio  de  arquitetura  irreal,  impossível,  feito  de  cristal  e  ouro.  Este  tipo  de

arquitetura também é uma das características gráficas apontadas por Caruana (2014) como sendo

visionárias.  Nas  duas  páginas  seguintes  há  a  representação  de  seres  de  luz,  mandalas,

extraterrestres, cristais, arco-íris, pirâmides e seres espirituais, também listados por Caruana (2014)

como imagens pertencentes às visões de luz. No caso de Macedo, representar esse tipo de visão, a

partir desse momento, se tornaria uma espécie de “projeto poético”, como indicaria Cecília Salles

(2009, p.135), e passaria a estar em praticamente todos os trabalhos do autor, mesmo quando o foco

principal da obra não é retratar as próprias visões. 

Especificamente ainda com relação à  Caraïbe, questionei, inclusive, se houve dificuldade

para  estabelecer  a  comunicação  com  esses  seres.  Se  somente  as  visões  eram  retratadas  nos

quadrinhos, ou se os diálogos presentes nas obras faziam parte das visões. A resposta:

Simples, era só me concentrar, e tudo rolava facilmente. Principalmente quando
desenhava sozinho. Eu era receptor de mensagens vibrais (pura vibração), que o

80 Ver página 152.



cérebro  pode  traduzir  no  nível  mental  como  mensagem  telepática.  Essas
transmissões eram de nível elevado demais para o grande público, e os diálogos
que coloquei em Caraïbe eram uma adaptação vulgar para o plano psico-mental
limitado dos humanos. (MACEDO, 2015, s/p)

A artista  visionária  Amanda  Sage,  ao  falar  do  próprio  processo  criativo,  comenta  algo

semelhante ao descrito por Macedo e ajuda a compreender o mundo no qual ele trafega.

Na entrega ao poder da criatividade,  uma abertura aparece através da qual  uma
pessoa  se  torna  uma  ferramenta  na  canalização  do  código  artístico  cósmico.
Criatividade  é  o  portal  através  do  qual  descobrimos  a  totalidade  de  nossas
capacidades,  ampliando  nossa  perspectiva  como  seres  espectrais  completos,
elétricos e espirituais. Ao permitir que o sentimento guie o pincel, eu elevo através
da  forma,  cor  e  contraste  ao  passo  que  desvendo  possibilidades.  Minha  única
expectativa,  que eu seja  profundamente  surpreendida além de minhas crenças  e
imaginação presente.  Quando  a  pessoa  está  nesse  estado  de  união  cósmica,  ou
vórtice, ela dança com a criação e tudo se sincroniza, como se lajes grandes do
universo  se  encontrassem  em  perfeita  proporção  e  um  som  é  liberado,  uma
vibração. Essa vibração é visual quando é pintada, e tem o poder de transformar. É
tempo de começar a dançar em todos os meios criativos, nós podemos encontrar a
conexão para o cósmico que irá nos guiar e abençoar nossos caminhos. (SAGE,
2012, p. 30)

Experiências como as de Caraïbe, e o modo de produção narrativa, foram aprimorados em

Voyage Intemporel (1987) – neste trabalho a ligação cósmica de Macedo se intensifica. No início de

1980, ainda na França, Macedo passa a fazer parte de um grupo de estudos da consciência chamado

Iso-Zen, liderado por Appel Guery – com quem mais tarde publica um álbum de quadrinhos. A Iso-

Zen,  basicamente, se dedica a evolução psico-mental-espiritual dos indivíduos, tendo ainda uma

perspectiva ufológica e imaterial. Dentro deste contexto, Macedo passou a receber visões, cada vez

mais constantes de extraterrestres. O tema, brevemente abordado nas obras anteriores, começa a

estar progressivamente mais presente nos trabalhos do artista durante a década de 1980.

Em 1982, Macedo e a Iso-Zen se mudam para a Polinésia Francesa. No centro de estudos, as

visões e as práticas de ampliação de consciência aumentaram ao ponto de, assim, criar as bases para

Voyage Intemporel. Este trabalho, em especial, foi roteirizado por Appel Guery – o líder da Iso-Zen

– e trata sobre os contatos cósmicos realizados dentro do contexto da Iso.

Na  época,  o  Iso  (depois  Osi,  atualmente  Io)  [Appel  Guery]  era  um  guia
extraordinário,  com  uma  capacidade  de  contato  tanto  supra  terrestre  como
espiritual fabulosa, e a junção com os planos interdimensionais que seu trabalho
proporcionavam e ajudava muito na abertura da consciência aos planos de energia,
astrais,  supradimensionais  e  outras  fontes  de  realidade  que  abriam a  mente  ao
mundo  visionário.  Eu  sempre  fui  visionário  e,  com ou  sem  influência  do  Io,
continuaria e continuo. (MACEDO, 2015, s/p)

A narrativa em si, segue a fórmula de  Caraïbe, tendo partes ficcionais mescladas com as



vivências de expansão da consciência do grupo, junto com a história de vida do roteirista. Appel

Guery, na apresentação do livro (versão em inglês) diz que “[Voyage Intemporel] isn't only a comic

strip just a little out of the ordinary. But rather, it's a true story, a strange as that may seem, that

has been lived in majority by a certain number of people” (GUERY, 1987, p. 4 – grifo meu). Esta

história verdadeira, mencionada por Guery, indica claramente ser o quadrinho uma representação de

visões de estados ampliados de consciência. Sérgio Macedo, assim como outros membros da Iso-

Zen, é uma das pessoas que vivenciou parte do narrado na HQ. 

No posfácio da obra, Macedo (1978, p. 101) fala que se sentiu atraído pelo projeto desde o

início sendo uma das razões o fato de ter um final positivo, além do desafio gráfico enfrentado para

poder conceber as imagens a serem criadas, “the number of technical and psychic exercises I would

have  to  go  through  in  order  to  transpose  all  the  evocations  of  invisible  worlds  onto  paper”

(MACEDO, 1978, pg. 101). Ele comenta também sobre a produção e a importância do trabalho

apresentado. Como ele dialoga com outra esfera do conhecimento e de vibrações positivas. Em

conversa particular, Macedo deu mais detalhes da produção do álbum.

O “roteirista”  me  passou o  texto  e  comentou 2  ou  3  visões.  Me virei  criando
situações bem HQ, pois o texto era muito literário, na verdade, não era um roteiro,
mas as experiências da sua vida (o cara era telepata, tinha contato com planos de
consciência  supra  terrestre  e  extraterrestre,  participei  de  contatos  com  naves
interdimensionais) e era um guia excepcional. É claro, Voyage Intemporel tem uma
dose de fantasia que, na época (1976-1980), levei para a praia da  science-fiction.
Sim, retratei visões, pois viajei pra valer na narrativa e descrições que o cara fazia
e, quanto aos seres espirituais que desenhei, os vi nitidamente no plano astral. Hoje
eu os desenharia com mais fluidez e luz. (MACEDO, 2013, s/p)

A narrativa em si, de  Voyage Intemporel, trata da vida de uma criança concebida com a,

posso dizer, benção de seres cósmicos, sendo predestinado a espalhar pelo mundo a mensagem de

harmonia, paz e iluminação cósmica. O livro explica, o que entendi serem os principais preceitos da

Iso-Zen, as bases teóricas do grupo e a forma como interpretam a realidade – sendo o planeta Terra

um local de evolução psico mental, que passou a sofrer influências negativas e teve esta evolução

interrompida por tais energias após a queda de Atlântida. A viagem intemporal do título, se refere às

várias viagens astrais que o protagonista realiza. Em cada uma delas ele se encontra com seres

cósmicos que lhe ensinam sobre sua missão no mundo e como resistir às forças da “zona negativa”.



Ou  seja,  tanto  a  própria  narrativa  do  livro  quanto  diversas  imagens  nele  podem  ser

consideradas visionárias. Para Caruana (2014), o artista visionário, voltado a representar visões de

luz, é aquele que tende a expressar tudo que possa se relacionar ao divino, positivo – como ocorre

em Voyage Intemporel. 

Não é  por  acaso  que  o  Sagrado também reside  nas  flores  –  muitas  pétalas  se
desdobrando em cores brilhantes, luz e forma. No misticismo ocidental, há a Rosa
Mystica, a visão de Deus como uma Rosa Celestial descrita por Dante no Paraíso.
(…) No  Oriente,  o  lótus  de  muitas  pétalas,  cada  qual  tem inscrita  uma sílaba
sagrada,  em cujo  centro  se  encontra  a  joia  misteriosa.  A arquitetura  do  reino
celestial  pode  revelar-se  em uma cascata  de joias,  superfícies  polidas  e  pedras

Ilustração 65: Páginas, 07, 10, 52, 66, 70 e 73 de Voyage Intemporel, de Sérgio Macedo e Appel Guery.
Fonte: Voyage Intemporel, 1987.



semipreciosas. Vistas  infinitas podem se desdobrar, ou tudo pode se transformar
num agitado  vórtice  de  arquitetura  antiga.  Serafins  e  querubins  podem descer
fluindo em forma cristalina ou de uma pedra lapidada. Flores desdobram-se em
matrizes  de  cores  inebriantes.  Finalmente,  as  imagens  podem  ceder,  deixando
apenas auras de luz piscando: espectros de arco-íris, caudas de pavão, a rosácea dos
vitrais – tudo o que pode vir a se dissolver em um círculo singular de luz dourada.
(CARUANA, 2014, p. 31-34)

 Na  ilustração  65  selecionei  algumas  imagens-páginas  de  Voyage  Intemporel.  Nelas  é

possível identificar os exemplos citados por Caruana (2014), como anjos, arco-íris, luz dourada,

vórtices, pedras semipreciosas, reino celestial, a Rosa Mystica, lótus, etc. Na trama o pano de fundo

visionário é percebido na figura do protagonista, que surge como um experimento cósmico com o

proposito de ajudar a evolução psico-mental-espiritual dos seres humanos. Seria ele uma espécie de

porta-voz do universo, das forças telúricas, com a missão de preparar as pessoas para uma nova

consciência  cósmica.  O  que,  na  realidade,  estava  em curso  por  Appel  Guery  e  a  Iso-Zen,  no

momento da criação do álbum. Curioso com relação aos métodos de ampliação de consciência

utilizados por Macedo, durante a realização de Voyage, questionei-o este aspecto. Ele respondeu que

O prana,  sem dúvida,  ajudava,  mas as visões eram naturais como respirar.  Não
houve nenhum conflito, eu mesmo participei de certas experiências do autor do
texto,  e  só  retratava  o  que  via  no  astral.  Hoje,  minhas  visões  seriam  mais
harmoniosas e luminosas. Para mim, desenhar o ''astral'' é natural e espontâneo. Só
não faço muito porque o gosto geral do público prefere o baixo astral. É triste, mas
a humanidade do planeta Terra, cega e desconectada da Fonte, é assim. (MACEDO,
2015, s/p)

Ao dizer que suas visões hoje seriam mais harmoniosas e luminosas, Macedo se refere à

própria evolução pessoal. De acordo com o autor, ele só foi se afinar de fato com as energias sutis

no final dos anos de 1990 (MACEDO, 2015). “ Depois de minhas experiências com alucinógenos,

artificiais ou naturais, levei vários anos para me limpar das distorções por elas causadas no meu

sistema  energético-etérico  astral-espiritual-etc  e  reconquistar  a  pureza  primordial  da  percepção

interior-exterior que é o estado natural do recém-nascido” (MACEDO, 2016). Em 1997, período

este em que teria se limpado das distorções em seu “sistema energético”, Macedo lança o livro

Lakota: an illustrated history, com roteiro e desenhos assinados por ele.

No livro é possível perceber que as imagens, ao retratarem visões, estão sim, mais luminosas

e vibrantes. Mesmo o conteúdo principal do livro não sendo pautado em visões, os estados não

ordinários de consciência são fundamentais para a narrativa. A história é sobre o dia a dia de um

povo culturalmente  ligado aos  espíritos  e  aos  estados xamânicos,  além do protagonista  ser  um

xamã-guerreiro-vidente. 



A trama de Lakota, apesar de contar com um protagonista ficcional, narra a história real do

Ilustração 66: Sequência de páginas da 11 a 14, em que é narrada a vision quest do protanista.
Fonte: Lakota, de Sérgio Macedo (1997).



povo Lakota durante o período anterior e durante os principais conflitos com os brancos, entre 1860

e 1890. Particularmente a história de vida do grande líder chamado Black Elk, do qual Macedo se

baseou para criar o herói da história.  Logo nas primeiras páginas, o protagonista passa por sua

vision quest,  ou busca de visão. Um ritual tradicional destes povos que consiste no isolamento do

indivíduo em um local sagrado (geralmente uma caverna ou montanha) para meditar, em jejum, até

alcançar os estados não ordinários de consciência. Após três dias de espera ele finalmente tem sua

visão e recebe a visita dos cinco espíritos (leste, oeste, norte, sul e céu), os quais o batizam de

Thunder Eagle (Águia Relâmpago).

As páginas podem ser conferidas na ilustração 66 e é possível notar como as imagens estão

mais vivas e coloridas. Mesmo as visões não sendo do autor, ele procurou ser fiel às descrições dada

por Black Elk nos livros que contam sua vida.

Lakota e o personagem Thunder Eagle na vida de Black Elk (Alce Negro), vidente-
curandeiro Lakota que nasceu por volta de 1863, morreu em 1951 e participou da
batalha Little Big Horn (aniquilação do general Custer e cia.) em 1876. As visões

Ilustração 67: Segunda visão ilustrada no álbum, páginas 29 e 30. Fonte: Lakota, Sergio Macedo (1997).



foram  narradas  por  Black  Elk  na  sua  biografia  e  as  reproduzi  tais  e  quais.
(MACEDO, 2013, s/p)

Outras visões representadas em Lakota são de quando Thunder Eagle cai do cavalo e fica

inconsciente – Ilustração 67 – e durante o ritual do Sun Dance, ou Dança do Sol. Esta “dança”, na

verdade,  é  um método de se alcançar  ENOCs por meio da dor e  exaustão física e mental.  Os

participantes ficam pendurados por ganchos presos a pele das costas – como em uma apresentação

de suspensão, comum em shows de horrores contemporâneos – enquanto olham para o sol. Algumas

variações são: os ganchos presos as costas estão amarrados em crânios de búfalos e são arrastados;

ou os ganchos são presos no peito e ligados a pilastra central enquanto o indivíduo canta e dança até

os ganchos arrebentarem a pele. A página com o ritual e as visões dele decorrentes seguem na

ilustração 68. 

Em  meio  a  tantos  artistas  gráficos,  acredito  que  não  haveria  melhor  autor  que  Sergio

Macedo para desenvolver um trabalho como este em  Lakota. Como visto ao longo da tese, são

poucos os autores de quadrinhos espalhados pelo mundo com experiência suficiente com ENOCs

para  conseguir  abstrair  tão  bem as  visões  descritas  por  terceiros  e  um interesse  genuíno pelas

culturas nativas. Ainda mais um autor que tem como uma de suas metas desenhar histórias de cada

uma  das  tribos  nativas  das  Américas  (MACEDO,  1997).  O  próprio  Macedo,  como  citado  no

posfácio da obra (WESTERMAN, 1997, pg. 54), é um autor com vasta experiência com povos

indígenas, havendo vivido – mesmo que por breves períodos – com tribos no Brasil e nos EUA.

Ilustração 68: Ritual do Sun Dance e as visões obtidas por Thunder Eagle, páginas 32 a 34. Fonte: Lakota,
Sergio Macedo (1997).



Outro trabalho em que Macedo representa as visões descritas por outros é também uma obra com

abordagem voltada às comunidades nativas, especialmente o livro Xingu!, publicado no Brasil em

2007, mas lançado na França, em 1989, com o título de Brasil!. 

Xingu!  conta uma aventura da personagem de Macedo, chamada Vic Voyage, o qual é o

protagonista de outros álbuns do autor como Pacifique Sud 1 e 2, e Eldorado 1 e 2. Na trama, por

um acaso, Vic Voyage é convidado a visitar o Pantanal mato-grossense com um amigo. Eles vão e lá

acabam ficando hospedados com os Kayapó. Com o tempo passam a compreender seus ritos e

modo de vida, além de constatarem a degradação da natureza e a maneira bestial como os homens

brancos tratam os índios. 

Apesar da obra ser essencialmente ficção, vários personagens e situações são reais, narradas

ao autor ou vistas/vivenciadas por ele no decorrer dos dois meses em que viveu com os Kayapó, em

1987,  entre  janeiro  e  fevereiro.  Existem duas  principais  visões  retratadas  no  álbum.  Uma é  a

experiência tida por Rop-Ni, mais conhecido como Raoni, líder espiritual e guerreiro dos Kayapó –

renomado internacionalmente por ser ambientalista e defender o modo de vida tradicional indígena.

A visão descrita por Raoni, e ilustrada por Macedo, é a revelação recebida por ele de que seria um

grande líder e porta-voz de seu povo – algo que efetivamente aconteceu. No livro, Macedo insere

uma nota dizendo que “esse caso foi narrado ao autor por Raoni, na beira do Xingu, em 1987”

(MACEDO, 2007, pg. 48). Em contato pessoal, ele complementou dizendo que “A visão da qual me

lembro é a da viagem do Ropni (Raoni) em nave astral, que ele me contou, com todos os detalhes,

na beira do Xingu” (MACEDO, 2013, s/p). Na ilustração 69 segue a sequência com a visão de

Ilustração 69: A visão narrada por Raoni para Sergio Macedo, páginas 49 a 51. Fonte: Xingu!, Sergio
Macedo (2007).



Raoni.

Outra visão inserida na obra é uma que ocorre com Vic Voyage. Em conversa particular com

o autor, ele contou que o encontro de Vic com seres espirituais na floresta foi um contato que ele

realmente teve durante o período de vivência com os Kayapó. Para Macedo, foi um encontro com

um  “deva  do  Xingu,  que  vi  no  astral”  (MACEDO,  2014).  Devas  são  seres  não-humanos  do

Budismo e de outras tradições espirituais do oriente. Na história, Vic Voyage vê o deva durante uma

sessão de cura realizada pelo pajé da aldeia após ser picado por uma cascavel. Porém, outras visões

mostradas como parte do processo de cura passado por Vic, de acordo com o autor são “imaginação,

[são] muito 'líricas' em comparação (sofrimento brabo) com o que senti com a picada da cascavel”

(MACEDO, 2014). Na ilustração 70 há o encontro de Vic Voyage, alterego de Sergio Macedo, com

o ser da floresta. 

No livro  Povos Indígenas em Quadrinhos, publicado em 2012, no Brasil, embora possua

passagens  que  se  assemelhem a visões,  o  autor  afirma serem apenas  relatos  de  contos  antigos

perpetuados através das gerações. Não seriam visões, propriamente ditas, de indivíduos vivos, mas

sim parte da tradição oral desses povos. Todavia, ressalto uma cena em especial em que é mostrado

um ritual Yanomami, etnia que vive entre Roraima e Venezuela, que utiliza um composto chamado

Ilustração 70: Encontro de Vic Voyage com o deva do Xingu. Experiência visionária real de Sergio
Macedo encaixada no contexto da história, páginas 44 e 46. Fonte: Xingu!, Sergio Macedo, (2007).



Yopo, insuflado pelo nariz, e altamente visionário81. Na página há um quadro que indica o efeito

visionário do Yopo. Mesmo não sendo uma cena visionária de fato, mostra o potencial e intuito do

método. Segue na ilustração 71 a referida página. 

81 O Yopo é feito com o pó da semente da  Anadenanthera colubrina, popularmente conhecida como Angico
Branco. Os principais alcaloides presentes no Yopo são: bufotenina e DMT. 



2.3.1.3 – Considerações

Por meio de uma perspectiva global das obras de Sergio Macedo, foi possível perceber como

o progresso dele,  enquanto  artista,  foi  natural.  As visões,  o  interesse  por  quadrinhos,  a  cultura

indígena. Essa em especial, de uma maneira ou de outra, aproximou-o dos estados não ordinários de

consciência  e  da  espiritualidade  desde  cedo.  Mesmo  que  inconscientemente,  uma  vez  que  as

culturas nativas são ligadas a algum tipo de xamanismo, seja ele qual for (com ou sem uso de

Ilustração 71: Página demonstra o uso do Yopo e a capacidade visionária da planta (primeiro  quadro,
terceira fileira), página 19. Fonte: Povos Indígenas em Quadrinhos, Sergio Macedo, (2012).



psicotrópicos). A época em que cresceu, em meio a revolução psicodélica, foi fundamental para

permitir-lhe  experimentar  com  a  consciência  e  descobrir  novos  horizontes  mentais.  São  as

influências do meio sob a psique criadora (OSTROWER, 1977; MAY, 1982; KNELLER, 1978). 

Com as portas (re)abertas, averso a sociedade ocidental a padecer com a doença capitalista,

egoísta e autodestrutiva, Macedo procura se aproximar de energias positivas. Para isso decide se

afastar do uso de todo tipo de alcaloides para expansão da consciência. O tom do trabalho dele

muda,  se  refina,  ganha  cor  e  vida.  A  partir  das  novas  formas  de  meditação,  respiração  e

concentração, passa a alçar voos cada vez mais distantes até o ponto de se transformar em receptor

de consciências extrassensoriais. Em meio a isso, progressivamente suas experiências visionárias se

tornam parte integral de sua arte, até o ponto de se transformar em um projeto poético (SALLES,

2009).  São  as  influências  internas  do  indivíduo  criador  (OSTROWER,  1977;  MAY,  1982;

KNELLER, 1978). 

O artista visionário costuma ter a necessidade de comunicar o visto em outra realidade. Não

apenas por se deslumbrar com as imagens ou como forma de memorização. Mas por saber que o

visto e sentido lá é real. A necessidade de comunicação se dá, então, por uma percepção maior de

sentido de mundo, de universo. O trabalho de Macedo se pauta neste aspecto, mesmo quando conta

histórias ficcionais, ele é impelido a inserir visões (reais) na trama. Ou mesmo o contrário, ele se vê

na necessidade de criar uma ficção como pano de fundo para uma trama visionária e real (realidade

extrassensorial).  O  artista  visionário  Herman  Smorenburg  (1958-),  ao  falar  sobre  inspiração  e

criatividade, descreve bem minha percepção quanto ao processo criativo de Macedo.

A palavra ‘inspiração’ se refere a ‘estar  no espírito’.  Alguém que é inspirado é
aberto aos trabalhos de uma mente superior, aos sussurros de um Eu mais profundo.
O artista visionário de inspiração direta pode ser surpreendido por uma onda de
atividade interior durante o processo de inspiração, e recebe sua energia criativa
toda de uma vez, na forma de imagens, músicas ou ideias. A linha que separa o
mundo  interior  inconsciente  e  consciente  do  artista  visionário  é  muito  tênue  e
geralmente acompanhada de experiências intensas de atividade durante o sonho.
Aqueles que são inspirados gradualmente, seguem um processo fascinante no qual
operações mentais e espirituais combinam-se. (SMORENBURG, 2012, pg. 21)

A aliança entre mental, espiritual, energético e cósmico são características fundantes da Arte

Visionária.  Características  essas,  também imprescindível  na obra  de  Sérgio  Macedo.  Dentre  os

autores de quadrinhos brasileiros, ele é, certamente, o pioneiro em aliar narrativas gráficas com

estados  não  ordinários  de  consciência.  É  ainda  o  mais  prolífico  autor  nacional  de  quadrinhos

visionários, principalmente nos voltados a representações de visões de luz. Até mesmo é possível

afirmar que Macedo é o autor de quadrinhos visionários mais importantes do país – embora não



tenha publicado os principais livros aqui e atualmente residir fora do Brasil. Uma joia rara, como as

que ele mesmo costuma retratar. 

2.3.2 – Xalberto

Pseudônimo de Carlos Alberto Paes de Oliveira (1950-), atualmente assina apenas Xalba.

Xalberto possui uma prolífica carreira como quadrinista tendo colaborado com diversas editoras e

feito as mais variadas funções dentro da produção gráfica. O trabalho profissional no ramo dos

quadrinhos teve início em 1971 ao ingressar na Editora Abril com a função de escrever roteiros para

as revistas Disney – fica quatro anos na empresa. No ano seguinte começa a publicar a série Contos

de Nenhum Lugar, na revista universitária Balão. Em 1974 a Editora Abril lança a revista de humor

Crás!, a qual Xalberto colabora desde a primeira edição com a personagem  Olimpo– o pano de

fundo da tira é a mitologia grega. Na mesma época Olimpo passa a ser publicado no jornal Folha de

São Paulo.

Ainda durante a década de 1970 publica a tira Lena, a caixa-girl, em um jornal institucional

bancário. Fez parte dos autores publicados no antológico O Pasquim (1969-1991), além de ilustrar

para a revista Visão e ter lançado dois dos cinco principais trabalhos da carreira: o álbum Contos de

Nenhum Lugar (1978), e Íncaro: estórias daquele que voo (1979), ambos editorados pela Massao

Ohno.

Na década de 1980, Xalberto passa a morar no Rio de Janeiro e lá escreve roteiros para as

revistas  Sítio  do  Pica-Pau Amarelo  e  Recruta  Zero,  ambas  da  Editora  Globo.  Com o fim das

colaborações, decide voltar para São Paulo, onde trabalha principalmente com o editor Ely Barbosa

e com ilustrações para revistas periódicas como  Exame, Status, dentre outras institucionais. Faz

trabalhos experimentais, como um quadrinho gigante, pintado em paredes de cinco andares, em

parceria com Jal e Sian. Publica a revista independente O outro menino do rio, impressa na Editora

Pro-C, do quadrinista Marcatti.  Em parceria com Chico Caruso cria a tira  As mil e uma noites,

publicada nos jornais Lyra Paulista e Jornal do Brasil. No mesmo período passa a ilustrar matérias

para o jornal  O Estado de São Paulo e para a revista  MAD, por intermédio do cartunista e editor

Ota. A parceria com Ota faz com que Xalberto se torne autor da casa na publicação, a participar de

todas as fases da revista antes dela ir para a editora Panini, em 2008. Em 1987, Xalberto participa

da revista A Divina Comédia, editada por Gual na Editora Press.

Na biografia do autor, disponibilizada por ele no site oficial82 e que é base para este texto,

82    http://xalba1.wix.com/1111



não é indicada a produção de Xalberto durante a década de 1990. Acredito que tenha se dedicado à

MAD.  Nos  anos seguintes,  em 2003 Xalba  retorna  com o álbum  O Paulistano da Glória,  em

parceria com Bira Câmara e Sian, publicado pela editora Via Lettera e ganhador do prêmio HQMix

2004. Com a retomada do jornal  O Pasquim, por Ziraldo, rebatizado de  O Pasquim 21, Xalberto

passa a publicar charges entre 2003 e 2004 no periódico. Em 2007 relança, de modo independente e

ultra limitado (60 exemplares), o Contos de Nenhum Lugar em versão revisada e ampliada chamado

de Novos Contos de Nenhum Lugar. Atualmente Xalberto reside em Florianópolis (SC) e se dedica

a  série  de  quadrinhos  poéticos  chamada  Ecos  Lógicos...  e  ilógicos,  a  qual  foi  tema  de  uma

exposição realizada por ele em 2015 na cidade.

Para interesse da pesquisa aqui desenvolvida, inicialmente haveriam dois trabalhos: Contos

de  Nenhum Lugar  (1978),  e  Íncaro:  estórias  daquele  que  voo  (1979).  No  Contos...a  principal

ligação com psicodélicos  e/ou estados ampliados de  consciência  foi  percebida no editorial.  Na

imagem que compõem o texto (ilustração 73) é possível identificar o cogumelo Amanita muscaria,

qual referencia tanto a história de Lewis Caroll (1832-1898), Alice no País das Maravilhas, como o

possível contato do autor com psicoativos. Tal contato psicodélico de Xalberto é reforçado pelo

texto do editorial. Na integra diz:

Ilustração 72: Imagem da esquerda: capa da versão original de 1978 de Contos de Lugar Nenhum
(XALBERTO, 1978). A capa da direita é da versão revisada e ampliada Novos Contos de Nenhum Lugar

(XALBERTO, 2007). Fonte: XALBERTO, 2007 e 1978



Alô amigos! Estas histórias são remanescentes da Era de Aquarius... destroços dos
tempos psicodélicos! Foram desenhadas pela primeira vez em 72, publicadas na
Balão em 73 e redesenhadas e republicadas agora, neste álbum, em 78! Portanto,
acendam um cigarrinho, sentem em uma pedrinha pingodourada ou cogumélica! E
leiam, releiam... (XALBERTO, 1978, pg. 04)

A Era de Aquarius mencionada pelo autor se refere aos anos hippies entre meados dos anos

1960 e 1970. O termo foi amplamente difundido a partir do musical estadunidense Hair de 1967, o

qual  possui uma canção chamada  The Age of  Aquarius,  de James Rado, Gerome Ragni e Galt

MacDermot. A letra em si é quase uma ode ao movimento hippie com passagens sobre amor, paz e

harmonia. Ou seja, acredito que Xalberto indique aqui seu envolvimento com o movimento hippie e

tudo o mais que o envolve como a máxima sexo, drogas e rock n'roll – na história A velha Lei da

Entropia: o tempo corrói a ideologia (2007), o autor declara ter sido hippie nos anos 1970. Quando

ele fala dos “destroços dos tempos psicodélicos” deixa a aproximação com os ENOC ainda mais

Ilustração 73: Editorial do álbum Contos de Nenhum Lugar, Xalberto (1978). Fonte:
XALBERTO, 1978



óbvia.

Apesar de Xalberto tratar brevemente sobre zen-budismo ou algum tipo de filosofia oriental

em Contos de Nenhum Lugar, o faz em meio a chacota, recheado de humor. A história em si se

desenvolve, como o próprio autor define, dentro da surrealidade. Talvez por isso, durante a leitura

não  identifiquei  elementos  propriamente  visionários,  como  os  indicados  por  Caruana  (2014).

Acredito que para o processo de criação de  Contos...,  Xalberto tenha absorvido dos psicodélicos,

principalmente,  a  livre  associação de  ideias,  como foi  o  caso  de  Robert  Crumb (mencionando

anteriormente). Dessa maneira, ao invés de reproduzir graficamente o visto durante os ENOC, o

autor procurava a criação automática – como os próprios surrealistas –, mas agora com a mente

mais livre para divagações imagéticas. Tal prática também é utilizada por Jim Woodring na criação

da série  Frank.  Porém esta não é uma série visionária,  apesar de usar elementos do arcabouço

imagético visionário. Moebius também usava de técnica similar, mas com o diferencial de buscar

um estado de transe antes de se por a criar, com o intuito de facilitar a visualização de imagens para

criar (ou reproduzir o visto).

Para  poder  compreender  melhor  o  processo  de  criação  de  Xalberto,  na  época  em que

realizou Contos...,seria necessário uma entrevista com o autor ou acesso a entrevistas de época ou

artigos em que aborde a questão. No entanto, tais entrevistas e artigos não existem. São raros os

textos sobre Xalberto, seja de modo digital ou físico. Procurei conversar com ele, mas os assuntos

psicodélicos e processo de criação é, atualmente, um tabu para o artista. Ele chegou a comentar

alguns aspectos do processo de criação e uso de alcaloides, mas no fim se sentiu desconfortável e

me proibiu de usar a conversa na pesquisa – o que respeito, ao não utilizar absolutamente nada do

que ele me falou na troca de e-mails O texto a seguir é uma análise crítica de um dos trabalhos do

quadrinista,  precisamente o álbum  Íncaro: estórias daquele que voou,  publicado em 1979, pela

editora Massao Ohno. A premissa,  para tanto,  foi  entender a influência da beberagem indígena

chamada Ayahuasca  no processo criativo do autor, além de buscar aproximar, ou não, a obra do

campo da Arte Visionária. Interessante notar, nesse caso em específico, como o processo criativo

delimita o escopo da pesquisa. O uso da Ayahuasca – pano de fundo na criação – toca em dois

pontos comuns, complementares e indissociáveis: religião e psicotrópicos. A análise, assim, parte

justamente  desses  pontos  para  buscar  compreender  o desenrolar  da  trama de Íncaro  e  como o

processo criativo do autor foi influenciado pela experiência com o chá.



2.3.2.1 – Ayahuasca e Íncaro

A prática ritual da Ayahuasca, invariavelmente, está ligada ao uso religioso – seja com os

pajés, xamãs, ou nas seitas sincréticas contemporâneas83, como foi o caso do uso feito por Xalberto.

Em meio ao ato ritualístico está o efeito da ayahuasca (chá indígena com propriedades psicoativas

resultante da mistura de folhas com cipós nativos da floresta amazônica).  O princípio ativo em

questão é o DMT (N,N-dimetiltriptamina), substância altamente, na falta de uma palavra melhor,

“alucinógena” (termo esse já desgastado e que não abarca a totalidade da experiência). A mistura do

chá é feita entre duas plantas: Banisteriopsis caapi (cipó) e Psychotria viridis (folha), podendo esta

última ser substituídas por outros vegetais. O preparo especial é necessário devido ao DMT ser uma

substância sensível e facilmente sintetizada no organismo, o que não a deixa chegar ao cérebro e

proporcionar seu efeito.  Porém, com a união entre folha (DMT) e cipó (IMAO84),  esse sistema

orgânico de vigília química é temporariamente desligado a proporcionar a chegada do DMT ao

83 A três principais seitas brasileiras que têm o uso sacramental da Ayahuasca como fundamento são: União do 
Vegetal – UDV, Santo Daime e Barquinha.

84  Inibidores da Monoamina Oxidase

Ilustração 74: Página final do álbum Íncaro: estórias daquele que voou, de Xalberto (1979). FONTE:
XALBERTO, 1979



cérebro. Estruturalmente a molécula do DMT se assemelha muito a da serotonina, fixando-se nos

mesmos receptores cerebrais. Ao contrário do que pode parecer, a ocorrência de DMT na natureza é

bastante comum, estando ele presente na maioria dos seres vivos do planeta, inclusive nos seres

humanos. 

A HQ Íncaro: estórias daquele que voou, de Xalberto (1979), portanto, se mostra singular

dentro do contexto das histórias em quadrinhos nacionais por surgir justamente do seio da prática

religiosa e psicodélica. Algo inédito e, até então, não repetido de forma sistemática nas histórias em

quadrinhos – ao menos nas brasileiras. A percepção do envolvimento do processo criativo de Íncaro

com o uso de ayahuasca parte do próprio livro. Nele, Xalberto indica ter passado pela experiência e,

como fica claro, não ter gostado (XALBERTO, 1979). Nas palavras do autor:

Considerações  sobre  a  manipulação  do  êxtase  como instrumento  de poder:  sou
contra  qualquer  seita  ou religião institucionalizada!  Hare Krishnas,  Meninos de
Deus, Tempo do Povo (lembra?), União do Vegetal (não caiam nessa, meninos...),

Ilustração 75: Capa e contra-capa de Íncaro: estórias daquele que voou, de Xalberto (1979). Fonte:
XALBERTO, 1979



tudo  a  mesma  farsa!  Fanatismo  religioso,  manipulação  de  poder!  O  êxtase,
entretanto, é um direito do homem. Voem sozinhos, meninos.. (XALBERTO, 1979,
p. 34)

Talvez,  por  conta  do contato  não tão  positivo  assim com a prática ritual  da ayahuasca,

Íncaro seja uma história que foge um pouco da perspectiva humorística de Xalberto. Mesmo sendo

possível  perceber  traços  de  humor,  como  personagens  nonsense,  o  clima  da  HQ é  pesado.  A

começar pela capa dupla, de autoria de Sian, feita em tom esverdeado (a remeter a um mal estar ou

algo que o valha).  A figura central  é um ser disforme,  musculoso,  em pose heroica,  como um

corredor a cruzar a linha de chegada (ilustração 75). O braço direito parece se transformar em uma

asa, enquanto as pernas derretem. Atrás dele há duas criaturas demoníacas que o perseguem – uma

montada na outra – e soltam até mesmo um grito de ódio. Elas portam armas diversas como chicote,

tesourão, faca e machado. Interessante notar, que, conscientemente ou não, essa criatura dupla pode

indicar a beberagem chamada ayahuasca, que é a mistura de dois componentes (como destacado

anteriormente). 

Apesar de suposição, são grandes as chances de Xalberto ter conversado com Sian sobre

suas experiências com a União do Vegetal (UDV), além de dar a ideia geral do que pretendia passar

com o trabalho. Só assim o desenhista poderia fazer a tradução em imagens, a criar sua própria

interpretação do ocorrido com Xalberto. Outros destalhes que corroboram para a interpretação das

criaturas  como  representação  da  ayahuasca  é  o  fato  das  plantas  que  compõem  o  chá  serem

conhecidas  como Rainha (Chacrona,  a  folha)  e  Rei  (Mariri,  o  cipó)  e  terem como princípio  a

dualidade feminino e masculino. A criatura que é montada é a mais monstruosa e possui corpo de

mulher, com seios a mostra e aspectos na face que remetem as bruxas dos contos de fadas. Quem a

monta é um ser menor, claramente masculino, vestido com botas e esporas e um chapéu semelhante

a um boné. Da parte superior deste segundo, sai de suas costas uma massa disforme, como uma

fumaça  com  rostos  monstruosos  e  até  mesmo  uma  mão.  Curiosamente,  a  perna  esquerda  da

montaria é retorcida em espiral, tornando-se bem parecida com o formato do cipó  Banisteriopsis

caapi – um dos componentes da mistura da ayahuasca.



As personagens do álbum seguem a mesma linha: são todos estapafúrdios, com exceção de

Íncaro (o herói), que apesar de possuir asas tem a aparência de uma pessoa normal. Na galeria ao

início do livro, chamada de “Estranhos Personagens” (ilustração 76), são apresentados aqueles que

surgem no decorrer da trama. Ao todo são 12:  Íncaro, humano que possui asas artificiais;  Força

Estranha,  representado  como  o  Surfista-Prateado  a  usar  um  elmo;  Íncaro  pré-histórico,  um

pterodátilo; Lady Morfina, perigo em forma de mulher bonita, uma dominatrix; São Cosmos e um

amigo, com formas humanoides, mas sem rostos e com aureolas sob as cabeças; Sabina, Rainha da

Noite, uma mulher comum que usa uma corroa e um longo vestido estrelado; O professor Proteus,

retratado como o típico intelectual estereotipado; Minotauro Fernandes, de terno e gravata, possui

um triângulo sob a cabeça, além de uma expressão ensandecida; O Capitão Baixaria, um aviador

Ilustração 76: Galeria Estanhos Personagens, Xalberto (1979). Fonte: XALBERTO, 1979



com rosto de caveira; O Führer, ser disforme, lembra um boneco articulado; e as Forças do Führer,

que são representadas pelo globo terrestre marcado com a suástica nazista.

No fim, parecem ser todos personagens arquetípicos do imaginário de Xalberto, com base

nas interpretações de suas experiências com a UDV.  Íncaro,  por exemplo,  índica a personagem

mítica grega Ícaro, que ganhou asas para que pudesse fugir do labirinto. Ambiente este, também lar

do Minotauro – ser com corpo humano e cabeça de touro. De modo mais abrangente, o labirinto é

uma forma, ou lugar, recorrente nas visões daqueles que se aventuram por estados não ordinários de

consciência, como apontado por Mikosz (2009). Na pesquisa do autor, calcada na incidência das

visões  de  espirais  e  vórtices  no  uso da ayahuasca,  ao  final  ele  se  debruça,  mesmo que breve,

justamente na ocorrência de labirintos durante os ENOC. De acordo com Mikosz, “os labirintos

simbolizam a dificuldade em se atingir o centro, sempre protegido (…) ainda que tenham formas

intrincadas, os labirintos são espirais e estão associados ao cosmo” (MIKOSZ, 2009, p. 232-233).

Ilustração 77: Detalhe de página mostra Íncaro a se transformar em animal mítico. Fonte: XALBERTO,
1979.



A compreensão do cosmo e do labirinto, destacada acima por Mikosz (2009), é interessante

por estar presente neste trabalho de Xalberto (1979) de modo sutil. A trilha percorrida por Íncaro,

em seu voo, durante as 27 páginas de história, pode ser interpretada como esse espaço labiríntico,

uma vez que ele é altamente dinâmico, com situações e ambientações bastante dispares uma das

outras,  o  que  leva  o  leitor  a  ter  a  sensação  de  cortes  bruscos  na  narrativa.  Algo  possível  no

deslocamento dentro de um labirinto – ou sonho. Um bom exemplo é a aparição do Minotauro

Fernandes – que comenta a construção de uma “Torre de Babel” (XALBERTO, 1979, p. 32). Ele

surge na história ao final, na página 32 e participa somente de dois quadros, dizendo algo sem

sentido explicito. O labirinto, dessa forma, por ser associado ao cosmo e este ao que se encontra

dentro de cada um (MIKOZ, 2009, p. 198), parece representar o aprofundamento do autor em si

mesmo durante a experiência com a ayahuasca. Assim, mais uma vez a ideia de Íncaro corresponder

Ilustração 78: Íncaro toma o chá e o recusa. Fonte: XALBERTO, 1979.



a uma possível introspecção do autor exteriorizada na HQ é corroborada.

Tão  tímida  quanto  a  aparição  do  Minotauro Fernandes é  a  do  Professor  Proteus.  Esta

personagem surge em dois momentos. Um na página 28 e outra vez na página 32. Na primeira delas

é somente para contrariar a vontade do Capitão Baixaria, que pretende não deixar Íncaro se tornar

estrela. Professor Proteus, por ser um estereótipo do intelectual, mantem as características desse

tipo:  questionador  e  motivado  por  encontrar  soluções.  Ao  final,  na  segunda  aparição,  ele,

novamente, reafirma o posicionamento acadêmico por analisar a situação ao ponto de nomear, de

Íncaro, a nova estrela que surge. A autoridade para tanto é ele ser professor. Porém,  Íncaro, entre

uma cena e outra,  critica o Professor Proteus dizendo que “Todo intelectual é megalomaníaco”

(XALBERTO, 1979, p.  28).  A personagem dá a entender  existir  mais para validar  as ações de

Íncaro e para expor certa aversão do autor pelo racionalismo academicista.

Os  outros  coadjuvantes  são  melhores  percebidos  dentro  do  contexto  geral  da  trama.  A

história, dividida em três partes, começa com o subtítulo de Íncaro – Concrético e tem início com o

protagonista se preparando para o voo. Íncaro está posicionado no topo de um prédio, no que parece

ser uma metrópole. Ele salta e voa, as pessoas o observam no início daquela jornada e se espantam.

De acordo com que ele segue caminho, o ambiente muda e de uma cidade contemporânea ele é

levado a um mundo primitivo, com homens das cavernas e ambiente hostil. Interessante notar que,

na segunda página, terceiro quadro, Xalberto retrata Íncaro, em estado de graça, a se transformar

em outro ser. Primeiro numa águia, depois no pterodátilo, que é o  Íncaro pré-histórico. Ou seja,

nesse ponto Íncaro volta a um estado anterior ao seu ser atual, talvez seja o retorno de sua essência.

A transformação, dentro do xamanismo (que é a base da prática ayahuasqueira, e melhor discutido

anteriomente)  é  algo  bastante  comum  possuindo  até  mesmo  alguns  animais  que  são  os  mais

corriqueiros dentro desse processo de mutação. Dentre eles há a onça, a sucuri e a águia harpia

(LUNA, 2005). Mikosz (2009) destaca um trecho interessante de Campbell (1991) em que o autor

comenta a respeito do quão comum é a imagem de determinados animais/símbolos, com destaque

especial a fusão entre águia e serpente.

(…) uma imagem constante é o conflito entre a águia e a serpente.  A serpente
ligada  à  terra,  a  águia  ao  voo espiritual  –  esse  conflito  não  é  algo  que  todos
experimentamos?  E  então,  quando  as  duas  se  fundem,  temos  um  esplêndido
dragão, a serpente com asas. Em qualquer parte da Terra, as pessoas reconhecem
essas imagens.  Quer eu esteja lendo sobre mitos polinésios, iroqueses ou egípcios,
as imagens são as mesmas e falam dos mesmos problemas (CAMPBELL apud
MIKOSZ, 2009).

A forma  de  pterodátilo,  para  o  Íncaro  pré-histórico,  pode  ser  vista  como  esse  dragão

mencionado por Campbell. Um réptil alado, mistura de ser terrestre com voador. Um retorno ao



ancestral/primário que leva Íncaro a ter contato direto com um “homem das cavernas”. Porém, não

é  um homem das  cavernas  comum,  ele,  na  verdade,  é  desenhado  com as  feições  de  Brucutu,

personagem dos quadrinhos criado por Vincent T. Hamlin, em 1932, nos Estados Unidos. É possível

que esta personagem tenha feito parte da infância de Xalberto, uma vez que ela foi publicada no

Brasil, pela primeira vez, entre 1960 e 1969, pela editora RGE. Sucesso absoluto, Brucutu chegou a

virar letra de música e, em 1965, teve uma versão brasileira gravada por Roberto Carlos no disco

Roberto Carlos Canta para a Juventude. Em outras palavras, o surgimento de Íncaro pré-histórico

parece ter  a  ver  com algum conflito  interno do autor,  com forte  influência  de seus  tempos de

infância.

O homem das cavernas, ou o Brucutu de Xalberto, agride o Íncaro pré-histórico, lançando

em sua cabeça um martelo de pedra. Com isso, ele consegue aprisionar o pterodátilo em uma gaiola,

até que surge o Força Estranha. Essa personagem, também é caracterizada por outro herói existente

no mundo dos quadrinhos norte-americanos. Desta vez é o Surfista-Prateado, que se diferencia do

original  por  possuir  um elmo.  O  Surfista original  foi  publicado  pela  primeira  em um arco  de

histórias do Quarteto Fantástico chamado Trilogia Galáctus, em 1966 (Fantastic Four # 48), nos

Estados Unidos. No Brasil, a primeira aparição do Surfista-Prateado foi em 1968 na revista Super

X #16, da editora Ebal. Xalberto, na época, tinha entre 17 e 18 anos, tendo em mente que o autor

teve contato com a personagem do Surfista nesse período, é possível deduzir que ele já encarava

outra fase da vida, a deixar a infância para seguir com o exigido pela conduta de adulto. Dentro

desse contexto, percebe-se que a figura do  Surfista pode representar essa nova postura de ser do

autor, daí o conflito – seria uma tentativa do espectro infantil do autor em retê-lo nesse ambiente

primitivo de seu ser. Apesar da transformação em pterodátilo e a descida até o ser primordial que se

encontra no âmago do autor, a força da infância ainda era latente em sua essência, tanto que ela

busca aprisionar Íncaro. O Surfista, assim, como um aspecto mais maduro, surge para libertar esse

ser ancestral e deixá-lo seguir adiante.

Enfurecido, Brucutu agride o Força Estranha. No entanto, ao lançar seu machado, Brucutu

acaba por se transformar em outro personagem dos quadrinhos:  Thor, o deus nórdico da  Marvel

Comics. Criado nos Estados Unidos em 1962,  Thor teve a primeira história lançada no Brasil em

1967, pela editora Ebal. Ou seja, no âmbito analisado aqui, estaria a personagem, também, como

parte do imaginário de Xalberto que remota a transição entre fase infantil/adolescência, com a fase

adulta. Já na trama de Íncaro, Força Estranha revida o ataque de Thor, ferindo-o na cabeça. Nesse

ponto, Força Estranha começa a mudar de forma tornando-se ele mesmo no Íncaro pré-histórico.



Tal metamorfose dá a entender que a Força Estranha, que liberta o ser primordial interno, nada

mais é do que o próprio agente da mudança. Cada um desses personagens:  Íncaro, Íncaro pré-

histórico e Força Estranha são o mesmo ser em diferentes níveis – como as diversas personalidades

que cada um carrega dentro de si (de modo místico, figura também como o pai, o filho e o espírito

santo ou tantas outras trindades holísticas que existem). Ao continuar a fuga, Íncaro pré-histórico é

atacado por policiais, que acabam por abater o pterodátilo. Mas, ao cair, uma surpresa: o que os

policiais acertaram na verdade não era o ser verdadeiro, mas o invólucro (uma caixa), que permite

Íncaro alçar novos voos e continuar sua jornada. 

Nesse ponto é dado o início à segunda parte da história: A queda de Íncaro. Aqui, o herói se

vê com uma breve impossibilidade de voo e cai em terra. No solo, ele se deixa levar pelo fascínio

da “sociedade dos homens” (XALBERTO, 1979, p. 17). Uma máquina, com braços mecânicos se

aproxima de  Íncaro e lhe oferece o que parece ser um copo de  Coca-Cola – a referência é bem

Ilustração 79: Página retrata a "peia" de Íncaro. Fonte: XALBERTO, 1979.



explícita. Ao dar um trago na bebida, a personagem vê tentáculos saírem do copo na tentativa de

agarrá-lo, ele então joga o copo fora e segue seu caminho. O ato de pegar o copo e sorver o líquido

parece indicar parte da prática ritual da ayahuasca que, costumeiramente, é servida em copos, e

possui  liquido  escuro  com gosto  desagradável.  Os  tentáculos  que  saem do  recipiente  possuem

correspondentes com o apresentado na capa – a montaria possui um braço que na verdade é um

tentáculo. Tendo em vista a associação entre as práticas da UDV e o expresso no álbum, pode-se

entender esta passagem como a negação do autor ao chá, que possui gosto acentuado e, muita das

vezes, nauseante.

Em seguida,  Íncaro se dirige ao “Néctar”,  em contraposição à asquerosa bebida tomada

antes. Porém, dentro do que parece um bar, só existem criaturas grotescas que tentam comê-lo. Ele

foge, perseguido por esses monstros, aspectos sombrios de sua própria consciência, ao ponto de

receber uma garrafada na cabeça – seria uma espécie de “peia”, termo usado na ayahuasca para se

referir  ao mal  estar que se pode sentir  ao ingerir  o chá,  ao ponto de levar  à vômitos  e outros

desconfortos. Íncaro cai, uma ambulância se aproxima. Sai dela, no lugar dos enfermeiros, grandes

escorpiões que socorrem-no. Tal aracnídeo também é um dos seres comuns que permeiam as visões

de ayahuasca e de outros psicotrópicos – como bem demonstrado no filme Blueberry (2004), de Jan

Kounen, que tem como pressuposto a busca da expansão da consciência por meio de plantas de

poder. No caminho da ambulância, ela é interceptada por  Lady Morfina, que mata o motorista do

veículo que transporta  Íncaro, o seduz e se deita com ele. Mas, antes do ato carnal se consumar,

Íncaro vê que ela possui uma calda de escorpião e é atacado por ela. O herói alça voo e leva Lady

Morfina junto. Do alto, solta-a para que se quebre toda ao chegar ao solo – ela é oca, artificial. Essa

passagem final parece sinalizar os prazeres efêmeros a que se está sujeito, o belo se torna nocivo,

tendo como única escapatória “largá-lo”.

Aqui começa a parte final da trama. Xalberto não deu um subtítulo claro, mas parece ser

Íncaro resolveu tornar-se estrela. No topo de um prédio, o protagonista reflete e toma sua decisão.

Então ele alça voo para cumprir seu intento. O Capitão Baixaria, como mencionado anteriormente,

procura atrapalhar. Ele surge tendo um punho cerrado como veículo, conduzindo-o como se fosse

um carro voador. É nesse ponto que o Professor Proteus se diz contra. Em seguida as Forças do

Führer  entram em ação, pois pretendem impedir  Íncaro de se tornar estrela. “Já pensou se todo

mundo fizesse o mesmo?” (XALBERTO, 1979, p. 28), questionam os subordinados da  Força do

Führer. De repente, surge nos braços de Íncaro Lady Morfina, a “promessa erótica de consumo” –

ou, a normatização social,  regida pelo sistema capitalista.  No entanto era um embuste,  tirada a



máscara, ela se revela apenas o Capitão Baixaria disfarçado – a sordidez que se esconde por entre a

sociedade capitalista.

Enquanto  isso,  São  Cosmos  aguarda  o  herói,  chamando-o  –  tal  personagem  parece

personificar o sentido de comunhão com o todo, proporcionado pelos ENOC. Do outro lado, as

Forças do Führer atacam Íncaro para impedi-lo – eles são militares e possivelmente estão ligados a

aversão do autor ao Golpe Militar de 1964 e vigente ainda no ano de publicação do livro. Mas, “a

magia de Íncaro é mais forte” (XALBERTO, 1979, p. 30), e os disparos se transformam em flores.

“Mas às vezes...falha!” (XALBERTO, 1979, p. 28ra), Íncaro, então, recebe no rosto uma tijolada

em meio as flores. Aquele que voa, apesar de elevar-se acima dos demais e, com isso, conseguir ver

além, trava uma luta constante contra as forças externas do sistema. Invariavelmente, diz Xalberto

neste exemplo, elas irão conseguir ferir, mesmo que se esteja do alto. Relevante é o fato de, em

meio as três principais seitas que fazem o uso sacramental da ayahuasca (Barquinha, UDV e Santo

Ilustração 80: Página final do álbum, uma crítica do autor às religiões. Fonte: XALBERTO, 1979.



Daime), a UDV é a que possui uma relação mais estreita com os militares (GOULART, 2005). De

certa forma, isso acaba por ter reflexo na própria dinâmica do grupo por meio de uma “organização

bastante rígida, de caráter marcadamente centralista, sendo composta por centros, espalhados por

todas as regiões do país, e que se subordinam a uma mesma direção e autoridade” (GOULART,

2005, p. 363). Talvez essa relação de autoridade não tenha sido muito bem assimilada por Xalberto,

que achou incongruente uma bebida psicodélica, que serviria para libertar, ser usada num contexto

dominador, dogmático, por assim dizer.

O autor, Xalberto, representado por Íncaro, se coloca como aquele que deseja voar, alcançar

o cosmos, enquanto a opressão externa da sociedade e, às vezes, até mesmo dentro das práticas

libertarias,  lhe  são  hostis.  Vencida  essa  etapa,  Íncaro  se  direciona  para  uma estrela  azul,  e  lá

encontra  Sabina,  Rainha da Noite.  Com ela  se  deita  e,  “leve de orgone” (XALBERTO, 1979),

consegue voar mais alto. Orgone é o nome dado para uma forma de energia descoberta por Wilhelm

Reich  em 1930.  Seria  ela  um tipo  de  energia  vital,  que  atuaria  em outros  níveis  da  matéria.

Geralmente sua aplicabilidade está ligada as práticas holísticas de terapia. Leve, então, Íncaro chega

aos cosmos e se torna a estrela, batizada pelo Professor Proteus com seu nome.

Na última página, a crítica final do autor aos sistemas religiosos: Jesus, representando por

um bebê mimado que aponta o dedo para Íncaro, questiona Deus (uma massa disforme que suja o

planeta), “Papai, se o senhor é Deus, o que é aquilo?”, e tem-se a resposta: “Não olhe meu filho,

Aquilo não existe” (XALBERTO, 1979, p. 33). Em outras palavras, seres míticos (Deus, Jesus),

travam um diálogo em que o real (o ser humano, Íncaro) é tido como não existente. Uma metáfora

que ilustra bem a relação das principais religiões com as pessoas: se elas não são adeptas da mesma

crença, se tornam invisíveis, inexistentes para os que as seguem.

2.3.2.2 – Considerações

Tendo em mente o que vem a ser xamanismo, arte visionária, ayahuasca e suas relações com

Íncaro: estórias daquele que voou,  é interessante entender um pouco a seita União do Vegetal,

frequentada por Xalberto no período em que criou a  referida HQ. Fundada em 1961, por José

Gabriel da Costa, a UDV na verdade possui o nome completo de Centro Espírita Beneficente União

do Vegetal.  Diferente das outras duas linhas ayahuasqueiras, Barquinha e Santo Daime, a UDV

surge em Rondônia, e não no Acre. No entanto, para Goulart (2005, p. 361) “poderíamos considerar

que  essas  três  linhas  da  ayahuasca  fazem parte  de  uma mesma tradição  religiosa.  Poderíamos

também dizer que essas linhas se inserem num mesmo campo religioso,  o campo das religiões



ayahuasqueiras”.

Um dos pontos que mais singularizam a UDV, com relação as outras duas seitas, é a já

comentada rigidez em suas práticas. Não só na prática religiosa em si, determinada por uma conduta

específica,  mas até  mesmo no modo como cada adepto deve se vestir.  Nos rituais  da UDV os

membros usam roupas específicas, diferenciando-os com base no grau em que se encontram dentro

do grupo. Um tipo de separação/demarcação aos moldes da hierarquia militar. A UDV se caracteriza

também pela organização institucional. Dentre as três principais religiões ayahuasqueiras, ela é a

única que possui um departamento médico-científico (dedicado a pesquisas com ayahuasca) e outro

de memória e  documentação (arquivamento de dados biográficos  do fundador e  de registro de

adeptos). Grande parte dos esforços para a legalização do uso do chá foi realizado pela UDV, com

base nas pesquisas conduzidas no seio do grupo, propiciado por sua organização.

Outros  pontos  divergentes  são:  na  UDV é  proibido  o  uso  de  Cannabis  sativa,  também

conhecida como Santa Maria, e pejorativamente como maconha. Tanto na Barquinha quanto no

Santo Daime o uso de Cannabis não é incentivado, mas também não é repreendido, ao contrário do

que ocorre na UDV. O tabaco, seja fumado ou em forma de rapé, também não é usado pela UDV,

sendo até mesmo “condenado pelos preceitos morais desse grupo religioso” (GOULART, 2005, p.

381). Há diferenças também na parte sincrética. Enquanto a Barquinha e o Santo Daime aceitam

mais as bases das religiões afro-brasileiras e indígenas, a UDV se afasta dessas práticas, centrando-

se apenas no cristianismo, apesar de não explícito (GOULART, 2005).

Com bases nesses e outros aspectos omitidos, fica nítido o quanto o ambiente do uso da

ayahuasca,  dentro  do  contexto  da  União  do  Vegetal,  realizado  por  Xalberto,  parece  ter  sido

intimidador. É difícil, num ambiente altamente hierarquizado, movido por dogmas rígidos e conduta

estruturalista, alçar voos verdadeiramente libertadores. Talvez, por conta desses e outros aspectos

intrínsecos ao autor, em conflito com o cenário criado pela UDV, que Íncaro se apresente como uma

história de redenção e busca por libertação.

É possível que, dentro de um contexto realmente xamânico, fundamentado em ritos arcaicos,

as experiências vivenciadas por Xalberto fossem complemente diferentes. Ao contrário das religiões

com base no cristianismo, o neo-xamanismo não costuma tolher nem censurar os praticantes a partir

de  dogmas.  Existem,  sim,  determinadas  atitudes  que  devem  ser  evitadas  dentro  de  um ritual

xamânico, tendo o respeito mútuo como fator principal, mas nada que venha a limitar a liberdade de

ser da pessoa presente. É o lugar ideal para aqueles que pretendem voar.



Estágio III: em busca das visões

Durante  quase  30  anos  (a  partir  de  1970)  as  pesquisas  e  relatos  de  uso  de  substâncias

psicotrópicas  estavam,  em sua  maioria,  relacionados  à  antropologia,  ao  âmbito  psiquiátrico  ou

voltados às práticas e usos religiosos locais. Somente após a virada do século 21 é dada maior

abertura ao tema. Essa mudança torna-se perceptível com a realização da segunda edição do World

Ayahuasca Conference 2016, em Rio Branco, no Acre, com a proposta de aproximar as pesquisas

acadêmicas com as comunidades tradicionais. Em 2017 houve o evento  Psychedelic Science, em

Oakland,  na  Califórnia,  tendo  como  escopo  o  ressurgimento  das  pesquisas  com  foco  em

psicodélicos.  No Brasil,  apesar  de  crescentes,  ainda  são  escassos  os  estudos  nesse  campo –  a

maioria estão nas áreas da neurociência, psiquiatria/psicologia e antropologia.

Nas artes, destaque para a mencionada tese de José Eliézer Mikosz (2009), que se configura

com um dos principais divulgadores da Arte Visionária no Brasil. Apesar de calcada na psicologia, a

dissertação de Fernando Beserra, Experienciando A Arte Visionária: Uma Compreensão Junguiana

da Interação de Estudantes Com a Obra de Alex Grey (2014), aborda o viés artístico dos ENOCs.

Assim como o trabalho de Gabrielle Dal Molin, Floresta Manifesta: Arte e Imagens da Ayahuasca

em  Contextos  Urbanos  Brasileiros (2016),  defendido  no  Programa  de  Pós-Graduação  em

Antropologia Social/PPGAS. No entanto, nenhuma delas toca especificamente no que tange a arte,

criatividade e processos criativos.

A recepção da Arte Visionária no meio artístico também não ocorre de forma harmônica,

sendo,  muita  das  vezes,  estigmatizada  como  “arte  menor”  (MIKOSZ,  2006).  Em  busca  de

organização e espaço para esse tipo de arte, em julho de 2013, no Brasil, foi criada a  1ª Mostra

Internacional de Artes Visionárias da Nova Era,  com autores de todo o mundo. Para o evento,

realizado em Campinas (SP), foram selecionados trabalhos dos mais diversos ramos das artes, de

pinturas  à  performances  –  em 2017  ocorreu  o  terceiro  evento,  o  qual  agora  se  chama  Bienal

Internacional de Cultura Psicodélica. No início de 2013 houve ainda a primeira grande exposição

europeia dedicada as obras realizadas sob ou inspiradas nos efeitos de psicoativos, intitulada  Sob

Influências – Artistas e Psicotrópicos,  apresentada na galeria  Maison Rouge,  em Paris. Ao todo

foram 250 obras de 90 artistas, dentre eles renomados como Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst,

Francis Picabia, Jean Cocteau, Larry Clark e o brasileiro Hélio Oiticica.

Mas, apesar de atualmente ser dada maior atenção às artes oriundas de ENOC, há tempos

pesquisadores de todo o mundo buscam validar se os psicodélicos, ou os ENOCs em geral, de fato,



são capazes de melhorar a criatividade. Neste capítulo busco fazer um levantamento bibliográfico

de algumas dessas pesquisas as quais, na maioria, foram realizadas entre as décadas de 1950 e 1970.

As  pesquisas  das  décadas  de  1980  e  1990,  por  conta  da  proibição,  tendem  a  ser  revisões

bibliográficas.  Enquanto  que,  de  2000  para  frente,  são  feitas  algumas  experiências  pontuais  e

empíricas da relação entre ENOC e processos criativos.

É também neste capítulo que analiso as histórias em quadrinhos que fazem parte da poética

da tese. Porém, antes abordo os processos criativos de algumas HQs pré-tese, com o intuito de

verificar possíveis mudanças nas temáticas, abordagens ou mesmo no modo de narrar as histórias.

São histórias baseadas em sonhos lúcidos, publicadas entre 2011 e 2013, e que servem apenas como

referencial para buscar traçar paralelos entre os quadrinhos resultados de experiências espontâneas

de  ENOC  (sonhos  lúcidos),  com  os  resultados  das  buscas  deliberadas  por  ENOC  –  no  caso

Ayahuasca, Respiração Holotrópica e os próprios sonhos lúcidos.

3.1 – Criatividade e ENOC

As  pesquisas  com  interesse  em  relacionar  criatividade  e  estados  não  ordinários  de

consciência,  pode-se dizer,  tiveram início com o psicólogo inglês  Havelock Ellis,  em 1898, ao

publicar  o  texto  Mescal:  a  new artificial  paradise, no  periódico  The  Contemporary  Review –

período esse em que a mescalina acabara de ser isolada e sintetizada em laboratório por Arthur

Heffter (CARNEIRO, 2005, p. 65). Ellis (1898) usou mescalina para estudar a criatividade, tendo

ministrado esse químico junto a poetas e pintores. Durante as décadas iniciais do século XX foram

poucas as investigações sobre a relação de estados não ordinários de consciência e criatividade. No

Brasil,  ao final da década de 1950, foram desenvolvidas pesquisas científicas com LSD, sendo

algumas  delas  voltadas  à  criatividade  (CARNEIRO,  2005,  p.  70).  Nesse  mesmo  período,  na

Argentina, Alberto Fontana passa a usar psicodélicos no tratamento psiquiátrico. Stanislav Grof, na

antiga República Tcheco Eslováquia, também daria início a suas pesquisas. Nos Estados Unidos

havia Oscar Janiger, dentre outros cientistas.

No entanto, em 1967, o LSD torna-se ilegal e de uso restrito dos governos, que continuam a

estudá-lo secretamente a procurar um modo de desenvolverem uma espécie de “lavagem cerebral”

(CARNEIRO,  2005).  Antes  mesmo dessa  restrição,  os  pesquisadores  universitários  que  tinham

como foco os psicodélicos já eram perseguidos. É emblemática a expulsão dos professores Timothy

Leary e Richard Alpert, de Harvard, em 1963 por defenderem e pesquisarem o LSD. Para Henrique

Carneiro (2005), 1963 marca a entrada na clandestinidade das pesquisas voltadas aos ENOC. Em



meio  a  isso,  farmacêuticos,  etnobotânicos,  antropólogos  e  biólogos  cada  vez  mais  passam  a

conhecer  espécies  de  plantas  ou  fungos  usados  como  “Plantas  Sagradas”  por  povos  nativos  –

principalmente das Américas.

O  LSD,  devido  ao  potente  efeito  em  doses  baixíssimas,  acabou  sendo  o  psicotrópico

preferido  para  pesquisas  relacionadas  à  criatividade.  Seguido  pelos  famigerados  cogumelos

mágicos,  Psilocibe cubensis, e mescalina. Em alguns casos ayahuasca ou cannabis ou até mesmo

álcool  (ISZÁJ  et  al,  2016)  foram  avaliados  como  influenciadores  da  criatividade.  A pesquisa

realizada  por  Fruzsina  Iszáj,  Mark  D.  Griffiths  e  Zsolt  Demetrovics,  intitulada  Creativity  and

Psychoactive Substance Use: A Systematic Review (2016), busca levantar as principais experiências

envolvendo criatividade e  ENOCs que estão disponíveis para consulta  na internet.  No primeiro

levantamento chegaram ao montante de 327 artigos. Depois de aplicarem vários filtros de seleção,

tiveram o resultado de 19 artigos/pesquisas disponíveis online com escopo em criatividade e ENOC.

Destes,  nove  usaram  várias  substâncias  durante  a  coleta  de  dados,  seis  focaram  em  LSD  ou

psilocibina, dois em cannabis e um em ayahuasca (ISZÁJ; GRIFFITHS; DEMETROVICS, 2016).

Um dos pontos interessantes, do levantamento de dados feito pelo trio, é poder ter uma melhor

noção  quantitativa  das  pesquisas  empreendidas,  internacionalmente,  ao  longo  dos  anos  e

compreender como elas dialogam entre si. 

Para a interpretação dos dados colhidos, o trio de pesquisadores têm como referência três

fontes  principais.  A primeira,  parte  da  pesquisa  de  Ernest  Kris  (1962),  que  indica  serem  os

processos  criativos  divididos  em duas  principais  etapas.  Uma seria  chamada de “inspiracional”

(ISZÁJ et al, 2016), ou seja, tratar-se-ia do que se pode entender como  insigh, ou mesmo musa

(NACHMANOVITH, 1990). É o momento da fagulha inicial que surge como inspiração. É o estado

de  passividade  do  artista.  Nele,  de  acordo  com o  trio,  existem similaridades  com o  processo

regressivo em termos de impulsos do ID, o qual passaria a comandar o que se relaciona ou não com

o  EGO  –  algo  difícil  de  ocorrer  em  circunstâncias  normais.  Assim,  esta  fase  determinaria  o

conteúdo mental dominante, tendo como base o inconsciente e funções pré-conscientes (ISZÁJ et

al, 2016).  

A segunda fase é de “elaboração” (ISZÁJ et al, 2016), em que tanto são usadas funções do

EGO, quanto analises do entorno, calcadas na realidade e lógica. Essa fase exige concentração,

planejamento e resolução de problemas. Os pesquisadores (2016) apontam que é comumente aceito

pela comunidade científica que o artista, ou criador em geral, usa o material mental bruto recebido

durante a primeira fase para poder reestruturá-lo na segunda fase, ao criar. Ambas as fases podem



surgir  em ordem, aleatórias ou mesmo combinadas.  No primeiro capítulo da tese,  ao discutir  a

criatividade, identifico ser este, sim, um dos passos realizados pelas mentes criativas até atingirem

uma ideia que possa gerar um artefato novo, genuíno. 

Iszáj,  Griffiths  e  Demetrovics  (2016)  comentam ainda  sobre  outros  pontos  de  vista  no

tocante as características do surgimento da ideia criativa ao citar Thrash e Elliot (2003). Para estes,

seriam três as principais características dos processos criativos: 1) Evocação, ou inspiração, envolve

estímulos externos; 2) Transcendência, é a visão ordinária que se transforma em nova perspectiva; e

3) Approach Motivation, é quando o artista se sente impelido a criar e a compartilhar a criação. De

acordo com os três autores, Thrash salienta que inspiração é o resultado de atualização de sentidos

(ISZÁJ et al, 2016). Por outro lado, apontam que Oleynick (2014) indica ser a inspiração não uma

fonte  de  pensamento  criativo,  mas  uma  forma  de  transmissão  de  ideias  criativas  (ISZÁJ;

GRIFFITHS; DEMETROVICS, 2016). O que não deixa de ser verdade, uma vez que a inspiração,

como visto, resulta da comunicação entre o inconsciente e o consciente.  

Estes foram os principais fundamentos teóricos do trio para compreenderem a criatividade e

os  processos  criativos,  além de  buscarem paralelos  com a  psicanalise  junguiana.  No fim,  eles

compreendem a inspiração como uma fase regressiva do criador, uma espécie de estado extático.

Para eles, quando o artista trabalha com materiais tanto do consciente quanto do inconsciente, o

resultado se caracteriza pela flutuação emocional, o que poderia ser difícil de se lidar no dia a dia

(ISZÁJ et al, 2016). Parte de tal conteúdo inconsciente pode acabar sendo convertido e externado

em arte  – já  com a carga emocional  adequada.  Os autores  defendem que,  alguns artistas,  para

melhor  lidarem  com  seus  estados  emocionais  extremos,  optam  pelo  uso  de  substâncias

psicotrópicas. Outras razões apontadas para artistas serem abertos aos psicodélicos seria a busca por

experimentarem a despersonalização e  a desrealização (ISZÁJ et  al,  2016).  Ou seja,  os artistas

estariam a procura de sentirem como é deixar de serem eles mesmos e de romperem a conexão com

a realidade  ordinária.  Como última suposição  dada  ao  interesse artístico  nos  psicodélicos,  está

experimentarem estados não usuais de cognição. 

Com base em minha pesquisa particular e tendo de contraponto a pesquisa citada acima,

pude perceber que, se não todas, a maioria das investigações sobre criatividade e ENOC se baseiam

em testes/questionários aplicados nos pesquisados. Os principais deles são:  Creativity Checklist,

Self-perceived  creativity  and  the  importance  of  creativity,  Goughís  Creative  Personality  Scale,

Remoteness of Associations, Shapes, The Creative Cognition Inventory, The Assessment Schedule

for  Altered  States  of  Consciousness e  Barronís  Ego-strength  Scale (HOLT;  DELANOY;  ROE



2004). Cada um, ao seu modo, possui perguntas objetivas destinadas a traçar a percepção criativa do

indivíduo criador durante o ato criativo. Alguns testes, como Mednick Remote Association Test, The

Modified Word Association Test,  Mosaic Design Test,  Free Association Test,  Gottschalk Figure-

Perception Test e  Tachistoscopic Stimulation  (ZEGANS et al,  1967); se preocupam mais com a

parte cognitiva dos indivíduos, com testes mais interativos que visam determinar originalidade e

fluidez de pensamento. Outras pesquisas, como apontam Iszáj, Griffiths e Demetrovics (2016), se

dedicam a compreender as mudanças nas capacidades artísticas causadas pelos psicodélicos antes,

durante e depois da ingestão.

A discussão final levantada pelos pesquisadores aponta não haver heterogeneidade entre as

pesquisas analisadas. Apesar do tema comum, criatividade e ENOC, cada pesquisador (alguns dele

abordo melhor no decorrer do capítulo) foi motivado por um aspecto diferente quanto aos processos

criativos. As metodologias também são muito dispares umas das outras, assim como os ambientes

onde ocorreram as coletas de dados e as substâncias utilizadas.  Ou seja,  de acordo com o trio

(ISZÁJ  et  al,  2016),  torna-se  difícil  traçar  uma  conclusão  a  cerca  do  tema  criatividade  e

psicodélicos. 

Mesmo com o limitado acordo entre as pesquisas, foi observado por eles que a maioria dos

estudos confirma uma pequena associação entre criatividade e psicoativos. Porém, a natureza dessa

associação não é clara. O que podem afirmar (ISZÁJ et al, 2016), de fato, é que os psicodélicos

possuem a  capacidade  de  interferirem positivamente  na criatividade.  Além disso,  fazem quatro

apontamentos sobre a questão: 1) o uso de psicoativos seria mais comum entre pessoas criativas –

daí a preferência dos artistas em experimentarem ENOC –; 2) Apesar de não ser definida a maneira

como  os  psicodélicos  atuam  na  criatividade,  para  eles  está  claro  que  as  substâncias  agem

diretamente como amplificadoras de experiências e sensibilidades. Seria o processo de perder a

consciência que teria influencia no processo criativo e não tanto as visões em si. Ou seja, o artista

não se torna mais criativo por usar psicoativos, mas, se usar, pode ser afetado ao ponto de sofrer

influências  nas  criações  posteriores;  3)  Funções  específicas,  relacionadas  com  a  criatividade,

parecem ser modificadas ou melhoradas,  no caso de pessoas comuns, não artistas. É ressaltado

ainda que a criatividade é um fenômeno complexo e difícil de determinar; 4) Em alguns casos as

substâncias psicodélicas podem trazer à tona personalidades preexistentes nos indivíduos (ISZÁJ et

al, 2016) – o que pode não ser desejável.

A partir  de  outro viés,  pesquisas  como a  Psychedelics  and Creativity:  a  Review of  the

Quantitative Literature,  de Matthew J. Baggott (2015), também não identificam correspondências



entre  os  resultados  das  pesquisas  qualitativas  com  as  quantitativas,  relacionadas  ao  tema

criatividade e ENOC – a reforçar a idiossincrasia do escopo de pesquisa. Ao contrário de Iszáj (et

al,  2016)  que  percebe  o  câmbio  mental  causado pelos  psicotrópicos  a  partir  da  perspectiva  da

psique,  para  Baggott  (2015),  as  mudanças  mentais  causadas,  em especial,  pelos  psicodélicos  é

explicada a nível molecular. 

A  inconsistência  é  provavelmente  um  resultado  de  seus  mecanismos
farmacológicos.  Acredita-se  que  os  psicodélicos  agem  como  agonistas  nos
receptores  de  serotonina  5-HT2A  (Gonzalez-Maeso  e  Sealfon,  2009),  com
interações com outros sítios de ligação modificando seus efeitos (Nichols, 2004).
Os receptores de serotonina 5-HT2A são expressos no soma e dendritos apicais de
neurônios piramidais (Willins et al., 1997; Jakab e Goldman-Rakic, 1998), onde
podem modular a relação entre insumos e produto (Zhang e Arsenault, 2005). . A
ampla  distribuição  desses  receptores  no  córtex  pode  contribuir  para  os  efeitos
variáveis  dessas  drogas  na  cognição,  no  humor  e  na  percepção.  Esses  efeitos
podem incluir  mudanças  de  percepção,  distorções  de  tempo,  humor  alterado  e
freqüentemente  lábil,  sentimentos  de  despersonalização  (como  mudanças  nos
limites  percebidos  entre  eu  e  não-eu)  e  desrealização  (como  sentimentos
semelhantes  a  sonhos)  e  -  mais  relevante  para  este  artigo  -  sentimentos  de
percepção e significado alterado. (BAGGOTT, 2015, p. 02)85

Em outras  palavras,  seriam os  receptores  cerebrais  de  serotonina  que  determinariam as

diversas  sensações  e  percepções  obtidas  sob  os  efeitos  dos  agentes  psicodélicos.  Alguns  deles

propiciariam melhorar a criatividade e agiriam especificamente na cognição, humor e percepção,

causando  mudanças  perceptuais,  distorção  de  tempo,  mudanças  de  humor,  sensações  de

despersonalização, etc (BAGGOTT, 2015).

Nos questionários de medição de criatividade usados nas pesquisas analisadas por Baggott,

ele identificou que “insights” e alterações de sentidos/significados como os dois principais pontos

assinalados  pelos  pesquisados.  Isso  o  levou  a  pensar  nos  efeitos  da  mudança  na  dinâmica  de

pensamento como gatilho para a alteração de significado e fonte para a criatividade (BAGGOTT,

2015).  Uma das  maneiras  de se perceber  esse aspecto é  com a tendência dos  psicodélicos  em

aumentarem a capacidade do uso incomum da linguagem. Dando forma a uma linguagem mais

abstrata e menos concreta (BAGGOTT, 2015). 

85 The inconsistency is likely a result of their pharmacological mechanisms. Psychedelics are thought to act as 
agonists at 5-HT2A serotonin receptors (Gonzalez-Maeso and Sealfon, 2009), with interactions with other binding 
sites modifying their effects (Nichols, 2004). 5-HT2A serotonin receptors are expressed on the soma and apical 
dendrites of pyramidal neurons (Willins et al., 1997; Jakab and Goldman-Rakic, 1998), where they may modulate 
the relationship between inputs and output (Zhang and Arsenault, 2005). The broad distribution of these receptors in 
the cortex may contribute to the variable effects of these drugs on cognition, mood, and perception. These effects 
can include perceptual changes, time-distortions, altered and frequently labile mood, feelings of depersonalization 
(such as changes in the perceived boundaries between self and not-self) and derealization (such as dream-like 
feelings), and – most relevantly for this paper – feelings of insight and altered meaning.



Os principais testes analisados por Baggott se baseiam na diferenciação entre pensamentos

divergente  e  convergente,  como  o  Remote  Associative  Test,  criado  estritamente  para  medir

criatividade e psicodélicos. Tais testes, invariavelmente, estão divididos em três categorias: 1) testes

de associações remotas e produção de ideias; 2) testes de percepção e imaginário visual; e 3) testes

de criação (produção), em que os participantes desenham, contam histórias e depois são julgados

por especialistas em arte, tendo como base a originalidade (BAGGOTT, 2015). Baggott ressalta

algumas limitações observadas nos testes como centrarem em apenas um aspecto da criatividade e

não observarem outras mudanças nos indivíduos causadas pelas substancias. Algumas diferenças

nos resultados dos testes podem ter ocorrido devido as alterações não específicas geradas pelos

alcaloides. 

Outro  ponto  fundamental  percebido  por  Baggott  foi  a  importância  dada  a  atuação  do

“elemento temporal” (BAGGOTT, 2015) para a criatividade.  Uma vez que a realização criativa

envolve vários aspectos até chegar a um conceito de fato, que começa com a seleção de ideias úteis

à criação, culminando na realização em si. A realização criativa, para o pesquisador, é o oposto do

pensamento criativo,  uma vez que esta exige ação e não mais a passividade do criador.  Para a

realização criativa são necessárias motivação e fontes apropriadas de interação social e não social

(BAGGOTT,  2015).  Ou seja,  esses  seriam alguns  dos  aspectos  mentais  passíveis  de  mudanças

durante  o  pensamento  criativo  que,  possivelmente,  podem ser  obtidos  no  decorrer  do  uso  de

psicodélicos, mas não necessariamente irão influenciar a realização criativa.

Uma das  análises  feitas  por  Baggott  (2015)  trata  da  pesquisa  de  Cohen  e  McGlothlin,

realizada em 1967, com 24 universitários, tanto novatos quanto veteranos no uso de psicodélicos. O

foco da pesquisa era investigar os benefícios do LSD-25 e dentro do escopo havia medição de

criatividade (BAGGOTT, 2015).  Em todos os testes de criatividade empregados pela  dupla,  os

voluntários não demonstraram mudanças, algumas vezes até pioram a criatividade. No entanto, foi

observado o crescimento no interesse deles por arte e cultura, com aumento da ida aos museus e

galerias.

Outro estudo é o de MacLean, publicado em 2011, com foco em experiências místicas a

partir  de  psilocibina.  MacLean  (BAGGOTT,  2015),  realizou  dois  estudos  com  psilocibina  e

percebeu o aumento de  abertura  dimensional  na  personalidade  dos  pesquisados.  Provavelmente

proporcionada por experiências místicas, que propiciaram maior interesse estético nos indivíduos e

a necessidade de expressão, levando-os a tenderem a desenvolver narrativas (BAGGOTT, 2015).

Baggott  critica  o  grupo  de  estudos  selecionado  por  MacLean,  por  acreditar  já  haver  neles  a



predisposição por experiências místicas, uma vez que a maioria já havia tomado psicodélicos e/ou

se voluntariado por curiosidade.

Zegans, Pollard e Brown formam outro grupo de cientistas que desenvolveram pesquisas

com LSD e criatividade. Baggott (2015) examina o trabalho do trio, realizado em 1967, tendo como

pesquisados um grupo de graduandos, já usuários de psicodélicos. De acordo com Baggott, eles

perceberam um aumento de associações diferenciadas de palavras entre os usuários de LSD em

comparação ao grupo de controle (placebo). Fora isso o resultado geral indicou que o teste para

aumento de criatividade a partir de LSD não foi bem sucedido. Por outro lado, Baggott não levou

em consideração a constatação dos pesquisadores de que os indivíduos que gostaram da experiência

com LSD, tiveram melhores resultados criativos do que os que não se identificaram ou mesmo

negaram os efeitos do LSD (ZEGANS et al, 1967).

O  trio  de  pesquisadores  (ZEGANS  et  al,  1967)  incluem  ainda  no  manuscrito  original

considerações/observações sobre os principais problemas/resultados encontrados no estudo, como:

1) não existir  teste válido de criatividade para esse tipo de pesquisa,  para eles seria necessário

selecionar  artistas,  pessoas  criativas  de  fato  para  uma  investigação  desse  tipo;  2)  escolhas

particulares  podem  ter  tido  pouco  ou  nenhuma  influência  para  estimular  a  criatividade;  3)  a

atmosfera do local onde foi realizada a pesquisa não ajudou – os testes foram feitos em uma clínica

da  universidade,  um  ambiente  hospitalar,  o  qual  não  combina  em  nada  com  experiências

psicodélicas; 4) os sujeitos talvez necessitassem de mais de uma experiência com a substância para

poderem tirar proveito da experiência; 5) o melhoramento da criatividade pode se dar meses depois

da pesquisa realizada; 6) a dosagem usada em uma pessoa pode não ser efetiva em outra; 7) cansaço

e fome podem interferir no desejo criativo durante o teste; 8) o efeito criativo só se manifesta dentro

da área de interesse do sujeito, se o teste é feito com problemas que não o interessam ele não terá

resultados criativos; 9) a possível ansiedade dos sujeitos da pesquisa, quanto aos efeitos, podem

interferir na experiência criativa; 10) resultados positivos podem ser melhor obtidos depois de se

estabelecer uma relação de confiança entre pesquisador e sujeito da pesquisa – o que é complicado

de acontecer em apenas uma sessão –; e 11) a possibilidade de despertar distúrbios emocionais nos

pesquisados, pode induzi-los a não se expressarem livremente sob efeito da substância (ZEGANS et

al,  1967). Em outros termos, o LSD pode aumentar a capacidade de associação de palavras em

ideias  originais,  porém  apenas  para  aqueles  engajados  em  um  problema  prévio  de  interesse

particular (KRIPPNER, 1985).

A última pesquisa analisada por Baggott (2015) foi a feita por Harman, McKin e Fadiman,



entre os anos de 1965 e 1970. Nas ocasiões foi  usada mescalina para medir  a criatividade.  As

investigações dos três teve como base metodológica a aplicação de testes pré, durante e após a

administração da substância. Todos os investigados eram profissionais de alguma área de atuação

criativa – 27 homens e 8 mulheres. Foi feita coleta de dados tanto quantitativos como qualitativos,

baseados em teste de resolução de problemas profissionais. A diferença principal deste estudo com

relação aos anteriores é o proposito de maximizar a criatividade tendo como base um domínio de

atuação dos pesquisados. Outra diferença fundamental foram os cuidados em criar um ambiente

propício para a criação, chegando ao ponto de sugestionarem os indivíduos dizendo que eles iriam,

sim, ser mais criativos e não haveria nenhuma distração e que estariam completamente seguros

(BAGGOTT, 2015).

O psicólogo Stanley Krippner (1972), que também desenvolveu vários estudos sobre ENOC,

analisa a mesma pesquisa de Harman, chegando a conclusões parecidas com as de Baggott (2015).

Porém, para Krippner, um dos pontos altos da pesquisa de Harman foi a sintetização dos efeitos dos

psicodélicos, que ele chamou de 11 Estratégias de Melhoramento Funcional (KRIPPNER, 1972).

Cada um dos pontos é tido como efeito resultante do uso de substâncias psicodélicas. Mas acredito

que tais melhoramentos possam ser atingidos também por ENOCs obtidos por meios naturais, como

respiração holotrópica, yoga, etc. São eles: 1) diminuição da inibição e ansiedade; 2) melhoramento

da  capacidade  de  restruturar  problemas;  3)  aumento  da  fluência  e  flexibilidade  de  ideias;  4)

aumento de imaginação visual e fantasia; 5) aumento da habilidade de concentração; 6) aumento da

empatia com objetos e processos; 7) aumento de empatia com pessoas; 8) subconsciente se torna

mais acessível;  9) melhoramento na associação de ideias diferentes;  10) grande motivação para

finalização de tarefas; e 11) melhora a habilidade de visualizar a resolução completa de problemas

(KRIPPNER, 1972). 

Porém,  tanto  Baggott  (2015)  quanto  Krippner  (1972)  identificam  alguns  erros

metodológicos na pesquisa de Harman, o que, para eles, acabam por invalidá-la.  Alguns desses

erros são: 1) não foi analisado os dados pré e pós uso do grupo que usou placebo, uma vez que,

apesar de não psicodélica, o placebo continha uma substância ativa; 2) os padrões inconsistentes

nos testes de indivíduos que participaram da experiência em mais de uma sessão não foram levadas

em consideração;  3)  talvez  o pior  problema da  pesquisa foi  ter  sido administrado nos  sujeitos

metanfetamina e clordiazepóxido, juntamente com mescalina e na análise de dados não ser levado

em conta as possíveis interações medicamentosas (BAGGOTT, 2015). Por sua vez, Krippner critica

a não menção do set and setting na pesquisa de Harman, o qual foi complemente ignorado, além de



não ter sido realizada uma contra prova (KRIPPNER, 1972). 

É concluído por Baggott que, se os psicodélicos em geral não aumentam a criatividade, seria

possível  ao  menos  delinear  de  modo  geral  os  efeitos  gerados  por  eles  que  por  vezes  podem

possibilitar  a percepção de melhora na criatividade – como os destacados por Krippner (1972).

Historicamente os estudos sobre psicodélicos tendem a compreender que eles facilitam a liberação

de memórias devido à diminuição sensória do ambiente (input),  o que levaria à estimulação de

representações  mentais  (BAGGOTT,  2015).  Isso  se  daria  por  uma  possível  diminuição  da

capacidade  do  tálamo  em  selecionar  informações,  o  que  ativaria  as  representações  e  o  super

processamento  sensório  e  de  informações  introspectivas  (BAGGOTT,  2015).  Dessa  forma  os

psicodélicos  poderiam,  então,  facilitar  a  geração  de  novas  ideias,  mas  não  necessariamente

aumentar a perícia ou valor das ideias. No que diz respeito às habilidades cognitivas, é sugerido que

os psicodélicos afetam primariamente na memória a longo prazo (passado). O autor (BAGGOTT,

2015) indica que recentemente algumas pesquisas mudaram a maneira de medir e analisar dados

relacionados aos psicodélicos,  agora dão ênfase na aplicação de testes semânticos para medir o

nível de associação de palavras. 

O pesquisador  Harold J.  McWhinnie,  em 1970,  publicou um artigo intitulado  Chemical

Agents for Behavior Change: "Creative, Psychotic and Ecstatic States"— Some Implications for

Drug  Education, o  qual  aborda  as  possibilidades  e  implicações  do  ensino  sobre  o  uso  de

psicodélicos.  Apesar  de  não  ter  o  foco  em  criatividade  e  psicodélicos,  ele  aborda  algumas

investigações interessantes a respeito.

Como a desenvolvida por Rockey e Fischer (1969), que estudaram os efeitos criativos da

psilocibina  em  não  artistas  e  notaram  uma  intensificação  em  alguns  traços  preexistentes  nos

sujeitos, como a apreciação estética (MCWHINNIE, 1970). Se por um lado eles não identificaram

aumento  na  capacidade  criativa  dos  investigados,  por  outro  perceberam  a  intensificação  no

conteúdo de informações mentais. A dupla fala de uma torrente de sensações internas, capaz de

transformar o criador em um espectador da própria experiência (MCWHINNIE, 1970). McWhinnie

(1970) cogita ser esta uma das razões do artista não mudar sua forma de criar, pois a experiência

psicodélica é uma ação passiva, enquanto o ato criativo é uma experiência ativa, o que coaduna com

a perspectiva de Baggott (2015).

McWhinnie (1970) cita também o trabalho de Robert Mogar, pesquisador bastante ativo no

final  da  década  de  1960,  entusiasta  das  pesquisas  com psicodélicos,  ao  ponto  de  acreditar  no

potencial proporcionados por eles de autoconhecimento e melhora na criatividade. De acordo com



McWhinnie,  Mogar  pesquisou  a  criatividade  na  resolução  de  problemas  com  psicodélicos.  O

resultado prevê que as substâncias psicodélicas são capazes de enriquecer a capacidade de resolver

problemas.  Mas  apenas  dentro  de  um  contexto  apropriado  com  condições  e  estruturas

cuidadosamente programadas. Os benefícios podem continuar por semanas, mesmo após ter sido

tomada penas uma dose (MCWHINNIE, 1970). O pesquisador cita ainda outra pesquisa de Mogar,

na qual ele distingue dois tipos de experiências com ENOC: 1) uma seria um modelo de psicose

esquizofrênica; 2) outra a experiência psicodélica em si, com efeitos como inspiração e criatividade.

Na  conclusão,  Mogar  acrescenta  que  os  psicodélicos  podem  aumentar  a  criatividade  para  a

resolução  de  problemas  e  ainda  tem  como  benefícios  secundários  mudanças  positivas  de

comportamento, na personalidade, na cognição e, geralmente, os indivíduos passam a se ver como

mais criativos (MCWHINNIE, 1970). 

Por  sua  vez,  o  já  mencionado psicólogo,  Stanley Krippner,  em outra  pesquisa  chamada

Psychedelic Drugs and Creativity,  de 1985, também realizou o próprio levantamento quanto às

pesquisas envolvidas no tema. Apesar de ele acreditar que o uso de psicodélicos para fins criativos

remonte ao paleolítico superior – como observei no primeiro capítulo da tese, ao abordar a teoria de

Lewis-Williams  (2005) –,  ele  comenta  que o primeiro artista  a  fazer  menção direta  do uso de

psicodélicos para criar foi Samuel Halnemann, em 1796. São cem anos antes do texto de Havelock

Ellis, sobre mescalina e criatividade. Na ocasião de Halnemann, ele atribuiu ao cogumelo, Amanita

muscaria, o aumento da própria capacidade poética (KRIPPNER, 1985). 

Krippner  (1985)  da  um exemplo  interessante  sobre  a  atuação  inusitada  do  LSD-25  na

criatividade.  Ele  cita  o  caso  de  uma  escritora  que  vivia  um  momento  de  frustração  por  não

conseguir mais escrever. Incomodada ela decide fazer uma terapia com LSD para ver se voltava a

ter ideias criativas. Após a experiência, passou a se relacionar melhor com a família e, ao invés de

voltar a escrever, decidiu parar. Porém, agora a culpa por não conseguir criar deixou de atormentá-

la. De acordo com o autor, ao passar pela sessão psicodélica, a escritora acabou por curar problemas

emocionais antigos, curando a neurose que era a fonte criativa da escrita dela (KRIPPNER, 1985).

Neste exemplo fica claro que, apesar da escritora deixar de ser criativa na arte, o LSD atuou de

modo criativo no que Krippner (1972) chamou de  11 Estratégias de Melhoramento Funcional –

mencionado anteriormente. 

Para  o  psicólogo,  a  maioria  das  abordagens  científicas  nos  estudos  de  psicodélicos  e

criatividade têm como pressuposto que os estados não ordinários de consciência são uma forma de

modelo psicótico (KRIPPNER, 1985). Como fica claro na distinção feita por Mogar, citada acima,



em que  ele  diz  que  os  ENOC também são  um modelo  de  psicose  esquizofrênica.  Assim,  era

esperado  dos  artistas,  sujeitos  das  pesquisas,  que  se  comportassem  e  criassem  de  maneira  a

confirmar  essa  hipótese.  Krippner  (1985)  cita  uma  série  de  estudos  que  partem  de  modelo

semelhante como o de Ariete (1976), Pittel (1970), Freedman (1968), Frosch (1967), dentre outros.

Destaque  para  o  de  Tonini  e  Montanari,  realizada  em 1955,  em que eles  administram LSD e

mescalina em artistas durante sessões de pintura. A dupla concluiu que os desenhos não contêm

sinais de elementos criativos, porém refletiriam o mesmo estado mental patológico manifestado na

esquizofrenia (KRIPPNER, 1985).

Com isso em mente, Krippner (1985) acabou por identificar apenas nove pesquisas sobre

psicodélicos  e  criatividade  que  realmente  se  aprofundaram  de  maneira  satisfatória  no  tema  e

chegaram a resultados conclusivos de fato.  Ele menciona Berlim (1955), que investigou LSD e

mescalina em artistas visuais. As pinturas criadas durante os testes foram avaliadas por críticos de

arte, que determinaram que as imagens possuíam grande valor estético. Porém, a execução técnica

dos artistas ficou abaixo do que geralmente fazem em estado ordinário (KRIPPNER, 1985). Outra

pesquisa citada é a de Barron (1963), que usou psilocibina em artistas. Ele identificou nos artistas o

aumento  no  deslumbramento  do  mundo.  Um em especial  se  sentiu  bastante  empolgado com a

situação, passando a pintar freneticamente, apenas para perceber, mais tarde, que a pintura feita

estava aquém do esperado em termos de qualidade gráfica. Nesta pesquisa, Barron conclui que os

artistas não são capazes de julgarem suas ideias criativas quando sob efeito de agentes psicodélicos

(KRIPPNER, 1985).

Leary  (1963)  é  citado  por  Krippner  (1985)  como tendo  ministrado  psilocibina  para  65

escritores, músicos e pintores. Nos depoimentos, a maioria deles disse que a experiência foi além do

processo criativo. Leary avaliou que artistas gostam de se confrontar com o que está ao redor, sendo

a criação genuína fruto desse tipo de rompimento de parâmetros, algo que os psicodélicos podem

facilitar  (KRIPPNER,  1985).  Fischer,  Fox  e  Ralstin,  em  1972,  deram  psilocibina  para  21

voluntários numa pesquisa sobre danos cerebrais e criatividade. No resultado geral foi determinado

que o ímpeto criativo depende mais  do indivíduo do que dos psicodélicos  em si.  As pesquisas

demonstram que a criatividade não é automaticamente melhorada com psicodélicos, pelo contrário,

em alguns casos pode piorar, principalmente durante o efeito. Outra pesquisa mencionada é a de

Master  e  Houston,  de  1968.  Eles  entrevistaram 180 artistas  que  usaram psicodélicos  a  fim de

compreenderem a influência que sofreram na criação artística (KRIPPNER, 1985). É significativo o

argumento usado pela dupla para determinarem quais são os artistas psicodélicos de fato – ou como



abordo aqui, os artistas visionários. Para eles, só pode ser visionário aqueles que criam com base no

resultado da experiência psicodélica ou o artista que alcança este estado durante o processo criativo,

e não quem cria durante o efeito (KRIPPNER, 1985). 

Krippner percebe haver algumas características comuns nos dados colhidos das pesquisas

sobre o tema. Durante os testes, os resultados acabam sendo influenciados pelo sugestionamento a

que os sujeitos estão propensos a sofrerem durante os ENOCs, principalmente quanto a própria

liberdade imaginativa (KRIPPNER, 1985). Para o pesquisador, a variedade de reações e resultados

proporcionados por artistas e não artistas torna difícil conceituar o que seria um estado psicodélico

genuíno. Krippner (1985) conclui dizendo ser possível apenas afirmar que os psicodélicos evocam

um certo tipo de experiência e que todos passam por processos similares, em maior ou menor grau.

O  autor  acredita  ser  necessário  fazer  testes  focados  nas  possibilidades  das  experiências  como

agentes facilitadores de criatividade – como é a proposta da pesquisa desenvolvida na tese. Talvez

assim seria mais provável a obtenção de resultados criativos. Mais até do que uma pesquisa focada

em testes de criatividade ou comportamento (KRIPPNER, 1985).

A sugestão de Krippner, de se realizar uma pesquisa voltada as possibilidades criativas é um

dos aspectos metodológicos usados por mim para a criação da poética da tese. No caso, não realizo

nenhum tipo de questionário, ou teste prévio de medição ou condicionamento da criatividade. Ao

contrário, tento ir para a experiência com o mínimo de expectativa possível para deixar surgir o que

for e daí buscar algo útil para a criação das histórias em quadrinhos – no decorrer do capítulo irei

descrever melhor como foi o processo criativo de cada uma das HQs da poética.

 Outro pesquisador que veio a se dedicar a levantar e analisar as investigações sobre ENOC

e criatividade foi o holandês Jos Tes Berge (1999), ao buscar fazer um levantamento quanto às

pesquisas europeias sobre drogas e criatividade. Ele se justifica dizendo que nos EUA pouco se sabe

dos testes realizados na Europa, principalmente por conta da língua. Muitos deles foram publicados

somente no idioma nativo, não tendo uma tradução para o inglês. No Brasil não é diferente.

No caso de Berge (1999), ele indica ser o francês Théophile Gautier, em 1843, o primeiro

artista a relatar o uso de “drogas”, no caso haxixe, durante o ato criativo. A partir daí, o psiquiatra

Jacques-Joseph Moreau, teria desenvolvido um experimento com vários artistas criando o que ficou

conhecido  como  “hashishclub”  (BERGE,  1999).  Já  as  pesquisas  do  século  XX  a  relacionar

substâncias psicoativas e criatividade começou em 1940 com os psiquiatras ingleses Walter MaClay

e Erich Guttamann. A dupla administrou mescalina em artistas, pedindo para eles criarem sob o

efeito. No resultado, foi apontado aumento de linhas onduladas nos desenhos dos artistas. Porém,



Berge (1999) critica essa conclusão dizendo que as linhas já eram comuns nos trabalhos anteriores

dos  investigados.  Tal  conclusão da  dupla  seria  um tipo  de  aproximação forçada,  por  ser  ideia

comum na época, que desenhos com o uso de muitas linhas onduladas era sinal de psicose (BERGE,

1999). 

Em 1950, na Suíça, o físico e pintor Lászlo Mátéfi, realizou uma série de experimentos em

busca de estabelecer a natureza patológica da mescalina e do LSD – mais um exemplo do tipo de

pressuposto criticado por Krippner (1985). Ele mesmo tomou as substâncias e desenhou a cada hora

um retrato do supervisor,  tentando ser  o mais  realista  possível.  Mátéfi  concluiu que o LSD se

caracteriza  por  uma  urgência  de  expansão,  enquanto  a  mescalina  ao  contrário,  se  pauta  pela

introspecção, um tipo de encapsulamento (BERGE, 1999). 

Berge (1999) levanta uma questão interessante a respeito da perspectiva comum de se estar

“sob influência” da substância ou “revelando o Eu interior”. O primeiro conceito se pauta na ideia

de que o indivíduo é possuído pela substância ao ponto de não ser totalmente ele durante a ação. O

segundo tipo  de interpretação é  fruto dos  anos 1960,  com a explosão cultural  dos  hippies.  Na

Europa, duas pesquisas se dedicaram a busca compreender esse tópico, apesar de não chegarem a

uma conclusão. A primeira foi em Paris, entre 1959 e 1962, realizada pelo neuropsiquiatra Robert

Volmat. Ele supervisionou 35 sessões com 29 artistas que tomaram psilocibina (BERGE, 1999). Os

artistas deveriam pintar sob efeito, mas descobriram que, estando sob efeito, eles não pintavam, se

pintam, não têm mais visões e, quando lúcidos, não necessariamente pintarão as visões. Volmat,

então, decidiu focar a pesquisa nos processos criativos.

Os participantes começavam a pintar imediatamente após ingerirem a substância para poder

observar as mudanças de estilo (BERGE, 1999). Com exceção de dois artistas, todos os outros

tiveram mudanças  drásticas  de  estilo  por  sentirem que perderam a  capacidade  técnica  normal.

Volmat pontuou algo a ser levando em consideração. Para ele, os artistas que aceitaram a nova

realidade da experiência foram melhores. Por outro lado, os que se prenderam em buscar algum tipo

de “eu ideal” não tiveram resultados expressivos, e acabaram se frustrando (BERGE, 1999). Foi

observado ainda que as oscilações de estilos nos artistas não se dão por mudanças sensoriais e

motoras, causadas pelos psicodélicos, mas pela percepção diferenciada de espaço-tempo (BERGE,

1999).  Como  exemplo,  Volmat  cita  o  artista  Henri  Michaux  e  a  série  de  desenhos  Dessins

mescaliens (1958),  todos  criados  sob  efeito  de  mescalina.  Na  ocasião,  o  artista  se  sentiu

completamente no tempo presente, se dedicando totalmente a pintura, como nunca fizera antes,

chegando ao ponto de performar diante da tela, pintando com vigor, jogando tinta na tela, ou mesmo



usando os dedos. Após essa experiência, o artista passou a buscar retomar a experiência criativa

obtida com a mescalina, entrando numa espécie de transe criativo ao pintar. Volmat conclui que

substâncias psicotrópicas podem tanto liberar a criatividade para artistas quanto barrá-la (BERGE,

1999).

Entre 1968 e 1970, na Alemanha, Richard Hartmann estudou 15 artistas sob efeito de LSD-

25.  De acordo com Berge (1999),  ele  teve resultados similares  ao de Volmat,  apesar  de ter  se

concentrado nos possíveis efeitos psicológicos causados nos participantes. Foram observados por

Hartmann três níveis de intensidade na relação criatividade e ENOCs: 1) desorientação e distúrbios

de concentração, o artista não consegue focar em uma forma fixa para representar,  pois a cada

desenvolvimento  do  desenho  faz  surgir  mais  ideias  associativas,  tornando  o  ato  de  desenhar

automático; 2) 80% dos pesquisados desenvolveram um método de criação que Hartmann chamou

de “pintura mágica” (BERGE, 1999), que é quando o artista se torna um espectador da própria arte,

não tendo mais controle do que é criado, apesar da mente estar, em certo grau, lúcida – Moebius

também criava  dessa  maneira;  e  3)  quando  todo  o  reflexo  do  artista  é  perdido,  chamado  por

Hartmann de “pintura mimética”, que é o artista em transe. Na conclusão, o pesquisador alemão diz

não determinar valor estético às obras realizadas a partir de ENOC por acreditar serem mais úteis

para pesquisa junguiana, uma vez que todos os artistas criaram trabalhos completamente diferentes

do que fariam em uma situação normal. Somente três pesquisados acreditaram tirar proveito da

experiência e um quarto deles classificou o resultado como falso, kitsch (BERGE, 1999).

Ainda em Berge (1999), ele avalia que analisar as pesquisas mencionadas é complicado,

pois  os  cientistas  realizaram suas  experiências  sem pensar  em três  fatores  fundamentais:  1)  a

escolha da dosagem da substância e o grau da experiência que, de acordo com um dos artista do

grupo de Hartmann, foi muito alta. O artista relatou que no início das pesquisas, com doses altas,

ele não conseguiu se desenvolver tão bem. Enquanto com doses mais baixas ele sentiu ter melhores

resultados criativos. Hartmann chega a se justificar dizendo que com doses mais altas era possível

observar melhor as diferenças nos processos criativos – que na realidade não eram mudanças no

processos, mas sim na realização final. 2) o  setting, para Berge (1999), o fato de Hartmann ter

realizado os experimentos em um hospital psiquiátrico, numa sala branca, iluminada e filmada, não

ajudou  para  a  experiência  com  ENOC.  Os  artistas  sofreram  a  pressão  de  serem  filmados  e

avaliados, o que acabou por suscitar diversas reações negativas nos pesquisados. Volmat, por outro

lado, fez o experimento nos estúdios particulares de cada artista, se limitando apenas a tirar fotos

antes e depois.



O terceiro fator fundamental seria o set, ou seja, as expectativas que cada um levou para a

experiência foi fundamental para o resultado da pesquisa. Vomat selecionou os artistas a partir dos

amigos  e  círculo  de  convívio.  Com isso  foi  desenvolvido  um ambiente  de  proximidade  entre

pesquisador e pesquisados, recheado de entusiasmo, gerando um  set otimista. Hartmann, no seu

caso, fez o contrário, criando um  set de ansiedade. Por Hartmann gerenciar uma galeria de arte,

provavelmente, os artistas se sentiram na responsabilidade de suprir as expectativas do pesquisador,

o qual tentou tranquilizá-los ao dizer não se interessar pelo valor estético dos trabalhos, mas pela

mudança funcional causada pelo “modelo de psicose” e no simbolismo resultante (BERGE, 1999).

Berge conta que alguns artistas selecionados por Hartmann eram muito orgulhosos do próprio estilo

e  pretendiam se  mostrar  imunes  aos  efeitos  das  substâncias,  o  que  piorou  a  ansiedade  –  eles

acreditavam que quem mudasse menos o estilo seria melhor artista.

Para estes artistas, os psicodélicos não serviram como liberação, mas sim como uma forma

de exposição,  pois  se  viram confrontados  com as  próprias  capacidades  artísticas,  estando mais

sujeitos ao que poderiam pensar deles e da integridade artística de cada um. Todos os pesquisados

por Hartmann concordaram que a substância só traz à tona o que já existe dentro de cada um, sendo

esta apenas uma nova maneira de expor os próprios sentimentos/visões, não dando aos psicodélicos

nenhum crédito criativo (BERGE, 1999). 

Para  Berge  (1999),  mesmo  se  todas  as  variáveis  negativas  de  set  e  setting  fossem

solucionadas,  ainda  assim  não  haveria  garantia  de  sucesso  em  pesquisas  relacionadas  com  o

criatividade e ENOCs, em especial com psicotrópicos. Apesar de alguns autores, como o psiquiatra

Hanscarl Leuner, terem confiança nos efeitos positivos dos psicodélicos na criatividade. No caso de

Leuner, ele acredita que os ENOCs possam fornecer “material cru” (BERGE, 1999) do inconsciente

durante  o  estado  de  preparação  do  processo  criativo.  Podendo  estimular  tanto  a  incubação  e

iluminação de novas ideias, quanto providenciar material suficiente a cerca de um problema pré-

definido,  para  depois  ser  analisado criticamente  pelo  criador  (BERGE,  1999).  De acordo  com

Berge, Leuner acredita que psicotrópicos podem ajudar os artistas de duas maneiras: 1) ao gerar o

material  cru,  para  depois  ser  aproveitado  ou  não,  sendo,  dessa  maneira,  como  qualquer  outra

experiência extrema que o artista venha a ter, para depois criar em estado ordinário; e 2) quando a

arte é criada sob o efeito da substância.

Leuner, aponta Berge (1999), afirma ser importante frisar essas duas diferenças no tipo de

produção e  influência  dos  psicodélicos  por  haverem diferenças  marcantes  nas  artes  produzidas

dependendo da  relação  do artista  com a  substância.  Leuner,  então,  considera  ser  promissora  a



relação  de  psicoativos  com  os  processos  criativos,  principalmente  se  o  artista  usar  muito  a

substância  ao ponto  de poder,  se  não controlar,  ao menos diminuir  a  influência  dos  efeitos  na

coordenação  motora.  Já,  Berge  (1999),  o  autor  da  pesquisa,  conclui  que  o  uso  de  substâncias

psicodélicas para a arte é igual a qualquer outro método criado por artistas para o processo criativo.

A diferença principal seria que, para ele, envolvem mais riscos (BERGE, 1999). Com relação as

pesquisas na Europa, até a data de 1999, ano de publicação do artigo de Berge, ele indica que, após

a pesquisa de Hartmann, não foram realizadas outras no continente a envolverem o tema. 

Baseado  nas  pesquisas  relatadas  acima,  identifico  como  principal  ponto  correspondente

entre  elas  a impossibilidade de definição concreta  se  os  psicodélicos são realmente capazes  de

aumentar a capacidade criativa. Ao mesmo tempo, não há como afirmar o contrário, se eles são

empecilhos para a criação. Entendo haver aí um meio termo, a depender sempre do set e setting e

das próprias capacidades do indivíduo, para poder tirar proveito criativo da experiência e criar. A

substância,  ou  ENOC  em  geral,  atuaria  como  um  catalisador  de  informações.  Seriam  dados

advindos do inconsciente do próprio sujeito, bem como do inconsciente coletivo mesclados aos

dados do ambiente e do “set” recente. Talvez por isso a maioria das pesquisas tenha falhado em

obter dados positivos quanto à melhora na criatividade.  É preciso,  como sugerido por Krippner

(1985), disponibilizar um ambiente mais favorável à criatividade, a começar com a total liberdade

do artista em experienciar o momento de ENOC, sem exigências criativas. A criatividade em si,

apesar  de  poder  ser  exercitada,  não  pode  ser  determinada,  bem  como  a  própria  experiência

psicodélica.

Um exemplo foi a sessão de ayahuasca em que participei, em janeiro de 2017, como parte da

pesquisa de campo para a tese. Fui ao encontro tendo em mente ser aquela a última experiência com

ayahuasca para a tese e com o intuito de conseguir ao menos duas novas narrativas/visões. Porém,

no dia do ritual nada saiu como o esperado. Apesar de ter feito a dieta da ayahuasca corretamente,

durante a cerimônia fui arrebatado por uma crise de enxaqueca. Curiosamente, ela se intensificou

após a ingestão do chá. Até antes do início, a dor estava muito fraca e acreditava que a liberação de

serotonina no cérebro, provocada pelo IMAO presente na bebida, seria o suficiente para cessar a dor

de cabeça. Mas a reação foi oposta. De acordo o tempo passava, mais a dor se intensificava ao

ponto  de  eu  ter  uma clássica  crise  de  enxaqueca  como sempre  tive.  Até  um pouco  pior,  com

calafrios misturados com calor intenso. Durante toda a experiência não tive uma única visão, nem

mesmo  pensamentos  diferenciados,  apenas  dor  e  desconforto.  O  curioso  é,  terminado  todo  o

trabalho, ao ir embora a dor de cabeça passou, como se não tivesse existido.



Ou seja, mesmo com todo o preparo correto de set e setting, com dieta apropriada, descanso,

e nenhuma perturbação particular, foi impossível concluir o intento de ser criativo por meio de uso

de psicodélicos.  Pelo contrário,  a bebida no caso,  me tirou totalmente a capacidade criativa ao

instalar em mim uma intensa crise de enxaqueca. Em um estado como esse o foco da mente passou

a ser somente a dor, não dando espaço para visões. Dessa forma, tornou-se inócua a experiência

para o proposito criativo. O efeito da ayahuasca, aumentando uma dor latente prévia, foi entendida

por mim como uma resposta do chá para uma pretensa arrogância de minha parte perante o poder da

bebida. Ao tentar controlar demais o  set e  setting, como se fosse possível determinar o que iria

receber do chá, acabei por receber o extremo oposto: a negação completa do processo criativo e das

visões, matéria-prima da minha busca criativa. 

Todavia, a experiência mencionada acima foi um caso isolado. Em outras ocasiões fui bem

sucedido no intento de buscar visões. Em todas elas procurei partir do princípio de aceitar os efeitos

da substância, independentemente se fossem bons ou ruins. A ideia era identificar algo útil visto ou

sentido no momento para transformar em história  em quadrinhos.  Apesar da investigação deles

englobar todos os tipos de drogas, os pesquisadores Danielle E. Humphrey, Alexander S. Mckay,

Ricardo  Primi  e  James  C.  Kaufman,  no  artigo  Self-Reported  Drug  Use  And  Creativity:

(Re)Establishing Layperson Myths (2015), chegam a conclusão parecida. De acordo com eles, para

se tirar proveito criativo de qualquer tipo de substância, seja ela psicodélica ou não, é preciso aceitar

os efeitos da droga e acreditar na capacidade dela em melhorar a criatividade (Humphrey et al,

2015). 

3.2 – Criatividade e Ayahuasca

Encontrei  somente  dois  estudo  dedicados  a  investigar  a  relação  entre  ayahuasca  e

criatividade datados de 2012 e 2016 – sendo o mais antigo o mesmo indicado no levantamento de

Iszáj et al (2016). Neste, a pesquisa foi conduzida por Ede Frecska, Csaba E. Móré, András Vargha

e Luis E. Luna86, intitulada Enhancement of Creative Expression and Entoptic Phenomena as After-

Effects of Repeated Ayahuasca Ceremonies (2012). O outro se chama Ayahuasca enhances creative

divergent thinking while decreasing conventional convergent thinking, dos pesquisadores K. P. C.

Kuypers, J. Riba, M. de la Fuente Revenga, S. Barker, E. L. Theunissen e J. G. Ramaekers – e parte

da pesquisa inicial realizada em 2012 por Frecska e colegas. 

A investigação  coordenada  por  Frecska  foi  realizada  entre  2004 e  2008,  no  Brasil,  em

86 Diretor do Wasiwaska, um centro de pesquisa de estudos de plantas psico integradoras, arte visionária e 
consciência, dirigido pelo Dr. Luis Eduardo Luna, em Florianópolis. 



Florianópolis.  A escolha  do  país  se  deu  por  conta  da  legalidade  da  ayahuasca  para  uso  ritual

religioso. Ao todo, o grupo investigado era composto por 40 indivíduos. O intuito da pesquisa foi

estudar as medidas psicométricas da criatividade em um ambiente “naturalista” (FRECSKA et al,

2012), antes e após uma série de cerimônias de ayahuasca. O intuito secundário foi investigar a

solução de  problemas  gráficos  com fosfenos,  durante  o teste  prático  de  criatividade.  Devido a

importância  da  investigação  realizada  pelo  grupo,  irei  descrever  detalhadamente  a  pesquisa,  a

salientar a coleta de dados e a metodologia utilizada. 

Os autores partem do princípio de criatividade como um processo mental de geração de

novas ideias ou conceitos, ou novas associações de ideias ou de conceitos preexistentes (FRECSKA

et al, 2012). O pensamento criativo, assim, exigiria mais do que uma inteligência geral ou o uso

específico  de  conhecimento  para  encontrar  uma  resposta  a  determinado  problema.  Ou  seja,  o

processo criativo requer a habilidade de desenvolver múltiplas soluções para uma pergunta. Seria a

distinção entre pensamento convergente e pensamento divergente – descritos no primeiro capítulo

da tese.

O  interesse  do  grupo  se  pauta  nos  diversos  relatos  anedóticos  de  artistas,  escritores,

designers, programadores, dentre outros, ao narrarem tirarem proveito criativo de suas experiências

psicodélicas  (FRECSKA et  al,  2012).  Os  autores  relembram  ainda  pesquisas  que  relacionam

pinturas  rupestres  com  ENOC,  especificamente  a  teoria  de  David  Lewis-Williams.  Nesta

perspectiva, várias pinturas rupestres seriam as representações de fenômenos entópticos ou ilusões

óticas  tidas  por  estes  ancestrais  (FRECSKA et  al,  2012).  Eles  argumentam que  o  aumento  da

criatividade por meio de psicodélicos não se restringe ao campo das artes e citam como exemplo os

biólogos  moleculares  entrevistados  por  Jeremy  Narby  (FRECSKA et  al,  2012).  No  caso,  os

cientistas  atestaram a  Narby que  após  passarem pela  primeira  experiência  com ayahuasca,  na

floresta peruana, teriam tido diversos insights sobre os estudos que desenvolviam na época. 

Enquanto  efeitos,  os  autores  (FRECSKA et  al,  2012)  lembram que a  fenomenologia  da

beberagem indígena inclui diversos tipos de reações, como alucinações em todas as modalidade

perceptuais,  conceitualizações  intelectuais,  insights  psicológicos,  experiências  espirituais,

contemplação  moral  e  ideias  filosóficas.  Efeitos,  ou  reações,  estas  comuns  também em outros

psicodélicos.  Em alguns  casos,  inclusive,  pessoas  chegam a  conclusões  filosóficas,  sem terem

formação em filosofia, semelhantes a de grandes pensadores antigos (SHANON, 2000, pg. 10). É

como se os psicodélicos ajudassem a manifestar um potencial criativo já existente, ao invés de

desenvolver a criatividade nos indivíduos. Até porque todas as pessoas são, em certo grau, criativas.



O que faz diferenciar os artistas das pessoas “comuns”, é o compromisso do primeiro com o ato

criativo  (MAY,  1982)  e  o  desenvolvimento  prévio  em  alguma  habilidade  (pintura,  escrita,

fotografia,  ciência  etc).  Aquele  sujeito  que  não  possui  compromisso  com o  processo  criativo,

invariavelmente não desenvolverá produtos ou ideias criativas. Pode até chegar a ter um  insight

durante uma experiência psicodélica, mas o fato de não expressar a ideia obtida em algo plástico, a

configura como não criativa. Já quem possui afinidade com a criação, pode usufruir, artisticamente,

melhor  da  experiência.  Frecska  e  colegas,  comentam  que  alguns  artistas  relataram  que  os

psicodélicos conseguíram levá-los a um degrau mais alto, mais rico de imagens, de apreciação da

beleza, ou induzir experiências sensórias espetaculares, ao invés de melhorar a capacidade criativa

(FRECSKA et al, 2012). Ao contrário, os enteógenos podem afetar negativamente a concentração e

a  performance  motora,  especialmente  em  usuários  neófitos  (FRECSKA  et  al,  2012)  e,

principalmente, caso tentem criar durante os efeitos.

Com relação à literatura científica voltada para ao tema criatividade e ENOC, os autores

comentam serem raras as investigações a respeito do possível melhoramento da criatividade por

meio  de  psicodélicos  –  como  também  observado  por  mim.  O  que  se  teria,  são  estudos  com

problemas metodológicos, de validade questionável, apesar de existirem algumas exceções como as

pesquisas desenvolvidas por Zoltan Boszormenyi, em 1960 (FRECSKA et al, 2012). Boszormenyi

teria  sido o primeiro a administrar  DMT sintético,  intravenoso,  em um grupo de estudos,  num

ambiente controlado. A pesquisa envolvia apenas monitorar as ondas cerebrais durante os efeitos da

molécula.  No entanto,  foi  observado em alguns  dos  voluntários,  cinco  de  38,  tiveram  insights

criativos  relacionados  às  suas  áreas  de  atuação  (FRECSKA et  al,  2012).  O estudo  em si  não

envolvia coleta de dados específicos para a criatividade. 

Outras  pesquisas  citadas  pelo  grupo  de  investigadores  estão  as  de  Krippner  –  algumas

comentadas  por  mim  no  início  do  capítulo  –,  que  pesquisou  90  artistas.  No  caso,  foram

administrados em ao menos uma das experiências psicodélicas do grupo, LSD, mescalina, DMT,

LSA e psilocibina. Em 81% dos relatos, foi dito que os trabalhos artísticos foram afetados após o

uso dos alcaloides. Os pensamentos criativos surgiram tanto durante os efeitos da substância quanto

tempos depois da experiência.  Nesta pesquisa,  assim como em outras descritas aqui,  os artistas

disseram  que  os  trabalhos  feitos  sob  efeito  estão  aquém  do  produzido  em  estado  ordinário

(FRECSKA et al, 2012). Comentam, inclusive, as pesquisas de William McGlothlin e de Zegans,

mencionadas anteriormente, além da de Oscar Janiger, uma das principais investigações sobre LSD

e criatividade, realizada entre 1950 e 1960.



De acordo com o grupo de Frecska, o projeto de Janiger foi único por não ser direcionado e

propiciou aos artistas um ambiente seguro e agradável. Durante a pesquisa inicial, a qual não tinha

relação com criatividade, Janiger ministrou LSD-25 a mais de 1.000 pessoas. As experiências dos

indivíduos foram variadas, mas no geral relataram que o surgido era valioso. Durante a pesquisa,

Janiger  identificou  dois  tipos  mais  comuns  de  efeitos.  Um se  refere  a  profundas  experiências

espirituais. O outro é o aumento do potencial criativo. A partir desses dados preliminares, o cientista

decidiu desenvolver um estudo focado em criatividade. Foi ministrado o fármaco em mais de 60

artistas. A cada um deles foi pedido que desenhassem uma boneca nativa americana antes e depois

dos efeitos do LSD. Ao todo foram produzidos mais de 250 desenhos posteriormente avaliados por

profissionais da história da arte. Nesta pesquisa, como apontam Frecska (et al, 2012), “naturalista”,

a  droga  parece  ter  melhorado  certos  aspectos  nos  trabalhos  dos  artistas  como  designer

expressionistas, cores vibrantes e organização (FRECSKA et al, 2012).

Mesmo com todos os problemas metodológicos apontados por outros pesquisadores, Frecska

(et al, 2012), cita ainda a pesquisa de Harman – também comentada por mim anteriormente – como

uma das melhores pesquisas conduzidas na área.  Justificam por ele ter  usado placebo e ter  um

formato “double blind” de avaliação (FRECSKA et al, 2012). Outra pesquisa citada por eles é a de

Parrott,  realizada  com cannabis  e  ecstasy,  a  qual  identificou dados positivos  na criatividade.  A

retrospectiva de pesquisas sobre o tema criatividade e ENOC foi feita por eles para se ter em mente

que os efeitos dos psicodélicos na criatividade dependem do contexto experimental e da expectativa

dos participantes – algo já apontado aqui por outros pesquisadores. 

Se existem poucas investigações sobre criatividade e ENOC, afirma Frecska (et al, 2012),

existem  menos  ainda  sobre  a  relação  de  criatividade  e  fenômenos  entópticos  após  o  uso  de

psicodélicos – um dos pontos principais da investigação do grupo. Os fenômenos entópticos são

caracterizados pelo aparecimento de fosfenos – sensações visuais de percepção de luz no momento

em que não há luz entrando pela  retina,  ou seja,  pode ocorrer  tanto de olhos  fechados quanto

abertos, caso a escuridão seja total. O termo entóptico indica ser este um fenômeno ligado aos olhos

e ao sistema visual, podendo ser estimulado mecanicamente, eletronicamente ou magneticamente

(FRECSKA et  al,  2012),  como  descrito  também por  Lewis-Williams  (2005).  Mas  os  fosfenos

geralmente ocorrem de modo natural, seja com a privação de luz ou mesmo por outros estímulos no

olho, como por exemplo, coçá-los. 

Frecska e colegas (2012) citam o trabalho de Heirich Kluver que, em 1942, identificou 13

condições  para  o  aparecimento  do  fenômeno  entóptico,  incluindo  drogas.  Psicodélicos  como a



mescalina, LSD, psilocibina podem provocar fosfenos e imagens complexas até em doses baixas

(FRECSKA et al, 2012). Os pesquisadores intuem que o fenômeno entóptico e os fosfenos parecer

ser importantes para o contexto da experiência psicodélica. Tendo ainda efeitos em longo prazo,

podendo durar até seis meses após ter sido administrada a substância. Particularmente, já reparei o

aumento da ocorrência de fosfenos em períodos pós ayahuasca. Eles geralmente surgem de olhos

abertos e luz apagada, e são como pontos de luz piscando.

Os  pesquisadores  frisam que  os  fosfenos  não  devem  ser  confundidos  com  alucinações

visuais,  flashbacks ou  com o Transtorno  Perceptivo  Persistente  por  Alucinógenos,  mesmo eles

fazendo  parte  da  experiência  alucinatória  (FRECSKA et  al,  2012).  Existem vários  padrões  de

fosfenos,  normalmente eles  aparecem como luzes  piscantes,  pontos que se abrem e se mexem,

ondas pulsantes e figuras geométricas simples (FRECSKA et al,  2012).  Apesar do interesse da

investigação nos fosfenos, as análises dos fosfenos não fizeram parte do teste de criatividade, pois o

grupo  não  considera  desenhar  fosfenos  como  resposta  criativa.  Nos  testes  havia  desenhos  de

fosfenos, mas como parte de uma figura maior. Dentre os vários tipos de fosfenos, alguns são mais

comuns. Frecska selecionou seis deles, com base na descrição de neurocientistas.

Apesar de terem como base os seis tipos da imagem acima, não se limitaram a analisar

somente  estes  fosfenos.  A escolha  em  tê-los  como  critério  é  por  serem  os  mais  genéricos  e

facilmente descritos, além de, a partir deles, serem criados outros tipos de imagens mais específicas

(FRECSKA et al, 2012). São estes fosfenos também os mais descritos nas imagens rupestres e em

sociedades nativas com bases xamânicas. 

As  coletas  de  dados  foram realizadas  durante  as  cerimônias  com ayahuasca.  Frecska,  o

Ilustração 81: As principais imagens entópticas, baseadas na identificação de David Lewis-Williams. Fonte:
Enhancement of Creative Expression and EntopticPhenomena as After-Effects of Repeated Ayahuasca

Ceremonies (2012).



pesquisador  principal,  não conduziu  as  cerimônias.  Um grupo separado de  pesquisadores  ficou

responsável por administrar o chá e coletar os dados. Um segundo grupo reuniu os dados coletados

de  forma  que  não  fossem  identificados.  Um  terceiro  grupo  realizou  as  análises  dos  dados

estatisticamente (FRECSKA et al,  2012). Em Budapeste, sede da pesquisa, foram recrutados 21

estudantes  internacionais,  suecos,  para  realizarem  os  testes/questionários  de  criatividade  sem

ingerirem o chá. Seria o grupo de controle, mas sem placebo. Foram 10 homens e 11 mulheres. 

Durante o tempo de 15 dias, no local da coleta de dados, os participantes viveram numa

dieta sem sal, açúcar, carne vermelha, álcool e outras drogas. Eles beberam o chá a cada dois ou três

dias, no total de quatro a cinco vezes. Os testes de criatividade foram aplicados entre 90 a 180

minutos antes da primeira sessão de ayahuasca e repetido após os 15 dias, num intervalo de 24 a 48

horas após a última sessão (FRECSKA et al, 2012). O teste aplicado foi uma versão adaptada do

Torrance  Tests  of  Creativite  Thinking (TTCT).  Os  dados  dos  testes  foram analisados  por  dois

pesquisadores  de modo cego,  ou seja,  eles  não sabiam quem eram os voluntários  do grupo de

controle  ou  não.  Os  critérios  usados  para  medir  a  criatividade  foram fluência,  flexibilidade  e

originalidade.

Os resultados  indicaram que a repetição do uso de ayahuasca em contexto cerimonial é

positivo para a originalidade – no pós efeito. Além de induzir a atividade prolongada de fosfenos

(FRECSKA et al,  2012).  No estudo não foram encontradas mudanças  nas medidas criativas de

fluência e flexibilidade. Porém, encontraram ainda um aumento significativo no número de soluções

originais.  Os pesquisadores  acreditam que o ponto forte  da pesquisa é a  aplicação de um teste

padrão específico para um grupo de pessoas com relativa experiência com ENOCs. Já o ponto fraco

seria  a  substância  ingerida  ser  uma  mistura  de  ingredientes  difícil  de  ser  determinada,  o  que

inviabiliza as análises sanguíneas, devido ao metabolismo de cada participante (FRECSKA et al,

2012). Por ser uma mistura, os efeitos da ayahuasca não podem ser atribuídos apenas ao DMT, uma

vez que a quantidade de harmina e harmalina presente, geralmente, é maior. No primeiro capítulo da

tese, abordo que Claudio Naranjo (2015), em suas pesquisas com harmina, sugere que ela sozinha já

seria psicodélica. 

Na interpretação dos resultados, os pesquisadores comentam o quão tentador foi sugerir que

a  ayahuasca  pode  proporcionar  aumento  na  criatividade.  Mas  para  isso,  eles  acreditam que  a

pesquisa deve englobar um grupo de controle, que não tomaria o chá, e participasse das cerimonias,

para poder medir se o ritual pode influenciar criativamente ou não. Neurologicamente é incerta a

razão dos usuários de ayahuasca produzirem mais soluções originais (FRECSKA et al, 2012). De



acordo com Frecska, existe um modelo especulativo de criatividade, em que ela seria regida pela

interação de três regiões do cérebro: Lóbulo Frontal, que geraria as ideias; Lóbulo Temporal, que

avalia  e  edita  informações;  e  as  Estruturas  Límbicas,  as  quais  participam  no  comportamento

orientado à um objetivo (FRECSKA et al, 2012). A interação entre os três resultaria no aumento da

criatividade.  A  ayahuasca,  no  caso,  aumenta  a  circulação  sanguínea  no  Lóbulo  Frontal  e

paralímbico. Já os fosfenos ocorrem, possivelmente, devido a hiper estimulação do sistema visual

(FRECSKA et al, 2012).

Assim como ocorreu  com as  investigações  de  criatividade  e  ENOC por meio  de outras

substâncias psicodélicas, nesta pesquisa não foi possível determinar de fato se há ou não melhora na

criatividade  com  o  uso  de  ayahuasca.  Para  se  determinar  isso  depende,  principalmente,  do

indivíduo. É como ele reagirá após o efeito do chá que lhe categorizará como criativo ou não. Para

isso não basta  ter  uma visão  deslumbrante  ou um  insight genial.  É  preciso que,  realmente,  se

concretize algum resultado plástico. Algo que pode não ser medido de modo satisfatório por meio

de testes de criatividade, mesmo que este tenha sido adaptado para a situação. Frecska e os colegas

chegaram a questionar se o grupo de voluntários da pesquisa era de fato formado por indivíduos

criativos. Uma solução seria formar um grupo de artistas e/ou criadores diversos para a ingestão do

chá  e,  assim,  terem  a  possibilidade  de  exercitarem  a  criatividade  por  meio  da  influência  da

ayahuasca, ou não.  

Na pesquisa de 2016, desenvolvida por Kuypers e colegas, o resultado foi semelhante. A

investigação em si foi feita com voluntários veteranos no uso de ayahuasca, pertencentes a dois

grupos  distintos  de  ayahuasqueiros,  somando  ao  todo  26  indivíduos.  Os  participantes  foram

divididos em dois grupos, um com 15 e outro com 11 pessoas – todos com interesses particulares

pela ayahuasca. A bebida foi consumida num setting sem ligação religiosa. 

As sessões dos dois grupos foi bastante parecida (KUYPERS et al, 2016) a buscar o menos

possível de interferências externas na experiência dos grupos. Os participantes ficaram em quartos

escuros,  com música  ambiente.  As  sessões  duraram por  toda  a  madrugada.  Uma  hora  após  a

primeira dose, foi oferecida uma segunda dose opcional. Os testes de criatividade foram realizados

duas vezes, antes de tomarem o chá e durante o efeito da ayahuasca – cerca de uma hora e meia a

duas depois da segunda dose (KUYPERS et al, 2016). Ao contrário da investigação de Frecska e

colegas (2012), nesta foi possível medir os níveis de alcaloides das bebidas ingeridas pelos grupos,

além  de  testes  físicos.  Os  testes  de  criatividade  utilizados  foram:  Pattern/Line  Meaning  Task

(PLMT) e o  Picture Concept Task (PCT), cada um deles foi desenvolvido para medir aspectos



diferenciais entre o pensamento convergente e o divergente. 

Nos  resultados  gerais,  a  partir  dos  dados colhidos  no  PCT,  foi  possível  perceber  que  a

ayahuasca diminui  o pensamento convergente enquanto aumentou o pensamento divergente.  Os

dados do PLMT não demonstraram resultados significativos. Apesar de não conseguirem chegar a

um  resultado  concreto  a  respeito  de  como  a  ayahuasca  é  capaz  de  melhorar  o  pensamento

divergente – mesmo apontando supostas ações da ayahuasca em regiões do cérebro –, Kuypers e

colegas identificaram a relação entre humor e pensamento divergente/convergente (KUYPERS et

al, 2016). Quanto melhor o humor, mais o pensamento divergente aumenta, sendo esta, talvez, uma

das razões das diferenças na coleta de dados. Os voluntários, por estarem dispostos e animados para

a sessão e pesquisa com ayahuasca, estavam de ótimo humor, mais propensos a terem pensamentos

divergentes (KUYPERS et al,  2016). Por outro lado, a relação entre pensamento convergente e

humor é oposta. Quanto melhor o humor, menos pensamentos convergentes o indivíduo terá.

A experiência com ayahuasca está longe de ser algo recreativo. Demanda muita força de

vontade e coragem, principalmente devido aos efeitos físicos, além de animo para ser encarada.

Geralmente  quem decide  a  passar  por  uma cerimônia  com o  chá,  o  faz  animado  pelas  novas

perspectivas a serem abertas a partir dali. Essa preparação mental, o set natural que se realizada para

qualquer sessão psicodélica, já induz o indivíduo a um estado de humor mais elevado. Se há uma

relação efetiva entre humor e pensamento divergente, como apontado por Kuypers e colegas (2016),

há de se aprofundar melhor na pesquisa entre criatividade e ENOC a fim de determinar os limites da

influência da substância e do humor na geração de ideia divergentes. Talvez seja a interação entre a

substância e o humor do indivíduo que propicie as ideias criativas e não somente o psicodélico em

si. Como concluído por Kuypers e colegas (2016) há de se realizar outras pesquisas, se viável com

grupo de controle com indivíduos que não estejam de bom humor e uso de placebo para coleta de

dados mais concretos.

3.2 –  Ritual metodológico

Na introdução da tese indico trabalhar metodologicamente por meio de três perspectivas

teóricas  equivalentes:  a  pesquisa baseada em arte,  a  autoetnografia  e  a  bricolagem.  A primeira

embasa a produção poética, pois insere a investigação traçada aqui no arcabouço das pesquisas que

se valem da  prática  artística  enquanto geradora de conhecimento.  A segunda,  a  autoetnografia,

deriva da antropologia e funciona como um deslocamento do pensamento etnográfico – baseado no

outro – para a análise de si dentro de determinado contexto. A bricolagem, por sua vez, parte de um



modo descentralizado de organização do pensamento, a propiciar teorias formadas por “recortes”

teóricos de autores dos mais diversos campos do saber.

As três metodologias se convergem por partirem da perspectiva do autor da escrita/obra de

arte para ser tratado algo maior – a fundamentação teórica. No meu caso, desenvolvida de modo

complexo a abarcar disciplinas do saber como antropologia, neurociência, psicologia, arqueologia e

arte. O intuito foi, como a bricolagem permite, criar uma espécie de colcha de retalhos teórica a

discutir criatividade, processos criativos, arte, estados não ordinários de consciência, xamanismo,

origem da imagem e histórias em quadrinhos.  

No  Estágio I: rumo a trajetória intensificada, tive como ponto de partida expor diversas

interpretações  quanto  ao  que  seria  a  criatividade  e  o  modo  dela  se  manifestar.  Retomar  estes

princípios teóricos, em parte discutidos na dissertação (SILVA, 2013), serve para demarcar meu

entendimento  dos  processos  criativos,  além de  ajudar  a  entender  os  processos  passados  pelos

primeiros pintores das cavernas, dentro da perspectiva de Lewis-Williams (2005). A importância da

pesquisa do referido antropólogo, para minha investigação, se dá por ele ter me mostrado o quão

natural  e  importante  são  os  ENOC para  os  humanos  e  para  a  sociedade  atual  –  além de  ter

estruturado, neurologicamente, os estágios da mente e as visões decorrentes. No caso, a partir do

ponto de vista de Lewis-Williams (2005), tudo que existe hoje – principalmente o mundo simbólico

– só foi possível ser desenvolvido devido ao surgimento da imagem e ela só passa a ser criada após

experiências  de  ENOC  (LEWIS-WILLIAMS,  2005).  Ou  seja,  a  história  do  homem,

invariavelmente, está ligada à ampliação da consciência. Assim como a arte.

No decorrer do capítulo exponho os principais tópicos do pensamento do antropólogo sul-

africano. Algo que me chamou atenção e que faço questão de frisar foi a perspicácia de Lewis-

Willians em perceber que seria impossível criar imagens sem antes se ter referencial imagético. Esta

percepção me tocou também por  me levar  a pensar  a  respeito  da produção artística visionária.

Apesar de hoje imagens serem comuns, ao estar sob efeito de algum ENOC, o sujeito passa a ter

contato com imagens antes nunca vistas,  seja por  ele  mesmo ou por outros.  São imagens sem

referencial, que transcendem às eras. Mas ao mesmo tempo são comuns. De uma maneira ou de

outra existe identificação entre o fruidor e as imagens derivadas de ENOC, sejam elas gravadas em

paredes de pedra há 30 mil anos ou pinturas digitais contemporâneas. Os pontos em comuns são

evidentes, ainda mais quando criadas em contextos semelhantes aos do passado, como no interior de

comunidades tradicionais e geralmente derivados de rituais xamânicos– citei alguns exemplos no

decorrer do texto.



A aproximação  entre  origem da  imagem e  produção  indígena  de  imagens  derivadas  de

ENOC, é ainda uma forma de buscar semelhanças entre o contexto em que participo – durante a

ingestão da ayahuasca – com o intuito da pesquisa. Para a consagração do chá, no Brasil, é preciso

estar inserido em contexto religioso. O xamanismo, apesar de não ser uma religião, é uma prática

espiritual. Algumas igrejas do Santo Daime, geralmente ligadas à ICEFLU87, como a CEFLUCLC,

realizam trabalhos com viés neoxamânico, como parte da prática litúrgica. Foi em cerimônias deste

tipo  que  participei  para  a  ingestão  do chá  e  como parte  do  processo criativo  das  histórias  em

quadrinhos desenvolvidas para a tese.

A discussão levantada a respeito da afinidade entre tecnologia, xamanismo e ENOC serviu

para me instigar a criar uma máscara indutora de ENOC – apesar de não utilizada na poética da

tese. Além de demostrar que os ENOC, de certa maneira, são uma tecnologia de imersão utilizada

por xamãs há milhares de anos. Atualmente, a arte imersiva, até certo ponto, está em busca de criar,

externamente, um modo de inserir o fruidor dentro da imagem ao nível dele perder a referência

entre realidade e ficção. Os psicodélicos costumam, naturalmente, levar os indivíduos a um estado

semelhante.  Ao  final  do  capítulo  abordo  questões  técnicas  sobre  a  ayahuasca  bem  como  as

principais  visões  tidas  sob  efeito  do  chá.  Discorro,  do  mesmo  modo,  quanto  à  Respiração

Holotrópica. Apesar de ter produzido para a poética HQs derivadas de sonhos lúcidos, não dedico

um  tópico  exclusivamente  a  eles.  Deixei  para  discorrer  sobre  o  assunto  no  decorrer  da  tese,

principalmente ao analisar a arte dos sonhos de Rick Veitch88 e minha poética. 

No Estágio  II:  estratos  dos  processos  criativos  e  ENOC, concentro  exclusivamente  em

discorrer sobre arte visionária e quadrinhos visionários. Na primeira parte busco delinear quais são

os verdadeiros quadrinistas visionários, os quase verdadeiros e os falsos visionários, embasado na

metodologia  de  Caruana  (2014).  Como  frisado  no  texto,  minha  seleção  de  autores  não  é

determinista nem muito menos possui caráter depreciativo quando usado o termo “falso visionário”.

A proposta desta categoria é somente distinguir os autores que realmente possuem algum tipo de

proximidade com ENOC daqueles que não. As qualidades subjetivas dos trabalhos não são levadas

em conta.

Um exemplo (mesmo estando em outra categoria): incluo na lista de “quase visionários”

Robert  Crumb, um dos principais autores da contracultura estadunidense durante as décadas de

1960/1970. Mais ainda, Crumb é um ícone dos quadrinhos mundiais. Em 1965 usou LSD e, como

visto, mudou radicalmente a forma de desenhar. No entanto, ter renegado as visões e as experiências

87 Ver página 79.
88 Ver página 147.



com ENOC testemunham contra ele para incluí-lo como um “verdadeiro visionário”. Como visto no

início deste capítulo, quando abordo criatividade e ENOC, quem mais se beneficia artisticamente

dos  efeitos  dos  psicodélicos  na  criatividade,  são  aqueles  que  conseguem  usufruir  e  aceitar  a

experiência. Crumb, pelo contrário, menospreza os impactos e as influências dos ENOC em seus

trabalhos, além de ser totalmente contra qualquer tipo de expansão da consciência (CRUMB, 2009).

No decorrer do segundo capítulo analiso os processos criativos de três autores estrangeiros

notoriamente visionários:  Moebius,  Jim Woodring e  Rick Veitch.  Cada um a  seu modo usa os

ENOC em beneficio da arte. Jean Giraud criou inúmeros quadrinhos a partir de ENOC, dando vida

até mesmo a um duplo, Moebius, para poder desenvolver livremente os trabalhos experimentais.

Woodring é um caso especial, desde criança tinha visões e encontrou nos desenhos a forma de lidar

com todo o absurdo que via diariamente. Ao crescer passou a utilizar indutores de ENOC para criar.

O foco do trabalho visionário do artista são sonhos e as visões endógenas que têm. Veitch, por sua

vez,  usa  apenas  os  sonhos  como  método  de  expansão  da  consciência.  Os  quadrinhos  por  ele

produzidos formam o que chamou de “dream art” e são tidos pelo autor como os mais importantes

de sua vida – tamanho respeito que possui pelas informações manifestadas nos sonhos.

Inclusive, nos textos de Woodring e Veitch, acabo por me delongar demais nas biografias.

Uma das razões para isto é não haverem artigos em português sobre os autores ou serem textos mais

enxutos,  que  não  englobam os  processos  criativos.  O  intuito  foi  dar  um panorama  geral  das

produções e dos contextos em que os autores estavam inseridos quando decidiram criar quadrinhos

visionários. Acredito ser importante esta contextualização, pois a arte visionária como a expressão

mais profunda do íntimo do artista reflete o momento presente da visão. Por exemplo, no trabalho

de Veitch, em vários sonhos retratados ele interage com autores de quadrinhos diversos. Isto só

ocorria naquele momento da vida do autor, por ele ter contato cotidianamente com tais artistas. 

Na  parte  final  do  capítulo  realizo  algo  semelhante,  mas  com  foco  em  dois  autores

brasileiros: Sergio Macedo e Xalberto. Ambos começaram a produzir quadrinhos na década de 1970

e estavam envolvidos com o universo  hippie. Macedo, com o tempo, parou de usar psicotrópicos

para buscar visões mais límpidas, induzidas por métodos de respiração, como o pranaiama. A meta

de vida de Macedo, enquanto artista,  é criar  histórias em quadrinhos tendo como protagonistas

povos originários e também retratar suas próprias visões em HQs, com histórias positivas,  que

incentivem  a  evolução  psíquico  espiritual  dos  leitores.  Xalberto,  curiosamente,  é  um  caso

semelhante ao de Crumb, mas que, diferentemente, incluo como visionário verdadeiro. Durante o

período  em  que  publicou  seus  principais  trabalhos  visionários,  Xalberto  usufruiu  e  utilizou



artisticamente as influências criativas dos ENOC – hoje é abstêmico. Independentemente de Íncaro:

estórias  daquele  que  voou,  por  exemplo,  não  ter  uma  perspectiva  positiva  dos  ENOC,

especificamente da ayahuasca, o autor buscou, de uma forma ou de outra, passar os sentimentos do

momento da experiência.

O propósito em traçar o percurso teórico recapitulado acima foi de aproximar perspectivas, a

primeira  vista,  distintas  para  desenvolver  minha  compreensão  dos  fenômenos  abordados:  arte,

criatividade,  ENOC, xamanismo e quadrinhos.  Através das análises dos processos criativos  dos

autores de quadrinhos já renomados e visionários, foi possível perceber como, de uma forma ou de

outra, a arte, a criatividade, os ENOC, o xamanismo e os quadrinhos se relacionam naturalmente.

No trabalho de Moebius e Veitch, o xamanismo é mais evidente. Porém, Woodring, no caso, se

tivesse nascido em uma comunidade tradicional, facilmente seria reconhecido como um xamã inato.

Macedo, como visto, possui identificação com as comunidades tradicionais das Américas, tendo já

vivido com algumas etnias. Xalberto, de todo o estrato é o mais destoante neste sentido, por não ter

sido identificada uma aproximação particular do autor com o universo xamânico. No entanto, em

Íncaro, ele incluiu uma cena de transformação animal, algo característico dos estados xamânicos, o

que pode indicar o contato inconsciente do autor com este lado da consciência.

Da mesma maneira que os autores selecionados, meu envolvimento com os ENOC possui

relação com o xamanismo. Ou melhor, com o neoxamanismo. Foi em meio a cerimônias sincréticas

(Santo  Daime/xamanismo)  que  consumi  o  chá  ayahuasca.  Como  programado,  foram  quatro

cerimônias  tendo  como  intenção  a  busca  por  visões  para  a  criação  de  quadrinhos.  Os  rituais

neoxamanicos  que  participei  têm uma estrutura  padrão  que  mistura  práticas  de  diversos  povos

nativos, principalmente dos Lakotas (EUA) e Yawanawa (Brasil), com influências do Santo Daime

(mais adiante explico melhor). A própria Respiração Holotrópica, como visto89, também se relaciona

com o neoxamanismo. Em outras palavras, é difícil desvincular os ENOC das práticas espirituais

com base xamânica, até mesmo devido ao fato que o ambiente (setting) em que estive envolvido,

acabar por influenciar nos resultados das experiências.

Ter  aprofundado  nos  processos  criativos  dos  autores  analisados  influenciou  ainda  meus

próprios processos. Durante os estudos e escrita sobre o trabalho de Veitch,  tive alguns sonhos

lúcidos e, diferentemente de outros quadrinhos que produzi, resolvi sinterizar o sonho em apenas

uma páginas, da mesma maneira que Veitch. Os resultados foram as histórias Escolha; Não existe

nada melhor; e  Muscaria,  ilustradas por Vinicius Posteraro, Guilherme Silveira e Décio Ramires,

89 Ver página 85.



respectivamente.  A decisão  de  fazer  a  primeira  história  procedente  de  sonho  em  uma  página

começou  com  Muscaria.  Após  o  sonho,  fiquei  com  as  imagens  e  narrativa  na  cabeça  e  não

conseguia pensar no desenrolar da trama em duas páginas. Foi então que decidi que na verdade este

sonho/HQ seria nos moldes de Veitch, em uma página, mesmo com cortes narrativos que poderiam

parecer desconexos. Com o resultado positivo,  dei continuidade à proposta na criação das HQs

derivadas de sonhos que por acaso viessem a surgir. 

Woodring também me influenciou na criação de uma HQ/sonho, chamada  Vacilo Onírico,

desenhada por Angelo Ron. Esta HQ, ao contrário dos outros três sonhos, é uma história maior, com

sete  páginas.  O  principal  influxo  de  Woodring  concerne  à  narratividade  textual.  Em  meus

quadrinhos  tradicionais  evito  me  colocar  como  personagem.  Busco,  na  verdade,  dar  voz  aos

personagens e não pensar como eles. Para o protagonista de  Vacilo Onírico não havia como me

ausentar da fala de sonhador. E foi depois de entender a maneira como Woodring se expressa nos

quadrinhos de sonhos que passei a estar a vontade para me expor enquanto personagem. 

No decorrer da pesquisa, as trocas de e-mail com Sergio Macedo foram fundamentais para

abranger  minha  compreensão  quanto  às  possibilidades  de  revelações  da  mente  em  ENOC.

Principalmente  quando  conversamos  sobre  técnicas  de  respiração,  como  o  pranaiama,  que  ele

realiza normalmente. Apesar de serem exercícios e seguirem métodos e propósitos particulares, o

pranaiama  por  ser  uma  técnica  de  respiração  se  aproxima  da  Respiração  Holotrópica.  Pude

perceber, por exemplo, ao me basear nas falas de Macedo, o potencial visionário do pranaiama.

Mesmo não tendo praticado o pranaiama para comparar, compreendo a holotrópica mais como uma

terapia para trabalhar traumas psíquicos. No meu caso, dentro das quatro sessões que participei, não

tive muitas visões com a holotrópica.  Foram experiências mais introspectivas,  psicológicas,  por

assim dizer. Ao menos durante as sessões em que estive, não foram experiências tão visionárias,

foram mais sensações como medo, desolação, fraternidade, compaixão. Talvez com o tempo isso

possa mudar.

Macedo também foi quem me demonstrou com mais acuidade como transportar a visão de

terceiros para os quadrinhos, a me ajudar a responder uma das questões da tese: como descrever a

experiência psicodélica para o desenhista da maneira mais precisa o possível, para que ele ilustre

justamente o visto?. Diversos trabalhos dele retratam visões de outros, como as de Appel-Guery

(1987) e de povos originários – seja a partir de um relato pessoal (como em  Xingu!,  2007) ou

buscado em descrições biografias (Lakota, 1997). A questão principal levantada por Macedo (2013)

para poder realizar transposições de relatos para os quadrinhos é simples: ser o mais fiel o possível



ao descrito e à visão. Durante a criação da poética, busquei levar em consideração esta posição de

Macedo para descrever em roteiro as visões que seriam transformadas em quadrinhos. Por outro

lado, o desenhista estava livre para interpretar o roteiro a seu modo de maneira a criar as melhores

soluções possíveis para a realização dos quadros/páginas. Como geralmente enviei um esquema,

chamado  por  alguns  de  “rabiscos”,  a  maioria  dos  desenhistas  seguiu  fielmente  a  estrutura

previamente feita. Houve sim, vários que buscaram acrescentar as próprias percepções, o que no

fim enriqueceu o resultado final. Somente uma HQ precisei descartar devido as mudanças radicais

feitas pelo desenhista descaracterizando a visão original. A referida história é a  Não existe nada

melhor, abordo o processo dela mais adiante.

Agora,  no terceiro e último capítulo da tese,  Estágio III:  em busca das visões,  faço um

levantamento  bibliográfico  das  principais  pesquisas  científicas  a  investigarem  a  relação  entre

criatividade e ENOC, prioritariamente por meio de psicotrópicos. O critério usado por mim para a

seleção das pesquisas abordadas foi basicamente serem centradas ou pelo menos se dedicarem em

parte  ao  meu  tema  de  interesse:  criatividade  e  ENOC.  No  início  levantei  vários  artigos  que

abrangiam o assunto,  inclusive aqueles  focados na relação da criatividade com substâncias não

psicodélicas. Tais artigos não usei como fonte primária para a tese, apesar de citar alguns. Como a

pesquisa desenvolvida aqui foca em psicodélicos, preferi me ater somente a este tipo de abordagem

por ser mais específica.

O intuito da minha aproximação foi dar um panorama das pesquisas realizadas em diversos

campos do saber que possuíam o objetivo de correlacionar, ou não, a criatividade com os ENOC.

Com isso busquei  respostas para outras  duas perguntas da tese como: 1)  Há diferença entre o

ímpeto  criador  do que  é  feito  de modo ordinário  em contraposição ao visionário?;  2)  O que

diferencia os quadrinhos visionários dos realizados de modo ordinário? Ao basear-me nas referidas

pesquisas  sobre  criatividade  e  ENOC,  posso  intuir  que,  primeiro,  não  existe  diferença  entre  o

ímpeto criador ordinário em contraposição ao visionário. A criatividade do indivíduo, no fim, só se

realizará em estado ordinário. Os psicodélicos, ou ENOC em geral, propiciam os materiais brutos a

serem transformados pelos artistas em criações. Se há, de fato, alguma diferença, ela se daria na

importância dada pelos artistas visionários às visões obtidas em ENOC. Os artistas visionários,

como já mencionado no decorrer da tese, tendem a perceberem as visões tidas durante os ENOC

como  mensagens  reais  e  fundamentais  para  o  crescimento  particular,  geralmente  imbuídos  de

sentidos  divinos,  enquanto  a  arte  “ordinária”,  por  assim  dizer,  não  cativa  no  autor  tamanho

significado. Segundo, a diferenciação entre os quadrinhos visionários e ordinários seria apenas a



percepção do autor de que aquela narrativa é, na verdade, a expressão de uma realidade e não uma

criação pura e simples do intelecto imaginativo. Seria uma obra verídica interpretada pelos leitores

como ficção, tamanha a discrepância entre a realidade percebida no dia a dia da realidade não

ordinária de um outro estado de consciência. 

No transcorrer do terceiro capítulo procuro traçar minha metodologia aplicada de pesquisa,

com o  intuito  de  tornar  mais  claro  ao  leitor  a  forma  como  interpreto  o  percurso  trilhado  na

construção da poética da tese. De um modo ou de outro, não há como excluir a influência da teoria

lida,  descrita  e  escrita  no  decorrer  da  pesquisa  com  o  resultado  das  histórias  em  quadrinhos

produzidas. O próprio ambiente onde foram realizadas, as sessões de ayahuasca, é uma forma de

reverberação da teoria, uma vez que, como frisado antes, replica – em menor grau – as experiências

xamanicas  tradicionais.  Ou  seja,  posso  dizer  que  parte  do  resultado  obtido  com  as  poéticas

derivadas de ayahuasca, especificamente, ecoa da relação entre o contexto teórico e empírico, em

que estou inserido/tenho contato. 

3.2.1 - Cerimônias de ayahuasca

As cerimônias  para consumo de ayahuasca em que participei são chamadas de  Jornada

Xamanica Voo da Águia e foram conduzidas por Leo Artese e Fany Carolina,  ambos ligados e

responsáveis por uma igreja de Santo Daime, a Centro Eclético Fluente Luz Universal Céu da Lua

Cheia – CEFLUCLC, sediada no interior de São Paulo. Meu intuito primário para os encontros era

de deslocar-me até a sede da igreja para participar das cerimônias. No entanto, devido aos custos da

Ilustração 82: Banner de divulgação do evento Voo da Águia, em Uberlândia, Minas Gerais.



viagem e choque de datas, não consegui comparecer em nenhum evento em São Paulo. Todos os

rituais  em  que  estive  presente  foram  realizados  em  Uberlândia  (MG),  organizados  por  Luíza

Galvão, como parte das atividades promovidas por ela. Galvão foi iniciada por Artese no caminho

do neoxamanismo, sendo uma forma de porta-voz, na região do Triângulo Mineiro, da metodologia

de aplicação do conhecimento xamânico desenvolvido por Artese. 

Todos os rituais em que estive presente foram realizados em área rural a noite, com início

programado para as 22 horas e o termino previsto para o raiar do sol. O local possuía uma fogueira

central e envolta dela os participantes se acomodavam, podendo ser deitado ou sentado em cadeiras.

A média  de  pessoas  envolvidas  na  cerimônia  era  de  25  indivíduos.  Antes  de  ter  início,  os

responsáveis  perguntam  quem  ali  iria  tomar  ayahuasca  pela  primeira  vez.  Aqueles  que  se

declaravam novatos eram convidados para uma conversa particular com a Fany Carolina. Ela, no

caso, questiona a eles se tomam ou tomaram algum tipo de medicação recentemente ou mesmo no

dia do ritual.  Explica os efeitos da ayahuasca,  como funciona a bebida no organismo, além de

tranquilizar os principiantes quanto à segurança física e psíquica proporcionada pelo setting. Artese,

por sua vez, explica ao outro grupo a dinâmica do ritual.

Este é desenvolvido em diversas etapas. A programação completa inclui: 1) Consagração da

Ayahuasca; 2) Purificação e limpeza com ervas e perfumes; 3) Religação com as raízes ancestrais;

4)  Meditação: (de acordo com a estação);  5)  Canções de Poder e Meditações com Tambor;  6)

Ritual  do  Tabaco  e  do  Fogo;  7)  Ritual  do  Rapé  -  A  União  das  3  Medicinas;  8)  Ritual  de

Descasamento;  9)  Som Orgânico; 10) Canções da Águia;  11)  Cerimônia do Pau-Falante;  e 12)

Comida e Água Ritual. Os tópicos são basicamente autoexplicativos.

Na “consagração da ayahuasca”, é importante frisar que é servido o primeiro copo, cerca de

50 ml, após a defumação de abertura do ritual, logo no início. No decorrer da noite são oferecidos

ainda mais duas doses. A segunda cerca de 50 minutos após a primeira dose. A terceira leva um

pouco mais de tempo e é oferecida por volta de duas horas depois da segunda dose. Os participantes

não são obrigados a beberem, toma quem sentir necessidade. Mesmo sendo oferecidas três doses

aos presentes, Artese frisa que a bebida está aberta a quem solicitar mais até o momento em que ele

decidir encerrar a oferta do chá (por volta de duas horas antes do nascer do sol). 

Outras atividades da programação, como os itens dois, três, quatro, cinco e dez, destacados

acima,  são  desenrolados  durante  a  cerimônia  naturalmente,  sem a  necessidade  de  se  chamar  a

atenção  dos  participantes.  Por  exemplo,  o  item  cinco,  “Canções  de  Poder  e  Meditações  com

Tambor”, as músicas são entoadas durante todo o ritual, não há um momento para isso acontecer,



assim como as meditações com tambor. Diferentemente dos itens seis, sete, oito, nove, onze e doze.

Cada um destes momentos na cerimônia é muito bem demarcado. O item seis, “Ritual do Tabaco e

do Fogo”, ocorre cerca de 40 minutos após ser servida a primeira dose de ayahuasca. É o momento

em que Artese passa a tocar um chocalho e a entoar uma canção que incita o “guardião do fogo90” a

aumentar o tamanho das chamas.

Quando a fogueira já está com o fogo alto o bastante, o condutor convida os participantes a

pegarem um graveto e mentalizarem nele algo que gostariam de destruir. Por exemplo, um vício, ou

mal hábito, ou mesmo sentimentos negativos. Depois de mentalizar no graveto as intenções, deve-se

colocá-los na fogueira, como um presente ao fogo. Já a parte do tabaco envolve baforar um cigarro

de palha, sem tragar, como uma forma de levar as intenções/orações ao Grande Espírito por meio da

fumaça – tradição Lakota. Terminada esta etapa, em seguida Artese pergunta quem ali gostaria de

“descasar” de uma forma espiritual – separando o que Deus uniu, como é dito no momento. Caso

não tenha ninguém nesta situação, é dado sequência ao ritual. Se houver alguém com interesse em

“descasar”, é realizado o rito do descasamento. 

Cerca  de  quatro  horas  depois  do  início  da  cerimônia,  já  passada  a  segunda  dose  de

ayahuasca, é iniciado o ritual do rapé – uma mistura de pó de tabaco com cinzas de cascas de

árvores.  O rapé  é  insuflado no nariz  por  meio  de  um instrumento  indígena  em formato  de  V

chamado  Tepi.  O rapé  possui  um efeito  praticamente  instantâneo,  levando  muita  das  vezes  os

indivíduos a violentas crises de vômito, como uma forma de limpeza físico espiritual. É usado no

ritual da maneira como os Yawanawa, do Acre, utilizam – como um complemento às cerimônias de

ayahuasca. Assim como o rapé, outra medicina da floresta utilizada no mesmo contexto, e inserida

no  trabalho  desenvolvido  por  Artese,  é  o  colírio  Sananga  –  feito  com o  suco  de  uma  batata

amazônica. Com o colírio é fechado o ciclo das três medicinas: ayahuasca, rapé e sananga. Destaco

aqui que a poética da tese não possui relação com estas duas outras medicinas.  

O “som orgânico” é a abertura dada pelos condutores para quem quiser se expressar com

cantos  e  música.  Muitos  dos  participantes  levam seus  próprios  instrumentos  musicais  e  neste

momento tocam e cantam, geralmente, músicas típicas deste tipo de trabalho com ayahuasca, seja

de raízes acriana ou mesmo inca. A “cerimônia do Pau-Falante” encerra o ritual. Esta é baseada

também em uma tradição Lakota e consiste em um pedaço de pau que foi feito e consagrado pelo

dono com a intenção de ser um veículo de comunicação. Aquele que está com o pau-falante possui a

palavra na roda. Ninguém ali pode se expressar enquanto outro está com a palavra. Neste momento

90 Guardião do Fogo é o nome dado aqueles que são designados a manterem as chamas da fogueira acessa 
durante todo o ritual. 



é  quando os  participantes  compartilham as  experiências  vividas  durante  a  jornada.  Após  todos

falarem, o trabalho é oficialmente encerrado com um café da manhã. 

3.2.2 - Oficinas de Respiração Holotrópica

As oficinas,  ou  workshops como chamam,  de  respiração  holotrópica  são  realizadas  em

Goiânia, Goiás, uma vez por mês no Centro de Educação e Psicoterapia – CEP. As sessões são

conduzidas  pelos  terapeutas  Álvaro  e  Dora  Veiga  Jardim.  Na  sexta-feira  anterior  ao  dia  da

respiração, aos novatos é exigida a presença para uma palestra. Neste encontro o casal explica sobre

o pensamento de Stanislav Grof, falando sobre a trajetória de vida do pesquisador, suas teorias,

dando ênfase nas Matrizes Perinatais, além de tirar dúvidas. Os participantes aproveitam para expor

as buscas individuais por meio de ENOC.

No sábado seguinte, a respiração está marcada para as 8hs da manhã. Assim que todos estão

presentes, o casal fala do processo de cada um com a holotrópica e com os ENOC em geral. É dada

ainda  a  palavra  aos  respirantes  para  exporem  brevemente  os  anseios  e  expectativas  com  a

holotrópica. Terminado, os participantes se reúnem em duplas. Um irá respirar durante o período da

manhã,  enquanto  o  outro  fica  de  acompanhante,  para  ajudar  o  respirante  caso  seja  necessário.

Algumas pessoas,  e  vi  isso durante as  sessões,  levantam, gritam, se  debatem, podendo levar  o

respirante a se machucar. O acompanhante, no caso, está ali para ajudar em ocasiões extremas como

essas ou apenas para entregar guardanapos para enxugar lágrimas, caso seja solicitado. No turno da

tarde, as tarefas se invertem, quem respirou passa a acompanhar. Dentre as oficinas em que estive

presente, o maior número de participantes foi oito, a formar quatro duplas. E o menor grupo foi de

três respirante. Neste dia, em especial, todos respiraram ao mesmo tempo, uma vez que o casal

Jardim bastava para controlar a sessão. 

Para o início da respiração, é feito um relaxamento com os respirantes. Após todos estarem

devidamente acomodados, vendados e relaxados, é aumentado o volume da música, ao ponto dela

preencher completamente os sentidos. É possível sentir a música pulsar dentro do peito a vibrar os

órgãos internos. São melodias instrumentais, algumas com vocal, mas todas em línguas exóticas

estrangeiras. Não existe segredo com a técnica de respiração. Cada um encontra o próprio ritmo. É

dada apenas a indicação de respirar mais rápido e profundamente do que o normal.  Durante as

minhas  primeiras  sessões,  no  início  da  respiração,  a  hiperventilação  causou  um formigamento

extremo nas mãos, pelve e pés. Com o passar das sessões, passou. Cada turno de respiração dura em

torno de 2:30hs a 3hs, vai depender do processo de cada respirante. Os terapeutas não costumam



interromper a respiração de alguém, esperam até que abram os olhos para se aproximarem.

Após todos terem respirado, são convidados a uma sala anexa para criarem as mandalas.

Como mencionado no primeiro capítulo91, as mandalas estão integradas no sistema da respiração

holotrópica.  Nas  duas  primeiras  oficinas,  não  desenhei.  Fiquei  bastante  impactado  com  as

experiências e desmotivado para expressar algo plasticamente naquele momento. Nas duas últimas

resolvi encarar essa barreira e fazer. Na sessão em que desenhei a segunda mandala, respirei em

companhia do orientador da pesquisa e aproveitamos para unir uma frase síntese minha com uma

sequencia narrativa de imagens que Franco criou no lugar da mandala. O resultado faz parte da

poética. A frase escrita foi: “A unidade cósmica só surge/ocorre ao viver a solidão”. Na ilustração

85 estão as duas mandalas que fiz.

Terminada as confecções das mandalas, todos voltam para a sala de respiração. Nesta parte

final, todos são incentivados a compartilharem da experiência com os demais. Algo semelhante à

cerimônia do “pau-falante” na roda de ayahuasca.  Acredito que em ambos os casos,  expor aos

presentes as próprias experiências se torna parte da terapia, como forma de auto processamento das

informações e sensações dos ENOC. Álvaro e Dora, no caso, não interpretam as falas, em raros

momentos buscam aproximar as experiências dos respirantes com as teorias de Grof.

91 Ver página 89.

Ilustração 83: A primeira mandala, com formas vermelhas, ilustram manchas vermelhas que vi durante a
respiração. A segunda mandala é formada por colagens de revistas sobrepostas por azul (giz de cera).

Durante a sessão senti medo e identifiquei-o com a cor azul. Fonte: elaborado pelo autor



3.3 – Meus processos de criação – histórico de quadrinhos 
visionários

A seguir  relato o processo criativo  de duas  histórias  em quadrinhos escritas  por  mim e

ilustradas por Vinicius Posteraro e Guilherme Silveira. Ambas são derivadas de sonhos lúcidos e

foram publicadas em 2013, na revista Camiño di Rato # 6. A primeira a ser tratada é a HQ Sem

título #2, de quatro páginas, com desenhos de Posteraro. Esta história também é chamada de Som

das Águas, título dado ao zine onde publiquei a história, entre 2012 e 2013. O impresso foi feito

artesanalmente, com tiragem de 50 exemplares, até o momento foram confeccionadas três edições.

A segunda história é intitulada Pela estrada afora, com duas páginas e desenhos de Silveira.

Esta HQ, diferentemente da anterior, foi escrita para outro desenhista. O artista original recusou

ilustrar o roteiro por achá-lo sem sentido. De fato, a narrativa da história foge do padrão comum

usado no mercado. É uma HQ simples, de duas páginas, com final aberto e que ao mesmo tempo

exige compromisso de leitura, por haver elementos gráficos com sentidos narrativos específicos.

Sem a percepção de alguns destes elementos a leitura da história, realmente, fica comprometida. A

inclusão de tais elementos é fundamental para a tentativa de retratar o mais fiel possível o sonho.

No fim, a recusa do desenhista original foi até melhor, Silveira, por ser um artista experimental, foi

a escolha certa para ilustrar esta HQ.

O intuito de descrever os processos criativos de algumas das minhas histórias anteriores, que

não fazem parte da poética da tese, surge como uma demonstração de que já há algum tempo me

proponho a  produzir  quadrinhos visionários.  São narrativas  feitas  em um período onde eu não

conhecia  o  termo  “arte  visionária”,  mesmo  já  criando  HQs  com  o  intuito  de  retratar  visões,

buscando  a  representação  mais  fiel  possível  do  sonho.  Sendo  os  dois  destacados  aqui,

especificamente, derivados de sonhos lúcidos. Outra razão para referir-me a estes trabalhos é poder,

caso haja, comparar as diferenças dos momentos de criação entre elas e as influências, ou não, de

criar visionariamente sem saber que o faz e o contrário, tendo como propósito exprimir visões. 

3.3.1 – Sem título 2 ou, Som das Águas

Aqui procuro explorar o processo criativo específico da obra, Sem título 2, criada por mim,

entre 2011 e 2012, em parceria com o desenhista Vinicius Posteraro. Este trabalho possui influência,

em sua concepção,  dos  ENOC, em especial,  sonhos lúcidos.  Entendo ENOC, aqui,  como todo

estado mental que, na transição corriqueira de um para outro, tome uma “trajetória intensificada”

(LEWIS-WILLIAMS, 2005) que leva o indivíduo a ter visões. Nos sonhos lúcidos, essa trajetória se



intensifica de forma diferenciada, dentro do estado onírico e ao contrário trás a lucides à tona para

ser desperta dentro de um estado expandido da mente. 

A história destacada aqui é um bom exemplo. A narrativa surge como sonho. Porém não um

sonho comum. Foi o tipo de experiência conhecida como sonho lúcido. Um tipo de sonho em que o

sonhador toma consciência de estar sonhando ao ponto de tirar proveito da situação. Diferentemente

do sonho tradicional, em que não se sabe estar sonhando, o sonho lúcido se destaca como uma fonte

melhor para a criação, pois são mais facilmente lembrados – como num estado psicodélico, mas

espontâneo por meio do sono. Exatamente o feito/experienciado com Sem título 2. A proposta em

não dar título a obra tem a ver com o fato dela ser inspirada em sonho. Como os sonhos são algo

totalmente subjetivo, e a narrativa criada – apesar de linear – ter característica onírica, não quis

direcionar a interpretação do leitor a partir de um nome ou algo assim, de forma a mantê-la a mais

aberta o possível. Apesar de mais tarde batizá-la de Som das Águas.

A trama é  simples  e  segue exatamente  como recordado  do  pesadelo.  Uma personagem

principal (no caso eu no sonho), se vê em meio a uma floresta, juntamente como outras pessoas,

fugindo  de  criaturas  gigantescas  e  monstruosas  que  estão  devorando todos  ali.  Desesperado,  a

personagem evita as criaturas enquanto várias pessoas são comidas rapidamente na sua frete.  A

criatura possui a capacidade de engolir as vítimas por inteiro e, quase imediatamente, excretá-las

com os corpos totalmente descarnados.  O diferencial  maior é com relação ao final da história.

Como  a  experiência  de  viver  o  sonho  e,  no  clímax,  despertar  é  muito  clichê  –  apesar  de  ter

acontecido de fato aqui (no dia do sonho ao final cheguei a por-me de pé, tremenda a força do

ocorrido ali) –, preferi modificar o desenrolar da trama. O que muda do sonho é exatamente os dois

últimos quadros. Se no pesadelo, após a criatura me devorar, desperto e praticamente caio de pé

impressionado com tudo que tinha acontecido. Principalmente por ter tido consciência de todos os

momentos e até mesmo chegado a deixar a criatura me matar por saber estar sonhando. Na HQ o

personagem principal nasce. Paradoxalmente, é como me senti ao acordar, mas ao mesmo tempo o

oposto, pois na circunstancia eu tinha certeza de ter sido morto pela criatura e a morte onírica como

o retorno para a realidade ordinária. Apesar da história aparentemente simples, o desafio maior foi

transportar a ideia para roteiro de modo a manter o clima de tensão e horror dos momentos vividos

ali.

Como roteirista penso visualmente, a traduzir a imaginação para o texto. Como indica o

roteirista  Gian  Danton “o  roteiro  é  um veículo  através  do  qual  o  escritor  consegue orientar  o

desenhista, levando-o a ilustrar a história exatamente como ele imaginara” (2008, p.8). O exercício,



aqui, para mim, foi de certa forma o contrário do costumeiro. Não parti do texto para metaforizá-lo

imageticamente,  pois  já  possuía  as  imagens  prontas,  dadas  pelos  sonhos.  Nesse  ponto  foram

fundamentais algumas técnicas de roteiros para quadrinhos, como “ser claro, para dar ao desenhista

a ideia exata do que deve ser desenhado” (MARAT, 2006, p.29). Só assim pude tentar controlar a

ação do desenhista para que as cenas fossem fiéis ao tipo de informação que pretendia passar. O

procedimento de criação resultou em um minucioso roteiro, a incluir descrições da quadrinhização

das páginas, falas de personagens e até detalhamentos sobre enquadramentos, posicionamento de

personagem nos quadros e cenários – apesar de dar a liberdade ao desenhista para imprimir suas

impressões do texto nos desenhos e assim contribuir também no contexto conceitual do trabalho, o

que foi fundamental para o resultado.

Tais  técnicas  possuem  correspondentes  na  linguagem  do  cinema,  principalmente  com

relação ao enquadramento e posicionamento de câmera. Apesar dos quadrinhos se tratarem de uma

Ilustração 84: Estudo e ilustração final para a página 1 da HQ Sem Título 2 / Som das Águas. Fonte:
elaborado pelo autor.



mídia, em suporte papel, que esteja de certa forma limitada pelo aspecto 2D, os recursos de câmera

são pensados de modo tridimensional.  Sem esse método a dinâmica de ações  das  personagens

perderia em fluidez narrativa. Para  Sem título 2, como tinha o interesse de fazer o leitor ter uma

leitura  neutra  das  ações  desenroladas,  foi  escolhido  o  ponto  de  vista  de  testemunha  das  cenas

ocorridas ali (JULLIER & MARIE, 2009). Para tanto, assim como no cinema, o quadrinista dispõe

de três “escolhas topográficas” (JULLIER & MARIE, 2009): “comprimento do eixo da objetiva”,

“lateralidade”  e  “paralelismo”.  Mesmo  sem possuir  o  aparato  maquínico,  o  desenhista  precisa

limitar a cena dentro de um quadro que compõe uma narrativa maior. O modo como ele irá construir

esse quadro (maior, menor, quadrado, retangular, circular, vertical, horizontal, etc.) vai depender de

como é a cena no roteiro e o impacto pretendido com ela. Por exemplo, na primeira página de Sem

título 2, o roteiro a descreve assim:

Quadro 01 - Close nas mãos de uma pessoa correndo.
Recordatórios: Ah! Ah!
Quadro 02 – A câmera se afasta e mostra, lateralmente, os braços de uma pessoa
correndo.
Quadro  03  -  Mesmo  personagem,  agora  a  câmera  se  afasta  e  mostra  ele
lateralmente  correndo.  Cenário:  uma  “floresta  de  pinheiros”.  Há  várias  pessoas
correndo, fugindo desesperadamente. No horizonte um clarão como de incêndio.
Onomatopeias: Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhh! Socorro!
Quadro 04 – De repente um estrondo.
Quadro 05 - O personagem, assustado, põem-se a olhar pra trás para ver o que é.
Quadro 06 – Assustado solta um grito de pavor.
Grito: Meu Deus! (MOURA, 2011)

Como  é  possível  observar  na  ilustração  86,  o  desenhista  bem  que  pretendeu  seguir

exatamente a descrição do roteiro. Porém, devido a questões de estruturação narrativa da página ele

preferiu por realizar algumas modificações – tudo antes conversado com o roteirista. No caso ele

percebeu que os closes dos primeiros dois quadros não conseguiam exprimir com clareza a tensão

Ilustração 85: Estudos de Vinicius Posteraro para monstro, 2012. Fonte: elaborado pelo autor. 



do  momento.  Foi  decidido,  então,  ao  invés  dos  closes serem  nos  membros  superiores  da

personagem, o foco seria transferido para as pernas – o que daria mais dinamismo e sensação de

fuga. Os seis quadros inicialmente pensados para a página transformaram-se em cinco. O quadro

três, por exemplo, apenas a descrição de cenário entrou como cena – a escolha para o plano visto de

“câmera alta” juntamente com o “plano geral” teve a intenção de diminuir as pessoas e passar a

impressão de fragilidade. O som ambiente também foi suprimido. Os quadros quatro e cinco foram

fundidos e transformaram-se em um só. A centralização destes serve para marcar a neutralidade da

personagem,  ou  a  “impessoalidade”  desta  (JULLIER & MARIE,  2009).  No  último  quadro  da

página, o close no rosto carrega a cena para dar mais impacto ao momento de medo da personagem.

Aqui também há um corte. Nos quadrinhos, diferentemente do cinema que a sequência de imagens

está intimamente ligada ao tempo, quem determina o modo de transcorrer da narrativa é o leitor.

Dessa maneira, o último quadro da página pode ser usado para criar expectativa em quem lê, uma

vez que ele precisa virar a folha para dar continuidade na trama. Principalmente se for uma página

impar, como é o caso dessa primeira página.

Já na página dois é apresentado o que causa horror na personagem mostrada anteriormente.

Para aumentar o impacto da criatura, o desenhista decidiu usar a “câmera baixa”, para engrandecer

o monstro e sua presença de cena.  Mesmo o roteirista  não tendo,  efetivamente,  determinado a

angulação para a cena.  O roteiro para esta página ficou assim:

Quadro 01 – A criatura por inteiro: uma massa disforme e escura, bípede com as
pernas como de uma grande réptil jurássico medindo cerca de uns 5 a 6 metros de
altura.  Implacável  ela avança.  A boca dele, imagino, se assemelha a um de um
caranguejo. Ela abre e de dentro dai outro par de “pinças” que seguram a presa a
puxando em direção a boca.
Quadro 02 –  Plano aberto.  Todos que estavam por perto põem-se a correr  em
pânico.
Gritos!
Quadro 03 – Plano aberto. Mostrar uma encosta que dá para um planalto onde está
a “floresta de pinheiros”.  De costas para o leitor  várias criaturas semelhantes a
primeira subindo a encosta em direção as pessoas.  Talvez umas 12 criaturas ou
mais. (MOURA, 2011)

Tanto no segundo quanto no terceiro quadro o desenhista seguiu as indicações dadas. Talvez,

a tarefa maior aqui tenha sido a construção do monstro. Na descrição do roteiro ele parece uma

criatura  muito  subjetiva.  Como  é  fruto  de  visões,  e  estas  comumente  serem intraduzíveis  em

palavras, ficou complicado passar ao desenhista a noção exata de como era a criatura. No entanto,

depois de muita conversa e diversos testes (ilustração 87), chegamos a um ser que se assemelha

bastante com o visto durante o pesadelo.



O corte dado da segunda para a terceira página, propositalmente foi pensando em ser um

corte mais simples, que imprimisse menos suspense, uma vez que esta página seria exibida ao leitor

em conjunto com a seguinte. Na terceira página desenrola a cena mais tensa da história. É nela que

a criatura é retratada a devorar uma vítima e preparar o leitor para o desenrolar da trama. O roteiro

para a sequência é o seguinte:

Observação:  Acho  que  os  seis  quadros  poderiam  ser  do  mesmo  tamanho
distribuídos em duas fileiras.
Quadro 1 – Plano médio em uma criança gritando e a se debater. Ela acabou de ser
pega pela criatura.
Quadro 2 – A criança sendo puxada pela “mandíbula” do monstro. O tranco é tão
forte que ela joga os braços pra trás.
Quadro 3 – O monstro a devora.
Quadro 4 – Detalhe nas costas do monstro. Nela há tipo uma rachadura na vertical,
pegando grande parte das costas.
Quadro 5 – Essa rachadura abre e cospe o cadáver da criança.

Ilustração 86: Sem título 2 / Som das Águas, página 3, Vinicius Posteraro e Matheus Moura, 2012.
Fonte: elaborado pelo autor. 



Quadro 6 – O cadáver no chão. Ele está descarnado. Imagino ele sem pele, só o
esqueleto. Mas com os ossos meio que coberto de carne. Não por completo, só em
algumas partes. Em outras está osso mesmo. Os órgãos estão intactos. (MOURA,
2011)

No caso, a terceira página foi a que menos trabalho deu para o desenhista, pois bastou ele

seguir as indicações do roteiro para lograr exito. O que chama mais atenção é o plano médio do

primeiro quadro. Ele, mais do que funcionar como modo de mostrar o “sujeito em sua unidade com

o mínimo de ar” (JULLIER & MARIE, 2009, p.24), como foi desenhado, é ainda um close na boca

da criatura. Esse transito, entre plano médio e close persiste por toda a página. Na ilustração 88 é

mais claro perceber.

Para a realização de  Sem título 2,  antes de iniciar a escrita do roteiro,  determinei que a

história deveria conter quatro páginas. A razão principal foi devido a uma característica específica

dos quadrinhos. Como já abordado com relação à página impar, dela funcionar bem para imprimir o

suspense no leitor aliada à vontade de virar a folha, as páginas pares também permitem ser bem

utilizadas de forma similar. No entanto, ao invés de incitar a curiosidade, em tais páginas é possível

dar ao leitor a surpresa da revelação. Ou seja, a história por conter quatro páginas, dentro de uma

montagem correta (algo como 1, 2-3, 4), esconde a última parte do leitor, sem entregar o final no

decorrer  da  leitura.  Isso  porque,  um  dos  intuitos  da  HQ  é  ela  possuir  um  “final  surpresa”

(DANTON, 2008), exibido apenas nos dois últimos quadros. Abaixo segue o roteiro da página final:

Quadro 1 – Já  mostrar  o  mesmo monstro virando para  o lado e  pegando uma
pessoa que corre próxima a ele.
Gritos.
Quadro 2 – Plano aberto mostrando ao fundo o mostro cuspindo o cadáver, pessoas
correndo, monstros correndo.
Quadro 3 – Volta para o protagonista, o primeiro personagem a ser mostrado. Ele
corre desesperadamente. Atrás dele um monstro a toda.
Quadro 4 – Ele correndo ao passar do lado de uma árvore a usa para frear o corpo e
fazer a curva (como que abraçando o troco)
Quadro  5  –  Um  monstro  aparece  na  frente  do  personagem  bloqueando  sua
passagem. O monstro já começa a abrir a boca.
Quadro  6  –  Nisso  um  outro  monstro  acaba  por  ser  mais  rápido  e  pega  o
personagem meio que de lado.
Quadro 7 – Close. O personagem desesperado coloca os braços na frente do rosto
meio que para se proteger do impacto.
Quadro 8 – Mostrar o parto (normal) de uma criança. Acho que a cena pode ser um
close na vagina, toda aberta, e a cabeça de uma criança saindo.
Quadro 9 – O médico em pé, a olhar e segurar a criança pelas pernas de cabeça
para baixo. O cordão umbilical já foi cortado.
Médico fala: Parabéns! É um menino!  (MOURA, 2011)

Na finalização desta página,  Posteraro resolveu suprimir o primeiro quadro para dar um



melhor dinamismo ao segundo. Minha intenção inicial com o quadro excluído foi dar a impressão

de quão rápidas eram as criaturas. Porém, do modo como foi solucionado pelo artista, a informação

que buscava transmitir não fez falta. O esquema de nove quadros por página, nos quadrinhos, é

bastante conhecido. Uma obra seminal como Watchmen, de Alan Moore e David Gibbons (1986),

por exemplo, foi toda pensada para seguir esta rígida estrutura de nove quadros. Entretanto, apesar

de parecer não maleável, o artista inteligente, que conhece a linguagem, é capaz de desenvolver

inúmeras variações de quadros mantendo a estrutura imposta. Como foi o caso com Posteraro. Basta

reparar a solução usada por ele ao alongar o primeiro quadro para este ocupar o espaço de dois

quadros da sequência. Mesmo a contagem fria apontar somente oito quadros na página, na verdade

são nove,  uma vez  que  o  primeiro  ocupa o  lugar  de  dois.  O restante  da  narrativa  segue com

fidelidade o descrito no roteiro. Até as cenas complicadas, como o sexto quadro, que pedia um

monstro olhando para o outro – uma espécie de contra-plano. Posteraro fez. É verdade que exige um

pouco de atenção para enxergar que há ali um monstro de costas. Mas ele está e funcionou. Essa

última  parte  da  história,  em  especial,  demandou  longas  conversas  e  estudos  de  referência.

Principalmente para o penúltimo quadro, em que retrata o parto. Cheguei a pesquisar e enviar para

Posteraro vídeos de diversos nascimentos diferentes para ele ter como exemplos.

De modo geral, fiquei contente com o resultado final da história. Não é para menos, ela

chegou até mesmo a receber o prêmio de 2º lugar na categoria Melhor História em Quadrinhos, da

13ª  FeiraHQ,  realizada  em Teresina  (PI),  em 2013.  Para  uma  HQ  de  apenas  quatro  páginas,

praticamente sem diálogos e que retrata um pesadelo, ela foi muito bem no concurso. Parte disso,

imagino ser por  conta de como ela  surgiu:  no inconsciente.  Ou melhor,  nos  sonhos,  como um

pesadelo e mais, lúcido. Não apenas um, mas alguns leitores já me questionaram se esta história

havia sido um pesadelo ou algo do gênero, por perceberem nela questões comuns de suas próprias

vidas.  Um exemplo interessante para esse tipo de leitura é a resenha escrita pelo professor Dr.

Elydio dos Santos Neto (2013), quando aponta semelhanças do tratado na HQ (na verdade no zine

que publica a HQ) com a teoria do psiquiatra Stanislav Grof:  

Vocês conseguiram criar um clima de tensão muito interessante: medo, esforço por
salvação, ameaça de destruição, expulsão do perigo, sangue, nascimento e alívio
pela  libertação.  Lembrou-me,  de  imediato,  o  que  Grof  fala  sobre  as  Matrizes
Perinatais  II,  III  e IV,  quando da experiência  de nosso nascimento.  Explico-me
recorrendo a  Grof.  Segundo  ele  em nossa  consciência,  que  abrange  também o
inconsciente, há um nível fundamental que ele chama de perinatal, que diz respeito
à memória e ao aprendizado experimentado por ocasião do processo de nascimento
dos seres humanos, processo este que Grof chama de morte-renascimento, por toda
dramaticidade  e  risco  que  traz.  Sua  cartografia  sugere  a  existência,  no  nível
perinatal, de quatro matrizes de aprendizado que se constituem neste momento e



que, embora permaneçam inconscientes, atuam na vida pós-uterina, participando da
definição de nossas  características  pessoais.  São as  Matrizes  Perinatais  Básicas
(MPB).  A HQ do  fanzine,  mesmo  que  talvez  os  autores  não  tenham desejado
conscientemente isso, mostra parte do ciclo humano de nascimento, ameaçado pela
morte.  Ciclo  no  qual  o  ser  que  nasce  aprende  conteúdos,  guardados  em  seu
inconsciente, que levará consigo para o processo de crescimento, desenvolvimento
e evolução. Conhecimentos que, por sua vez, interferirão no modo como este ser se
constrói enquanto humano. Daí a necessidade de autoconhecimento. Na HQ estão
presentes  a  DEVORAÇÃO CÓSMICA (três  primeiros  quadros  da  página 3),  a
LUTA MORTE-RENASCIMENTO (páginas 1, 2, três últimos quadros da página 3,
5  primeiros  quadros  da  página  4)  e  a  EXPERIÊNCIA  MORTE  E
RENASCIMENTO nos três últimos quadros da página 4. (SANTOS NETO, 2013)

De modo semelhante a outras obras de arte visionária, em que o fruidor pode identificar suas

próprias experiências particulares com ENOC (MIKOSZ, 2009) expressos por meio do trabalho do

artista, com Sem título 2, de certa forma, ocorre o mesmo. O paradoxo (entre nascimento e morte)

sentido  por  mim  no  momento  do  despertar  do  sonho  retratado  na  HQ,  acabou  também  por

contaminar a própria criação da história. Prova disso é a sagaz percepção de Santos Neto (2013).

Tal provocação nos leitores reforça o caráter idiossincrático da história, colocando-a como fruto de

uma  experiência  extrassensorial,  uma  visão  de  mundos  distintos  que  foi  trazida  as  vistas  de

qualquer um por meio da arte. Uma legítima Arte Visionária.

3.3.1 – Pela estrada afora

O título desta HQ faz um jogo de palavras com um trecho da canção infantil, Pela Estrada,

de 1950, composta por Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, com outra frase. No caso a

música sertaneja,  Estrada da Vida,  de Milionário e  José Rico,  lançada em 1977 e presente na

narrativa da HQ. A ideia foi criar certo clima de identificação com o leitor. Tanto a canção infantil

quanto  a  caipira  são  reconhecidas  pelo  público  brasileiro  das  mais  diversas  gerações.  Em

contraposição, a narrativa que se segue é hermética. Invoca introspecção, paciência e vontade de

absorver a leitura. E, mesmo assim, o sentido final de leitura será aquele determinado pelo leitor. 

O sonho que gerou a história é bem próximo do que foi retratado no quadrinho desenhado

por Silveira.  Apesar de eu ter  escrito  um roteiro solto.  Na verdade,  o roteiro está  mais  para a

descrição do sonho. Abaixo segue o texto completo:

Título: Pela estrada afora
Um homem caminha por um lugar desolado. Não há vida. Parece um deserto, a
única  coisa  que  há  na  paisagem  são  árvores  mortas,  contorcidas.  Algumas
adquirem aspecto grotesco. O vento passa pelo andarilho fazendo-o sentir calafrios.
Merda de vento! Gela a alma! De repente começa uma música do nada, de lugar

nenhum! Música (de Milionário e José Rico): “Nesta longa estrada da vida, vou



correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro
lugar”,  *  (Imagino a letra  da música solta  pelos  quadros,  e  ao redor  partituras
musicais para dar impressão de ser mesmo uma canção.)  Que porra é essa? (diz o
andarilho). Essa merda de música não sai da minha cabeça. Parece até que faz parte
do ambiente! Nisso ele passa por perto de uma árvore e ouve um ruído que lhe
chama  atenção  e  faz  com que  ele  olhe  para  cima.  No  alto  ele  não  consegue
distinguir muito bem o que é, mas percebe uma silhueta humana. Continuação da
Música:  “Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou, minhas
vistas se escureceram e o final da corrida chegou.”  Mas que porr..! (exclama)
Antes  dele  terminar  a frase  há um barulho enorme!  CRACK!!!!!!!!!!  E cai  um
cadáver  de  uma  mulher,  enforcada  pelos  próprios  intestinos.  O  andarilho
impassível percorre o olhar desde os pés até o galho em que está preso o intestino
da mulher, fazendo uma leitura completa da cena.  Continuação da Música: “Este é
o exemplo da vida,  para quem não quer compreender:  Nós devemos ser o que
somos, ter aquilo que bem merecer.” Então, ele se vira e continua a caminhar e
exclama:  Agora sei que não chegarei a lugar nenhum! FIM (MOURA, 2009, pg
1-2)

É perceptível que, ao contrário de em  Som das Águas, o roteiro nem se parece com um

roteiro propriamente dito. A forma de articular o texto/descrição em quadrinho ficou a cargo do

desenhista. Tanto que houve várias modificações no resultado final. Uma das mais evidentes é com

Ilustração 87: Páginas um e dois da HQ Pela estrada afora, escrita/sonhada por Matheus Moura com
desenhos de Guilherme Silveira. Fonte:  elaborado pelo autor



relação a como a música estaria presente na história. Na proposta do texto, a música preencheria

todo o ambiente. Uma descrição vaga, mas que deu abertura suficiente para Silveira desenvolver a

própria maneira de perceber como a música iria preencher um ambiente externo na HQ. A solução

foi inserir a letra nas bordas dos quadros – sem a necessidade de partituras, como indicado no

roteiro.

Na primeira página, no primeiro quadro da última fileira, a música surge tímida, com trechos

trêmulos e vai ganhando tamanho com o decorrer dos quadros. No terceiro quadro ela já toma quase

metade do espaço total. No último quadro da página a letra está tão grande que extrapola os limites

da página. Na página final, a letra da música passa a estar em volta dos quadros e solta no ambiente.

 Minha intenção principal com a narrativa foi trazer o clima de desolação vivido no momento

do sonho dentro daquele ambiente. A música sertaneja, no mundo onírico, surgiu como uma forma

de opressão. A atmosfera gelada, árida e morta, foi completada por uma música que traz na letra um

tema melancólico. Mesmo quando o sonhador, no decorrer da ação, reconhece aspectos estranhos

no lugar, somente ao ver a enforcada que há o choque. O absurdo de um enforcado com os próprios

intestinos, acabou por servir para despertar minha consciência dentro do sonho. Tanto que a fala

Ilustração 88: Processo de desenho, por Guilherme Silveira. Fonte: elaborado pelo autor.



final  do personagem/sonhador  é:  “Agora sei  que  não chegarei  a  lugar  nenhum!”.  Ou seja,  ele

entende que está em um sonho e por isso não irá a lugar nenhum. 

De acordo com Stephen LaBerge (1994), psicofisiologista especializado em sonhos lúcidos,

um  dos  modos  de  despertar  a  lucidez  onírica  é  por  meio  do  estranhamento  de  realidade.  O

sonhador, no caso, se depara com algo tão fora do comum que acaba por se tornar consciente dentro

do sonho. Isso ocorre devido ao fato de que durante o sonho, o sonhador não questiona o ambiente

onírico, independentemente do quão bizarro e surreal este seja. No entanto, dependendo do grau de

estranheza ocorrida no sonho, pode que o sonhador questione a veracidade/realidade vista ali. Dessa

forma ele acaba por “acordar” a consciência sem necessariamente sair do estado de sonho. Um dos

principais  desafios  para  os  onironautas92 é  conseguir  permanecer  no  sonho  ao  despertar  a

consciência.  

Assim como em Som das Águas, a narrativa de Pela Estrada Afora, prima por apresentar ao

leitor um mundo inconsciente. A finalidade do trabalho não é, necessariamente, discorrer sobre um

assunto, desvelar um tema, problema ou algo que o valha. A narrativa se vale por si mesma, assim

como um sonho. O sentido do sonho é absorvido por aqueles que os têm, por vezes sem muita razão

ou mesmo reflexão sobre o sonhado. Os efeitos do visto e sentido no universo onírico é absorvido

pelo sonhador de modo automático – tanto que muitos sonhos não são nem mesmo lembrados. A

história dessas HQs, assim, se tornam apenas registros, não buscam carregar nenhum outro sentido

a não ser tornar visível o imaterial. 

3.4 - Poética - análise da produção

Ao todo foram produzidas 16 histórias em quadrinhos derivadas de ENOC como parte da

poética da tese. Destas, seis são derivadas de sonhos lúcidos, outras seis resultam de experiências

com ayahuasca, duas foram feitas com base nas visões de respiração holotrópica e três são histórias

solo  do  orientador,  profº  Dr  Edgar  Franco.  As  14  histórias/visões  escritas  por  mim,  foram

desenhadas por Vinicius Posteraro, Guilherme Silveira, Angelo Ron, Décio Ramires, Laudo Ferreira

Jr e Edgar Franco.

Contudo,  antes  de  prosseguir  com  as  análises  da  poética,  acho  necessário  explicitar,

brevemente,  minha relação com os  psicoativos.  Meu interesse  pelos  estados  não  ordinários  de

consciência teve início ainda na adolescência. Durante este período fiz uso de Psilocybe cubensis

(em  setting duvidoso)  e  não  tive  experiências  relevantes.  Por  mais  de  10  anos  fiquei  sem me

92 Neologismo criado por Stephen LaBerge, na Universidade de Stanford, em 1980. Deriva do grego óneiros, 
sonho + náutés, navegante/explorador). Consiste no indivíduo que explora sonhos lúcidos. 



envolver com psicodélicos. Muito por conta de preconceitos. Acreditava que eu poderia me tornar

esquizofrênico caso usasse algum tipo de psicodélico – devido ao histórico familiar. Apesar de não

usar,  nunca  me afastei  do meio a  envolver  psicodélicos.  Vários  amigos,  conhecidos  e  parentes

experimentaram ayahuasca, LSD e MDMA.

Somente em 2009, após ter contato com a teoria de David Lewis-Williams, e compreender

que os ENOC são parte fundamental e apenas um dos diversos aspectos da mente humana é que

passei  a  me  abrir  novamente  às  experiências  psicodélicas.  Antes  fiz  uma  pesquisa  sobre

esquizofrenia e vi que ela geralmente se instala em homens entre os 20 e 25 anos. O que me deixou

tranquilizado, pois já havia passado dessa idade limite. Mesmo assim demorei mais dois anos até

usar algum psicodélico. No caso, em 2011, revisitei o Psilocybe cubensis. Após as experiências com

os cogumelos, agora em setting apropriado, assimilei melhor o que Lewis-Williams (2005) aborda

sobre arte rupestre e ENOC. Durante os efeitos da psilocibina pude ver e vivenciar os três estágios

de ENOC descritos pelo antropólogo. Foi como tirar a prova de uma teoria.

Desse ponto em diante meu entendimento quanto à importância das plantas de poder para o

desenvolvimento humano cresceu. Passei a me envolver cada vez mais com plantas psicodélicas.

Tive  experiências  com  Wachuma  e  Peyote  (ambos  possuem  mescalina,  respectivamente

Trichocereus pachanoi e Lophophora williamsii),  Argyreia nervosa (sementes com LSA), Cálamo

(Acorus  calamus,  possui  MDMA),  Yopo  (tipo  de  rapé  sem tabaco  feito  com as  sementes  de

Anadenanthera peregrina, as quais possuem DMT e Bufotenina), além de ayahuasca – a qual utilizo

com mais frequência. Após tais experiências percebi o quão importante é o setting para uma sessão

psicodélica. Passei a pesquisar mais sobre xamanismo e plantas psicotrópicas. Com o decorrer das

leituras,  meu  interesse  aumentou  ao  ponto  de,  naturalmente,  sentir  as  influências  –  tanto  dos

psicodélicos usados quanto das leituras – na minha vida cotidiana. 

Pode  parecer  clichê,  mas  atesto  que  todas  as  minhas  experiências  psicodélicas  foram

essenciais para meu desenvolvimento psicológico atual – incluo também a Respiração Holotrópica.

Vários pontos negativos da minha personalidade foram retrabalhados. Em diversas ocasiões, de uns

três anos para cá, conhecidos comentaram comigo que meu semblante está mais claro, limpo, suave,

ou adjetivos do tipo. Tenho a impressão de hoje ter uma clareza maior sobre mim mesmo e a vida.

Parte desse processo é expressado nas histórias em quadrinhos a seguir. Elas foram separadas em

três  grupos:  as  realizadas  a  partir  de  visões  de  ayahuasca,  de  sonhos  lúcidos  e  de  respiração

holotrópica. 



3.4.1 – Visões de Ayahuasca

3.4.1.1 – Processo – Ayauhuaya

Esta  foi  a  primeira  história  em quadrinhos  escrita  por  mim baseada  em uma  visão  de

ayahuasca. Esta ocorreu em uma Jornada Xamanica Voo da Águia, realizada em Araguari (MG), no

Ilustração 89: Esquema desenhado por mim para servir de guia ao desenhista, Vinicius Posteraro, durante a
criação das páginas da HQ Ayauhuaya, 2016. Fonte:  elaborado pelo autor



primeiro semestre de 2016. Como expliquei antes,  as cerimônias são realizadas sempre à noite

madrugada a dentro.  A visão retratada em Ayauhuaya transcorreu aproximadamente 40 minutos

depois da primeira dose do chá (cerca de 50 ml). Na ocasião, o condutor da cerimônia, Leo Artese,

tinha acabado de iniciar o “Ritual de Destruição no Fogo”, o qual é invocado o poder de destruição

do fogo por meio de uma música própria, a partir de voz e chocalho.

Eu estava deitado ao redor da fogueira em posição fetal, coberto e de olhos fechados. Ao

iniciar a canção e o chocalho, imediatamente começou a visão. De súbito, passei a ter a impressão

de ser deslocado para fora do corpo e a ver todo o ambiente por uma perspectiva aérea. Como em

uma experiência extracorpórea. Porém, ao mesmo tempo em que por essa visão superior me via

deitado no chão, tinha plena consciência do corpo. Sentia o corpo físico e pensava pelo ponto de

vista padrão ao mesmo tempo em que me via (mentalmente) como um terceiro. Era como se eu

houvesse  me  desdobrado  em  duas  pessoas  que  compartilhavam  a  mesma  consciência.

Simultaneamente personagem e câmera/diretor.

Por meio dessa visão superior vi se aproximar de mim uma imensa serpente, parecia uma

jiboia ou mesmo uma sucuri, de tão grande. Embora o tamanho da cobra impressionasse, não senti

medo. A música que preenchia o ambiente me acalmava ao mesmo tempo em que se misturava com

os  próprios  sons  da  cobra.  De  acordo  a  intensidade  da  música  aumentava,  mais  o  réptil  se

aproximava até o ponto de tocar em mim. Nesse momento passei, além de ver as cenas por uma

visão aérea, a também sentir, fisicamente, a cobra subindo por meu corpo. Senti a pressão, o peso

dela  lentamente  avançando pelas  pernas,  passando pelo  tronco até  alcançar  minha nuca.  Neste

momento a cabeça da serpente se transforma em uma linda mulher de lábios carnudos e cabelos

negros e lisos. Ela, então, beija minha nuca, arrepiando todo o corpo a começar por um calafrio que

percorre a espinha. Logo após o beijo abro os olhos e a canção para.

Ao despertar do transe,  a sensação que tive era  de comunhão com répteis  e  a natureza.

Parecia ter sido tocado no mais profundo íntimo do ser. A beleza do momento era extraordinária.

Estava completamente extasiado pela visão e a sincronicidade de tudo. Tinha certeza que esta seria

uma das narrativas para a poética da tese.

Em casa, passei a rever a experiência mentalmente, buscando a melhor maneira de organizar

os acontecimentos dentro da narrativa de uma história em quadrinhos. Um ponto facilitador foi a

visão não ter tido formas geométricas ou figuras abstratas que poderiam dificultar a descrição. Após

determinar o desenrolar dos fatos, decidi desenhar um esquema de páginas para a história. Entendi

que ela deveria ter cinco páginas. Uma para o início e outra para o fim e as três do miolo para o



desenvolvimento. Para ajudar a leitura do diagrama, foram feitas indicações descritivas de cada

quadro. Isso serviria mais tarde para a produção da escrita do roteiro. No momento, deixei ainda

uma indicação do conteúdo do texto narrativo a ser escrito,  o qual dialogaria com as imagens:

“Minha relação com as cobras e [a] situação [vivida no transe] como sendo a prova de intimidade e

proximidade [com os répteis]” (MOURA, 2016).

Porém, durante a realização da escrita do roteiro, a temática foi mudada para o ciclo da vida,

nascimento e morte. A substituição se deveu aos sentimentos surgidos durante a escrita do texto. Ao

rever as imagens desenhadas por mim, imergi num estado mental semelhante ao presente durante o

ritual com ayahuasca – principalmente devido à rememoração – e revivi várias sensações que tive

na cerimônia de modo geral, como uma certeza absoluta de que tudo no cosmos transcorre de modo

normal. Nesta circunstancia, acabou por vir à mente o ciclo natural da vida e como ele está presente

em tudo do universo conhecido,  principalmente nas  coisas  mais  fugazes,  como uma chama de

fogueira ou mesmo uma visão. 

O  desafio  maior  da  história  estaria  com o  desenhista,  Vinicius  Posteraro.  Ele  precisou

Ilustração 90: Na imagem da esquerda, detalhe do esquema feito por mim e enviado ao desenhista. Do lado
direito a versão de Posteraro com base no recebido. Fonte: elaborado pelo autor



compreender  e  reinterpretar  as  informações  passadas,  tanto  no  diagrama  desenhado  por  mim,

quanto  no  texto  do  roteiro.  Algo  que  facilitou  esse  processo  é  ele  se  interessar  por  ENOC e

xamanismo, sendo usuário de psicodélicos. Algo particular do artista. Durante todo o processo de

desenho conversarmos bastante a respeito de experiências com ENOC e sobre a própria HQ. Talvez,

mais do que o costume em trabalharmos juntos, o que mais facilitou para Posteraro a entrar no

clima da narrativa/visão foi ter o conhecimento prático do estado psicodélico. 

As mudanças na estrutura original da história realizadas por Posteraro acrescentaram em

muito para a narratividade. Enquanto eu me preocupei com a dramaticidade das cenas, Posteraro

deu ênfase na fluidez narrativa. Por exemplo, na primeira página o roteiro original, são descritos

três quadros, a estabelecer três cenas distintas:

Nessa página serão 3 quadros. O primeiro é maior e toma quase toda a página. 
Q 1  – Cena aberta, mostra o céu noturno estrelado. A lua minguante acima, no
canto esquerdo da página. Do lado oposto vai estar o título. Na parte inferior do
quadro dá para notar que emana uma luz de fogueira. É algo discreto mas que está
ali  na cena. Há ali  também umas onomatopeias “chac” “chac”, como o som de
chocalhos. 
Texto: Longe da cidade... o céu noturno é maravilhoso. É como sempre deveria ser.
Q 2 – Esse quadro está no canto esquerdo da página. Ele é um pouco maior que o
próximo quadro.  Nele  há  o  close  na  fogueira.  As  onomatopeias  também estão
presentes. Na verdade elas estarão em todos os quadros.
Texto: Iluminado apenas pela Lua e o fogo. As luzes naturais... vivas... como nós... 
Q 3 –  Aqui o quadro é um pouco menor que o anterior e mostra a fogueira em
primeiro plano e uma cobra a se aproximar do fogo. 
Texto: Como tudo mais ao nosso redor...  (MOURA, 2016, p. 1 – grifos do autor)

No diagrama, e igualmente no roteiro, o modo como imaginei a página ficaria melhor em

uma sequência de animação ou cinema. O tempo de leitura proposto é lento, dramático, funciona

com as imagens em movimento. Posteraro percebeu isso e resolveu o problema de uma maneira que

só os quadrinhos são capazes de fazer: em splash page. Conhecida em português como “página de

abertura”. Geralmente são imagens de página cheia que figuram na abertura de algumas HQs. Serve

para valorizar a cena, a criar impacto e interesse de leitura (CHINEN, 2011).

Na página de abertura ilustrada por Posteraro é possível perceber os três quadros descritos

no roteiro, mas fundidos em uma imagem. O título e a Lua foram mudados de lugar. O desenhista

optou pela centralização de ambos, ao contrário do roteiro que descreve algo simétrico. A maneira

como  Posteraro  fez  deu  muito  mais  sentido  ao  argumento  da  HQ.  A Lua  no  centro,  enorme,

impossível de passar despercebida. 



O título foi ideia dele. A proposta está na pronúncia e não necessariamente no significado.

Posteraro criou um palíndromo inspirado na palavra ayahuasca. O que combina com a ciclicidade

do mote narrativo da história.  As fontes utilizadas foram inspiradas em civilizações antigas. “A

fonte  do  título  eu  quis  que  lembrasse  maravilhas  da  antiguidade.  Me  baseei  em  monólitos  e

pirâmides astecas” (POSTERARO, 2017, s/p) – civilizações estas que tinham como base religiosa

os ENOC. Para a fonte do texto que percorre as páginas, o artista procurou mesclar a escrita romana

com a de outros povos antigos, criando uma tipologia própria (POSTERARO, 2017).

Il
ustração 91: Lado esquerdo: layout final da página 1 de Ayauhuaya, feito por Posteraro. Lado direito:

página em processo de finalização. Fonte:  elaborado pelo autor



As  páginas  seguintes  também  possuem  diversas  adaptações.  Na  segunda  página,  o

desenhista  suprime um dos quadros,  mesclando-o a cena geral.  No esquema enviado,  eu havia

desenhado o personagem deitado com a cabeça virada para a esquerda, mas mudei de ideia e fiz

uma marcação para desenhar a pessoa voltada para a direita – observação esta também presente no

roteiro. Posteraro manteve a minha sugestão. Como ele modificou a estrutura básica da descrição

original da página um, não fez sentido para ele seguir a observação contida no início da página dois.

Abaixo segue trecho do roteiro original:

Essa página também contém 3 quadros. Mas segue a ordem inversa da 1ª pg. Os
quadros menores estão no topo e a imagem maior abre na parte central e inferior
da página.
Q 1 – Nesse quadro é mostrada a cobra, que na verdade é tipo uma sucuri, ou seja,
é cobra bem grande de uns 6 metros. Ela rasteja na relva em direção ao fogo. Mas
não é mostrado o fogo aqui, comente a luz a incidir sobre a cobra e o cenário. Acho
que esse quadro será um pouco sombrio. 
Texto: A vida pulsa em diferentes formas...
Q 2 – Nesse quadro há o close no rosto da cobra, ela sibila. A chama da fogueira
reflete nos olhos dela.
Texto: ...intensa, radiante e igualmente...
Q 3 – Esse é o quadro amplo da página. Acho que pode ser interessante fazer ele

Ilustração 92: Lado esquerdo, esquema da página dois. Lado direito, layout final de Posteraro. Fonte:
elaborado pelo autor



primeiro, pois o fundo da imagem, que é o céu estrelado, fica por trás dos dois
primeiros  quadros,  como  se  eles  tivessem sido  inseridos  (e  foram)  na  imagem
maior. A cena é o local onde os personagens estão (cobra, fogo e homem).  Ela
mostra o céu estrelado na parte superior. No centro a fogueira, imponente, arde.
Vindo por trás da fogueira a cobra da a volta por ela. Iluminada pelo fogo por um
lado e sombras do outro. No pé da página, em 1º plano, há uma pessoa deitada, de
costas para o leitor. A cabeça da pessoa está virada para o lado direito da página
enquanto o corpo preenche o lado esquerdo – seria o inverso do diagrama que
envio em anexo. 
Texto: finita... como tudo mais ao nosso redor. 
Texto:  Ao  contrário  da  morte...  sempre  fria,  parada  e...  igualmente  infinita...
(MOURA, 2016, p. 2)

Tendo como base meu diagrama da página dois,  é  possível  perceber  que a exclusão do

primeiro quadro não fez falta. Muito pelo contrário, ao eliminá-lo foi possível incluir a Lua na

imagem, com mais clareza, no local onde iria o primeiro quadro da página. A perspectiva aérea,

tanto nesta página quanto na seguinte,  é a retratação da visão extracorpórea que tive durante a

experiência. No mais, Posteraro seguiu fiel ao roteiro. A única outra modificação significativa está

na orientação da cabeça da cobra, no que seria o segundo quadro. No roteiro indico a cobra virada

para a direita. Na página final, a cobra olha para a esquerda. Como ela está no topo da página, no

canto  direito,  dá  a  impressão  dela  olhar  para  o  centro  da  página,  onde  está  a  fogueira  e  a

personagem – ilustração 94.

Ilustração 93: Canto esquerdo, diagrama. Lado direito, layout de Posteraro para a página 3. Fonte:
elaborado pelo autor 



Na página três  as  mudanças  feitas  por  Posteraro foram mais  drásticas.  No conto

superior esquerdo, o artista uniu os dois primeiros quadros em um. A perspectiva aérea se manteve.

A cobra no canto superior direito também. No layout da imagem acima, é desenhada a cobra virada

de frente – seguindo o roteiro –, no entanto,  no resultado final há somente o  close no olho da

serpente, a refletir o que ela vê. E como na página anterior, Posteraro a manteve olhando para o

centro da página. A opção em deixar somente o olho, acredito, se deveu ao espaço. Apesar da HQ

ter sido ilustrada em folhas A3, incluir como o reflexo no olho da cobra uma pessoa mais a chama

da fogueira exige espaço/dimensão. Sendo apenas o close no olho, facilita o desenho. Abaixo trecho

do roteiro da página três.

Q 1 –  A imagem aqui é uma vista área. A ideia é mostrar o local onde estão os
personagens. A pessoa está deitada, próxima à fogueira e a cobra dando a volta pela
fogueira vai em direção a pessoa deitada. Penso em inverter a ordem da imagem
que  desenhei  no  diagrama  que  envio  em  anexo.  Acho  que  pode  ser  mais
interessante o primeiro elemento do quadro ser a cobra.
Texto: Mas necessária. É o lado sombra de estar em movimento. 
Q 2 – Quadro similar ao da página anterior que mostra o close no rosto da cobra,
com a diferença que ela está de frente, sibila e nos olhos, juntamente com parte do
fogo, é refletida pessoa deitada.
Texto: O que se há de fazer é esperá-la...
Q 3 – Esse e o próximo quadro são parecidos. A imagem é um close no corpo da
cobra.  É como se a câmera tivesse no nível  do chão e fotografasse apenas um

Ilustração 94: Exemplos de desenhos tradicionais indígenas, Yawanawa, com base na pele da Jiboia e
visões de Ayahuasca. Fonte: blog Wuante.com



pedaço do corpo dela. A ideia é criar a sensação de movimento do corpo da cobra
entre este e o próximo quadro. Mas há um detalhe: o desenho do couro da cobra.
Como ela não é um ser “real”, mas de outro mundo, ela tem a pelagem diferente.
Os índios Yawanawa, do Acre, produzem alguns padrões geométricos derivados de
viagens com ayahuasca e alguns deles tem relação com a Jiboia.  Abaixo envio
alguns links  de amostras  dos  desenhos.  A ideia  é  entre  um quadro e outro,  de
acordo com quem a cobra se movimenta, os desenhos mudam. Você já pode levar a
ideia dos desenhos mudarem desde o início quando mostra a cobra. 
Texto: Seguir o fluxo...
Q 4 –  Aqui segue como no quadro anterior, mas com o detalhes que a cobra se
moveu e o desenho mudou.
Texto: Deixar vir... seja como for...
Q 5 –  Esse quadro imagino ele  mostrando a  cobra  se  aproximando de  vez da
pessoal, chegando pelos pés. 
Texto: Pois virá...
Q 6 – Esse quadro é o maior de todos e está no pé da página. Na imagem, no lado
direito do quadro está a cobra, subindo pelos pés da pessoa. De uma forma meio
que se entrelaçando nela. Lembre-se das onomatopeias. 
Texto: Como a certeza de que as estrelas estarão no céu na noite seguinte... 
Texto: …mesmo  se  não  for  possível  vê-las...  estarão  sempre  lá...  a  espreita...
(MOURA, 2016, p. 3)

Os exemplos de desenhos tradicionais indígenas que enviei  para o desenhista não foram

usados como imaginei. Na verdade, minha intenção era o artista copiar na integra um dos desenhos

tradicionais, apenas replicando-o na cobra da HQ. Mas Posteraro preferiu criar o próprio, tendo

como base uma mistura de designs tradicionais. Alguns dos exemplos enviados estão na ilustração

96. A escolha na indicação dos desenhos tradicionais, como deixo claro no roteiro, é por remeter a

desenhos reconhecidamente visionários, produzidos por estes povos. Por outro lado, resolvi incluir

desenhos de terceiros, e não algo visto por mim durante a cerimônia, por não ter tido visões com

motivos geométricos. Assim, ao invés de criá-los, preferi referenciar ilustrações que já existem e as

quais,  igualmente como a história  que escrevi,  também se originaram por  meio de ENOC, em

especial ayahuasca. 

A parte central da página três foi a mais modificada com relação ao roteiro. Originalmente,

propus serem três quadros – ver diagrama na ilustração 95. Cada quadro um momento diferente da

aproximação da serpente.  Posteraro mesclou os três numa grande cena.  O que seria o primeiro

quadro é um  super close no couro da cobra, a revelar com nitidez os desenhos que carrega. No

segundo quadro,  a  câmera se afasta (zoom out),  ainda a mostrar parte  do corpo da cobra,  mas

também que ela se aproxima da personagem. O terceiro quadro é o plano aberto da personagem

deitada, ao pé da árvore e a cobra em seu encalço. No último quadro da página, o desenhista seguiu

o  roteiro.  Por  decisão  dele,  foi  usado  o  meu  rosto  como  modelo  para  a  caracterização  da

personagem.  



No decorrer da história, as bordas utilizadas nas páginas chamam atenção. O uso das bordas

diferenciadas, não foi indicação minha, foi uma definição do desenhista. Nas primeiras duas páginas

as bordas são praticamente normais, sem muita variação. Apenas uma folha ou outro elemento da

página que extrapola os limites das bordas – ou estas estão carcomidas, a simular um pergaminho

antigo deteriorado pelo tempo. Entretanto, na página três a borda destoa das anteriores. Posteraro

criou um efeito aquoso, como se parte da página estivesse derretendo. E é justamente neste ponto da

trama o início do clímax. Ou seja, a borda diferenciada complementa o sentido global da página e

da experiência vivida. Este é um recurso comum da linguagem dos quadrinhos e quando usado da

forma como Posteraro fez, funciona para indicar introspecção da personagem (RAMOS, 2009).

Ainda na página três, é interessante notar a contraposição da borda aquosa com o fogo que

ilumina a página. O quadro com o  close no olho da cobra, no canto superior direito, tem como

borda labaredas de fogo, que se unem no centro da página com as chamas da fogueira escondida

atrás do super close na cobra. Isto cria a linha que separa os quadros da parte superior dos outros

que seguem abaixo, além de equilibrar com o branco a página majoritariamente preta. 

Ilustração 95: Lado esquerdo, diagrama página 4. Lado direito, layout de Posteraro. Fonte:  elaborado pelo
autor



Na penúltima página da HQ, é quando a serpente se transforma em mulher. A borda utiliza

faz menção direta à ayahuasca, sendo composta por cipós. É praticamente uma moldura. Na parte

central da página, de cada lado, há meio Sol, em contraposição a Lua sempre presente nos cenários

retratados. As onomatopeias do chocalho, preenchem todo o fundo do primeiro quadro, aumentando

o suspense do momento e o impacto da cena. A cobra desliza por cima da pessoa e um “raio-X”

revela que o corpo da cobra se entrelaçou na coluna da personagem. No roteiro a cena não é descrita

desta maneira. É sim indicado um quadro com o raio-X do esqueleto da cobra. Mas a intenção era

mostrar a sensação da cobra a se mover por cima da pessoa. A serpente entrelaçada na coluna da

personagem  é  contribuição  de  Posteraro.  Este  é  um  bom  exemplo  de  como  o  desenhista

compreendeu  a  proposta  da  história  e,  por  meio  das  próprias  experiências  com ENOC,  soube

perceber como seria melhor retratada a visão descrita.   

Q 1 – Esse quadro imagino ele como uma vista superior. Mas fique livre para ver
como fica melhor.  A ideia é mostrar a pessoa deitada e a cobra subindo pelo corpo
dela.

Ilustração 96: Lado esquerdo, estudos para a pose do personagem na página 5 de AyauhuayA. Lado direito,
diagrama feito por mim para referência. Fonte:  elaborado pelo autor



Texto: É um tipo de certeza que amedronta e, de certo modo, conforta...
Q 2 –  Para esse quadro penso numa visão de raio-x do interior de uma cobra,
mostrando os ossos, as vértebras da cobra como se estivessem se movendo.
Texto: Mexe conosco no âmago... 
Q 3 –  Nesse quadro há um close na parte superior da pessoa – com destaque no
rosto. A cobra enrola na pessoa e se aproxima do pescoço.
Texto: … chega a dar calafrios... 
Q 4 – Essa cena é parecida com a anterior, mas mostrando a parte de trás da cabeça
do  personagem.  A cobra  chega  com a  cara  perto  da  nuca  do  sujeito  e  sibila,
raspando a ponta da língua na pele da nuca.
Texto: … mas não por medo... 
Q 5 –  Aqui há um close na cabeça da cobra, mas ela mudou,  não é mais uma
simples sobra.  O corpo continua sendo de cobra,  mas a cabeça é de uma linda
mulher, morena, tipo índia, das mais gatas.
Texto: …talvez pela sensação de que possa ser realmente bom... 
Q 6 – A cobra-mulher dá um beijo super lascivo na nuca do cara que tá deitado.
Texto: ...se deixar levar pelo doce beijo do desconhecido... (MOURA, 2016, p. 4)

Para chegar ao resultado do primeiro quadro, o desenhista uniu os três primeiros quadros

Ilus
tração 97: Estudos para a composição da página final de AyauhuayA e das fontes a serem usadas, por

Vinicius Posteraro. Fonte:  elaborado pelo autor



descritos no roteiro. A fusão deles gerou a imagem final – ligeiramente diferente do rascunhado no

layout. Os outros três últimos quadros seguem a proposta original. No terceiro quadro, quando de

fato a cobra passa a ter rosto de mulher, a diferença principal é a beleza da mulher e o fundo. A

figura feminina desenhada não é de toda bonita.  O rosto usado por Posteraro no layout é mais

suave, o cabelo tem mais movimento. O fundo é ilustrado com tramas geométricas – menção às

visões entópticas. No último quadro da página, o momento em que a mulher-cobra beija a nuca da

personagem,  foi  colocado  de  cabeça  para  baixo,  como  símbolo  da  virada  de  percepção  da

personagem – como ocorreu na experiência real. As esferas que formam o fundo do quadro, foram

usadas  pelo  artista  por  ele  haver  sonhado com esferas  durante  o período em que desenhava a

história (POSTERARO, 2017, s/p).

O momento final, a quinta e última página foi praticamente construída pelo desenhista sem a

minha interferência. No roteiro não fiz uma descrição de cena per si, mas descrevi as sensações e

ideias gerais que gostaria de expressar com a imagem. No diagrama havia apenas a figura de uma

pessoa em posição meditativa de lótus com alguns pontos de chakras marcados.

Q 1 –  Essa página final termina com uma ilustração só. É uma viagem, não irei
descrever bem a imagem, mas sim o conceito que imagino com ela, daí criamos
juntos, beleza? Tipo, a cobra-mulher é um ser sobrenatural,  ao beijar a nuca do
cara, fez ele ter novas sensações cósmicas, por assim dizer. Daí penso em retratar
isso com um tipo de momento de iluminação. Poderia ser legal uma imagem de
corpo inteiro dele com um fundo meio psicodélico, como que com as estrelas de
fundo e ele flutuando ali. Existe uma ideia interessante sobre cobra no hinduísmo,
que é a Kundaline – eles têm até uma prática de yoga e respiração/meditação para
despertar  a Kundaline.  Envio também uma referência de imagem da Kundaline
para te inspirar e também uma outro de como imagino a viagem da imagem.
Texto: … como até mesmo as estrelas um dia hão de fazer... (MOURA, 2016, p. 5
– grifos meus)

Para  complementar  o  conceito  geral  que  intencionava  com a  ilustração,  enviei  algumas

imagens de referência, duas delas são obras de artistas visionários, Luis Tamani e Alex Grey. As

imagens estão na ilustração 100. Posteraro não copiou elementos das referências enviadas, mas

assimilou o ambiente geral em que estão inseridas e buscou retratar algo semelhante no desenho da

página. Como a posição dos braços da personagem e o modo como a cobra se relaciona com a

personagem. Este aparece no centro superior da folha, com uma cobra enrolada em si – sendo ela a

ligação dele com a natureza, o planeta –, uma alusão à kundaline discutida no roteiro.

Os pontos destacados na citação acima, podem ser observados na ilustração final do artista.

A sensação  cósmica,  por  exemplo,  é  passada  não  só  pelo  fundo  estrelado,  mas  também pelo

distanciamento da pessoa com o planeta. As duas esferas na página remetem a olhos a encararem o



leitor – e aos sonhos do desenhista.  Percepções cósmicas de um novo olhar.  No canto superior

esquerdo da página, o primeiro local a ser visualizado para leitura, há uma luz. Esta luz surge acima

do plano cósmico em que a  personagem se encontra.  Em contraposição,  há ali  um céu limpo,

branco, com algumas nuvens, algo até angelical. Tal sensação aumenta com o formato do maior

brilho que é emanado do local: uma cruz. Porém, ao mesmo tempo em que se assemelha a uma

cruz, não é uma. Foi a maneira usada por Posteraro para ilustrar a sacralidade do momento. No lado

oposto da página, um ser disforme, cheio de tentáculos completa o formato da borda. Tal criatura,

semelhante aos horrores cósmicos descritos por H. P. Lovecraft, surge para equilibrar as energias ali

presentes, como um Yin e Yang. 

Nesta última página, a borda chega ao ápice da abstração. Ela é composta por elementos

disformes semelhantes a algo orgânico. A fonte usada na página é contagiada com as formas da

borda. O que acaba por dificultar um pouco a leitura do texto de encerramento. Algo que não me

incomodou o suficiente para pedir que fosse arrumado. Ao meu ver, o ato de se dispor a insistir na

leitura, em busca de entender o que está escrito, atesta o envolvimento do leitor com a história.

Ilustração 98: Referências enviadas. A esquerda, Transmisión energética, (80x100cm - 2012 - Acrylic) de
Luis Tamani. A esquerda: Holy Fire, (1986-87, Oil on Linen, 90 X 216 In.) de Alex Grey. Fontes:

https://www.luis-tamani.com/gallery?lightbox=imageafc / http://alexgrey.com/art/paintings/soul/holy-fire/

http://alexgrey.com/art/paintings/soul/holy-fire/
https://www.luis-tamani.com/gallery?lightbox=imageafc


3.4.1.1.1 – AyauhuayA

Ilustração 99: Página 1 - AyauhuayA, por Matheus Moura e Vinicius Posteraro, 2016.



Ilustração 100: Página 2 - AyauhuayA, por Matheus Moura e Vinicius Posteraro, 2016.



Ilustração 101: Página 3 - AyauhuayA, por Matheus Moura e Vinicius Posteraro, 2016.



Ilustração 102:Página 4 - AyauhuayA, por Matheus Moura e Vinicius Posteraro, 2016.



Ilustração 103: Página 5 - AyauhuayA, por Matheus Moura e Vinicius Posteraro, 2016.



3.4.1.2 - Processo – Primordial 

A visão que originou a história  Primordial, também desenhada por Vinicius Posteraro, em

preto e branco, e com o total de quatro páginas, surgiu durante a segunda cerimônia de ayahuasca

para a tese. O artista, na realidade, ilustra várias HQs roteirizadas por mim para esta pesquisa. Parte

da premissa em escolher trabalhar com Posteraro é o já exposto anteriormente, como o fato dele se

interessar e conhecer os efeitos dos ENOC. Além de fazer parte do entusiasmo particular do artista

ilustrar este tipo de temática. Ao todo foram seis HQs da poética desenhadas por ele, sendo quatro

derivadas de ayahuasca e duas de sonhos lúcidos. 

Diferentemente de  AyauhuayA, a visão de  Primordial ocorreu em cerimônia realizada em

Uberlândia, (MG) após a ingestão da segunda dose do chá (pouco menos de 50 ml). Neste dia, até o

momento não havia tido visões concretas, apenas  flashs geométricos, rápidos demais para serem

observados detalhes. Cerca de 20 a 30 minutos após a segunda ingestão de ayahuasca, passei a

sentir enjoos. Fiquei levemente embriagado, com um nó estomacal que indicava como única saída

para aquela situação o vômito. Ao perceber que não tardaria a vomitar, resolvi me afastar da roda.

No local, haviam dois círculos. Um era em espaço coberto, com uma fogueira central,  onde os

participantes se encontravam. Enquanto o outro estava ao lado, mas em local aberto. O segundo

círculo era formado por tocos de madeira, como se fossem bancos. Me sentei em um destes tocos a

espera da limpeza (vômito), porém ela não vinha. A sensação de embrulho aumentava e ao mesmo

tempo não conseguia por para fora aquele incomodo. Imerso em desconforto, fechei os olhos e

coloquei a mão sobre o rosto.

Neste momento teve início a visão. Com os olhos fechados eu via. Não a realidade ordinária,

mas algo nítido, vivo, sem a minha interferência imaginativa. O fundo negro era como uma noite

profunda,  enquanto seres  esguios,  vermelhos,  amarelos  e  azuis,  bailavam em minha frente.  No

começo não entendi muito bem o que eram, mas como se estivesse de olhos abertos, busquei focar a

visão e a imagem tomou forma. Eram várias cobras entrelaçadas, como um ninho de serpentes em

que todas elas estão amontoadas e enroscadas entre si. Ainda de olhos fechados, abaixei a cabeça

como se olhando para barriga e pude me ver.  Não a minha forma comum, mas sim um corpo

formado por cobras, como se meu próprio corpo fosse um ninho de serpentes. Deslumbrado, olhei

para as mãos e eram também formadas por cobras. Ao ver aquilo, deixei a mente fluir naquela

sensação de ser vários répteis e tive a impressão de ser realmente um deles, mas de modo genético.

O  enjoo  continuava,  mas  não  vomitei.  Levantei,  dei  alguns  passos  e  enfim  a  limpeza



ocorreu. Durante e após a limpeza, os flashs narrativos que ocorriam nos intervalos entre os olhos

abertos e fechados deram continuidade a narrativa das serpentes. Em pé, curvado para frente, com

as mãos apoiadas nos joelhos, de olhos fechados, com o rosto voltado para o chão, vi um túnel em

espiral se abrir para o subterrâneo. Quanto mais profundidade adquiria, mais ancestralidade percebi

no  momento.  Era  como  se  eu  tivesse  sido  capaz  de  sentir  a  origem da  vida,  do  planeta  e  a

reconhecê-la em mim. Neste momento, ainda de olhos fechados, ergui-me totalmente, e olhei para

os céu, passando a sentir-me revigorado e com a sensação de ser um homem lagarto. Um ser híbrido

entre humano e réptil. Arrebatado por uma certeza absoluta, – “somos répteis”, pensei no momento

– senti  fielmente  as  escamas  em minha pele,  a  boca,  a  língua,  as  garras  e  até  mesmo a calda

reptiliana. A visão terminou neste ponto e em seguida veio a convicção de que esta também seria

uma das narrativas para a poética.

Ao contrário do processo de escrita realizado em  AyauhuayA, em  Primordial não fiz um

roteiro  tradicional.  Entreguei  para  o  desenhista  apenas  o  diagrama das  páginas  já  com o texto

narrativo escrito a mão. Por conta da minha ineficiência no desenho, imaginei que os quadros da

primeira  página poderiam não passar o  sentido pretendido por mim para o desenhista  e  enviei

alguns exemplos para referência – ilustrações de Dânia Soldera93 –, os quais podem ser vistos na

ilustração 106. Juntamente, seguiu ainda um trecho do longa Blueberry – Desejo de Vingança94, em

93 Minha esposa.
94 Filme analisado na página 117. 

Ilustração 104: Imagens de referência, desenhadas por Dânia Soldera, enviadas para Vinicius Posteraro.
Fonte:  elaborado pelo autor



especial a parte em que o protagonista está sob efeito de ayahuasca95. Após a experiência em ver o

meu corpo transformado em um ninho de cobras, lembrei-me das visões do diretor Jan Kounen,

retratadas como parte das visões de Blueberry96. No filme, Blueberry passa por situação semelhante

a minha e o diretor conseguiu exprimir bem o que, mais tarde, vivenciei.

95 O vídeo pode ser visto no link: https://www.youtube.com/watch?v=UxtkoE-HV-k – acesso em junho de 
2017.

96 Ver ilustração 29, página 122.

Ilustração 105: Imagem da esquerda: diagrama da primeira página de Primordial, feito por mim e enviado ao
desenhista. Imagem da direita, estudo de Posteraro para a página 1 com base no diagrama. Fonte:  elaborado

pelo autor

Ilustração 106: A esquerda: borda com temática viking/celta, usada pelo desenhista como inspiração para
construir a primeira página de Primordial. A direita: estudo da primeira página. Fonte:  elaborado pelo autor



A opção por não escrever o roteiro foi tomada por achá-lo irrelevante, pois inclui todas as

informações necessárias no diagrama. Escreveria o roteiro caso Posteraro solicitasse para melhor

Ilustração 107: Estudos de fontes, feitos por Vinicius Posteraro, para a criação do título da HQ
Primordial.  Fonte: elaborado pelo autor



compreender a trama. Porém não foi preciso. No diagrama enviado busquei desenhar as imagens

maiores e inclui, a mão, as indicações mais precisas.

O intuito inicial do artista, ao estudar como transformar meus rabiscos em uma página de

quadrinhos, era seguir o mais próximo o possível a versão original enviada. Como é possível ver na

ilustração 107. Porém, a partir das referências encaminhadas, Posteraro associou a forma desenhada

do emaranhado de cobras com os temas tradicionais da arte viking e celta. Com isso em mente,

pesquisou formatos padrões deste estilo de arte como inspiração e encontrou uma que serviu de

orientação para estruturar a primeira página da HQ – ilustração 108. 

Baseado no motivo usado como referencial, Posteraro decidiu incluir bordas na página de

abertura da história. Estas, na versão final, são compostas por formas naturais, como terra, troncos,

folhas e até mesmo dois jacarés, inseridos no topo da página. O artista diz ter escolhido os animais

Ilustração 108: Estudo de Posteraro para o título a usar letra cursiva em comparação com o resultado final.
Fonte: do autor. 



por acaso. Ele queria algo simétrico para compor a borda e inconscientemente fez um dos jacarés,

gostou do resultado e resolveu desenhar o segundo (POSTERARO, 2017). Ao meu ver, apesar de

não serem inspirados em visões, são répteis e dialogam com a temática geral da HQ. A maior parte

da borda é construída com motivos vegetais, como troncos e galhos, alguns deles, ao longo das

histórias, servem ainda como os balões onde se encontram os textos. Um recurso utilizado pelo

artista para tornar, no decorrer da leitura, os elementos mais homogêneos e imersivos nas páginas.

Ilustração 109: Diagrama enviado para o desenhista. Originalmente os dois quadros superiores estavam em
outra folha, enquanto a imagem de baixo dividia a folha com a página 3. Fonte: do autor.



Para o título, Posteraro chegou ao resultado final da fonte utilizada por acaso. No início ele

pensava em uma letra cursiva estilizada – ver ilustração 110. Mas durante os estudos foi 

distorcendo [as letras] até ficarem lembrando tubos. Já estava pensando em alguma
coisa metálica para o título. Daí pensei nos tubos metálicos. Parti do "i" pra fazer as
outras porque o i lembra o 1. E todas as letras foram a mesma coisa com cortes.
Então percebi que os tubos formavam uma escala musical.  Lembrou um órgão,
daqueles de igreja. O porque disso tudo não sei direito. Mas até hoje quando eu
vejo, me vem na cabeça um acorde tocado num órgão. (POSTERARO, 2017)

Particularmente, também vejo na fonte do título uma alusão à instrumentos musicais, mas ao

invés de órgão, percebo mais como uma flauta de pan, ou algo do gênero. Apesar do desenhista ter

optado por usar a fonte tubular para o título, a fonte cursiva desenvolvida foi aproveitada para o

texto narrativo da história. 

Com  relação  a  narratividade  da  primeira  página,  no  primeiro  quadro  Posteraro  deu

preferência em seguir meus rabiscos ao invés da referência ilustrativa encaminhada. Por outro lado,

Ilustração 110: Estudos de Posteraro para a página 2 de Primordial. Fonte: do autor.



o amaranhado de cobras enviado como exemplo foi usado de parâmetro para o segundo quadro da

página. Ao meu ver,  a primeira página desta HQ foi uma das mais tranquilas em se chegar ao

resultado final.  Em contrapartida,  talvez a página dois tenha sido a página mais complicada de

desenhar de toda a história. Enviei para o desenhista um esquema um tanto fora do padrão, com os

quadros desconfigurados, sem estarem todos ajustados dentro de uma página – ver ilustração 111. A

consequência: a possibilidade do desenhista não abstrair como eu havia imaginado as cenas e ficar

ridículo. 

Nos estudos do artista para a formatação da página dois é possível perceber a divisão de

quadros  que  ele  estipulou  com princípio  nas  caixas  de  texto.  No  roteiro/diagrama,  devido  os

quadros  estarem divididos em duas  folhas,  eles  não compunham a estrutura de uma página de

quadrinhos. Ou seja, o modo como iriam integrar a diagramação não foi definida. Posteraro estava

livre para desenvolver a composição visual da página e a mudança mais nítida está no primeiro

quadro. Originalmente defino que este seria apenas um close em uma mão formada por cobras. Mas

o desenhista foi além. Preferiu criar um super close em que a mão formada por cobras acaba por ser

parte da moldura da página. Na versão final, o braço da mão em plano detalhe, por exemplo, surge

da borda esquerda como se fosse um galho.  Misturado,  dentro  do plano detalhe,  está  a  figura

humanoide feita de cobras em um plano americano mesclado ao contra-plongê. O resultado geral da

segunda página foi  acima do esperado.  Posteraro contribuiu muito para a  concepção da página

exprimindo a própria versão, ao compreender bem as indicações passadas no diagrama, o clima e a

Ilustração 111: A esquerda, diagrama enviado ao desenhista. A direita, estudo de Posteraro para layout da
página 3. Fonte: do autor.



grandiosidade de tudo aquilo proporcionado pela ayahuasca. 

A bem da verdade,  o resultado geral da HQ está além do planejado. A página três,  por

exemplo, quando imaginei-a, tinha em mente a diagramação diferenciada, mas não sabia se iria

funcionar de fato. No fim, esta é a página que mais gosto de toda a história. Posteraro foi feliz em

criar o efeito de movimento com as duas serpentes se entrelaçando, a formar a fita de DNA, que

também se assemelha ao símbolo do infinito. No entanto, para o desenhista esta é a página que ele

menos gosta. O motivo seria a simetria (POSTERARO, 2017). 

O três primeiro quadros da última página, posso dizer, são os três únicos quadros que não

ocorreram durante a  sessão de ayahuasca.  A inclusão deles foi  para dar  sentido a retomada de

consciência.  Narrativamente  funcionam  como  uma  elipse  temporal.  Na  primeira  página,  ao

surgirem  as  cobras,  há  um  corte  de  sequência  entre  esta  e  a  página  2  –  a  qual  não  traz,

necessariamente, uma sequência direta de imagens. Dessa forma, inclui no roteiro uma sequência de

Ilustração 112: Estudo de Postearo para as imagens dos quadros inseridos entre os vãos das serpentes.
Fonte: do autor.



retorno a si, vinculada as imagens da primeira página, dando à narrativa o sentido cíclico. Na versão

final, Posteraro, além das bordas e da floresta, incluiu no céu estrelado algumas cobras formadas

por constelações. Na ilustração 115 é possível perceber que não rabisquei os quadros três e quatro.

Preferi descrever as imagens. O motivo é simples: não consegui expressar por imagens a ideia geral.

Escrever garantia a compreensão.

O texto narrativo de Primordial foi mais fácil de escrever do que o de AyauhuayA, tanto que

ele foi escrito à mão, juntamente com o diagrama de páginas. Em AyauhuayA, precisei de um tempo

Ilustração 113: Diagrama/roteiro da quarta página de Primordial, por Matheus Moura. Fonte: do
autor.



de descanso entre a experiência, escrita do diagrama e a escrita do roteiro para poder desenvolver a

narrativa  textual.  Um  processo  criativo  normal,  em  que  o  inconsciente  processa  a  matéria

bruta/problema até criar a solução e trazê-la à tona para o consciência. A matéria bruta, no caso,

seria os sentimentos, visões e tudo mais que envolveu a criação da história. A partir da mistura

inconsciente dessas informações, incluído minha conclusões conscientes, surgiu o texto da história.

Mas em Primordial não.

Nela o texto quase todo estava pronto desde o dia da experiência. Se não o texto em si, a

essência geral dele e alguns trechos. Ao desenhar o diagrama, naturalmente surgiu o fluxo textual da

história. Em uma percepção crítica do meu texto, após as páginas prontas, tive vontade de modificar

alguns pontos. Principalmente certos tipos de rima. Este é um hábito que busco me corrigir sempre

que escrevo algo. Tenho facilidade em escrever rimas e fujo delas. Prefiro textos com o mínimo de

rimas e apenas quando necessário. Dentre as rimas em Primordial a que mais me incomoda são as

da parte final do texto. O ápice da narrativa, ao meu ver, perde o impacto com a rima que deixei

passar.  Mas como a história  estava  pronta e  o  desenhista  possuía outro roteiro meu na fila  de

produção, decidi deixar como está. 



Ilustração 114: Texto narrativo de Primordial, enviado para o desenhista. Fonte: do autor.



 3.4.1.2.1 – HQ – Primordial

Ilustração 115: Página 1 - Primordial, por Matheus Moura e Vinicius Posteraro, 2016.



Ilustração 116: Página 2 - Primordial, por Matheus Moura e Vinicius Posteraro, 2016.



Ilustração 117: Página 3 - Primordial, por Matheus Moura e Vinicius Posteraro, 2016.



Ilustração 118: Página 4 - Primordial, por Matheus Moura e Vinicius Posteraro, 2016.



3.4.1.3 – Processo – Nas Trevas...

O desenvolvimento desta história foge do padrão das realizadas anteriormente a partir de

mirações da ayahuasca. Ela não se refere a uma visão específica fechada em si mesma. Mas, sim, a

um emaranhado de impressões e sentimentos. Resolvi escrever o roteiro de  Nas Trevas... como

forma de aproveitar algumas visões esparsas obtidas durante as cerimônias. Visões curtas, flashs ou

mesmo sequências  rápidas  de  imagens  aleatórias  que  sozinhas  não renderiam uma história  em

quadrinhos. Dentre as que surgiram para mim enquanto realizava esta pesquisa, três especialmente

me chamaram atenção. Uma se referia ao surgimento gradual de uma aranha na escuridão, outra a

de um crânio brilhante revelado em detalhes e, por último, uma planta animal – sendo esta a mais

curiosa. A “planta animal” misturava uma cobra, negra azulada, com uma planta aquática, muito

comum em brejos, semelhante à  Typha domingensis. A razão das visões serem significativas para

mim, tem a ver com o estado mental da ocasião em que surgiram. 

Ilustração 119: Diagrama/roteiro enviado para o desenhista, por Matheus Moura. Fonte: do autor.



Para a escrita do roteiro, feito também por meio do diagrama, busquei retomar sensações

típicas da ayahuasca. Pessoalmente, em quase todas das minhas experiências com ayahuasca, reflito

muito sobre a vida, a morte, a natureza, a realidade, o lugar do ser humano no planeta. Com o texto

narrativo busquei trazer estas impressões para a HQ. Do modo como desenvolvi,  intentei ainda

relacionar o próprio ato de consumir ayahuasca – o qual é um processo, às vezes, penoso, difícil de

ser percorrido – com o surgimento das imagens. Enquanto a sucessão de eventos na história serve

para criar o fluxo narrativo. O título, Nas Trevas..., faz menção ao estar de olhos fechados durante

os rituais de ayahuasca a espera de imagens.

Talvez este tenha sido o trabalho da poética que mais demandou esforço mental para ser

escrito. O processo de estruturação da narrativa foi muito semelhante ao processo de um quadrinho

tradicional. Acredito que isso se deveu a não haver uma estrutura narrativa prévia, apenas imagens a

Ilustração 120: Roteiro manuscrito enviado ao desenhista, por Matheus Moura. Fonte: do autor.



serem concatenadas – semelhante ao conceito de ideia germinal (NOVAES, 1972). Cada visão, em

sua individualidade, pode ser compreendida como uma ideia germinal a ser desenvolvida. Se fosse

do interesse, poderia ter sido criado três histórias diferentes. No entanto, a trama teria de ser feita

sem buscar a fidedignidade com as experiências visionárias – o que não era a intensão. 

Ilustração 121: Estudos de composição de página feitos por Vinicius Posteraro. Ilustração da esquerda segue
indicação original do diagrama. A da direita estudo com a reconfiguração de quadros. Fonte: do autor.

Ilustração 122: Estudos para elementos do título. Fonte: do autor.



O artista convidado para ilustrar a história foi Vinicius Posteraro. Habituado em desenhar

quadrinhos visionários, Nas Trevas... foi simples. Tanto pela quantidade de páginas (uma folha A3

na horizontal), quanto em razão dos elementos de página. Na etapa de estudos, os espinhos da borda

da página exigiram muito mais esforço do que a aranha ou mesmo o crânio ou a cobra planta.

Enquanto modificação fundamental, Posteraro reorganizou os quadros na página dividindo-os em

duas fileiras com quatro quadros. No diagrama original coloquei cinco quadros na parte superior e

três na inferior.  

Um dos pontos específicos que indiquei para a criação da HQ foi ela ter fundo preto e ser

desenhada com branco. Dessa maneira imaginei que o efeito do plano escuro seria maior do que se

o fundo fosse pintado de preto após os desenhos prontos. O que de fato ocorreu. O fundo negro da

página em contraposição com os desenhos em branco criou um clima fantasmagórico. Os próprios

elementos das páginas contribuem para tanto – aranha, crânio, cobra. Posteraro (2017) comentou ter

sido um desafio novo pensar em pintar com o branco sobre preto.

Na primeira versão da história enviada para mim, já em fase de letreiramento, senti falta das

Ilustração 123: HQ não finalizada, sem as bordas. Fonte: do autor.



bordas que vinham sendo utilizadas nos quadrinhos anteriores. O desenhista não havia pensado em

uma borda para as páginas, mesmo tendo criado tantas anteriormente. Após vê-las sem as bordas,

perguntei a ele se iria ou não inseri-las. Não respondeu, e já perguntou se eu tinha alguma ideia.

Sugeri ossos com espinhos enrolados. Posteraro de imediato gostou da ideia e desenhou as bordas, o

que acrescentou muito no resultado final da HQ. 



 3.4.1.3.1 – HQ – Nas Trevas...

Ilustração 124: Página dupla da HQ Nas Trevas..., de Matheus Moura e Vinicius Posteraro. Fonte:
do autor.



3.4.1.4 – Processo – Serpentear

Desde o roteiro produzido para  AyauhuayA,  escrito  à mão e com diagrama para melhor

contar a ideia ao desenhista, adotei a prática como método de comunicação com os artistas – nesta

HQ não foi diferente. Senti que dessa maneira consegui me fazer entender com mais clareza. Além

de ter, visualmente, uma noção mais próxima de como ficariam nas páginas as disposições dos

quadros e desenhos. Porém, ao invés de rabiscar o diagrama e depois escrever o roteiro (ou mesmo

não escrevendo-o), decidi partir da escrita e depois para o esquema das páginas. Ao escrever o

roteiro,  desenvolvi-o  tendo  em mente  desenhar  um esqueleto  para  testar  o  funcionamento  das

páginas – uma espécie de storyboard rudimentar.

Vinicius Posteraro foi com quem mais trabalhei nesse sentido e foi positivo. No caso dele,

acredito,  se  deveu  a  ele  exprimir  as  próprias  experiências  com  ENOC  nos  desenhos  para

complementar o sentido que eu buscava transmitir com as imagens e narrativas. Como resultado,

cheguei ao ponto de reinterpretar minhas visões a partir das páginas desenhadas por ele. Algumas,

Ilustração 125: Roteiro e diagrama da primeira página de Serpentear, ainda chamada de Sem título # 8.
Fonte: do autor 



como Serpentear,  se tornaram a própria visão. Não desvinculo mais as páginas em quadrinhos da

experiência direta com a ayahuasca.

Mesmo  esta  HQ possuindo,  na  realidade,  apenas  dois  quadros  visionários.  São  os  dois

primeiros quadros da última página. Durante o quarto e último encontro em que utilizei ayahuasca

para  a  pesquisa  tive  poucas  visões,  sem nenhuma narrativa  complexa,  como  em  Ayauhuaya e

Primordial. No decorrer da cerimônia tomei três doses do chá. A primeira e a segunda com cerca de

50  ml  e  a  última  dose  com  aproximadamente  20ml.  Mas  independente  da  quantidade  ou  do

momento do encontro, vivenciei somente flashs, pensamentos e sensações. A experiência em si foi

física. Meu corpo respondeu ao chá com muita limpeza. Os poucos momentos em que pude me

concentrar na força da bebida, surgiam várias imagens esparsas. A que mais me chamou atenção,

chegando ao ponto de mudar meu humor e animo, foi a de um par de olhos brilhantes. Estava com

os olhos fechados e vi dois olhos vermelho amarelados a me encararem na escuridão. A impressão

era a de olhar para um espelho.

No dia da cerimônia fui com uma jaqueta preta com gorro. Escolhi-a especialmente para a

ocasião, uma vez que as madrugadas a beira rio, no fim do inverno, são frias. No transcorrer do

ritual usei o gorro por diversas vezes e durante a visão do par de olhos coloridos percebi que eles

também trajavam um capuz.  Tal  noção  aumentou  mais  ainda  a  impressão  de  ser  um espelho.

Subitamente pude ver o rosto escondido na escuridão e era o de uma serpente. Uma grande cobra

esverdeada brilhante me encarava e com o olhar me transmitiu  a sensação de harmonia,  paz e

reconhecimento. Fiquei impressionado com a visão e imediatamente determinei que iria incluí-la

como parte da poética da tese.

Porém, para desenvolver a HQ precisei criar a sequência narrativa. A primeira coisa que veio

a mente foi desenrolar a história sob a ótica da serpente – que na verdade seria eu mesmo no

espelho. Pensei no encontro entre duas consciências. Uma a da serpente e outra a minha. A serpente,

no caso, viria ao meu encontro e o clímax da história seria o momento da troca de olhares, quando

os olhos surgem. O desenrolar das imagens iniciais serviriam para retratar essa aproximação. O

texto, no caso, dialogaria com as sensações tidas durante o efeito da ayahuasca, principalmente com

a familiaridade, a presença e a naturalidade. Sintia que aquele acontecimento era inevitável. Havia

um sentimento de reconhecimento muito forte entre eu e a serpente e busquei trazer isso para o

texto.

Ao mesmo tempo as imagens deveriam dialogar com a escrita. Não há sentido construir um

quadrinho em que as imagens não correspondam com o texto narrativo de alguma forma. A maneira



encontrada foi buscar suscitar a sensação de proximidade, de inevitabilidade, de encontro eminente

por  meio da câmera subjetiva.  Dessa maneira,  a  câmera passaria  a  ser a  própria  serpente a  se

aproximar da personagem que estaria estática em um lugar – como eu estava durante a miração, no

momento em que os olhos chegaram para me ver. Enquanto o texto narrativo passaria a impressão

de que algo estaria por acontecer em breve, ou mesmo surgir. 

A cada aproximação do foco da câmera mais a cobra se deslocava. Já em contato com a

personagem, a serpente começa a se enrolar nela, desde as pernas, passando pelo corpo até chegar

ao rosto e encará-la. Nesse momento a pessoa se reconhece na cobra e a cobra se reconhece na

pessoa  –  o  mote  geral  da  história/experiência  dialoga  com o  representado  em  Primordial.  Na

primeira versão do texto narrativo, escrito a mão, juntamente com a descrição de cenas e diagrama,

pretendi  descrever  esse  movimento  de  câmera.  O  texto  não  agradou  por  parecer  redundante.

Somente a primeira frase do manuscrito foi mantida. Todo o restante acabou sendo modificando

tendo como fundamento a ancestralidade e o encontro entre a serpente e a personagem.

Página 1
Moldura página: folhas e galhos.

Q 1 – De forma sutil sinto sua presença.

Ilustração 126: Primeira versão do texto que acompanharia a página 1 e 2 de Serpentear. Fonte: do autor.



Q 2 – Quanto mais o tempo deixa de fazer sentido, mais intenso é.
Q 3 – Ao ponto de, como uma onda, me envolver...
Q 4 - … numa subida em espiral...

Página 2
Moldura  página:  teias  de  aranhas  e  aranhas  e  outros  insetos,  mas

predominantemente aranhas.
Q 1 - … guiada por um tipo de força arcaica...
Q 2 – Tão antiga quanto os mais remotos antepassados... 
Q 3 – E, como eles, repleta de conhecimento e transformação...
Q 4 - … um encontro há muito aguardado... um reencontro... 

Página 3
Moldura  página:  cobras  e  lagartos...  todos  eles  tem  na  pele  o  mesmo

simbolo que está na cobra da AyauhuayA, página 3.
Q 1 – Porém, somente agora ela se revela de modo tão claro.
Q 2 – Ao se expor de modo íntimo e transparente...
Q 3 – … pude compreender toda a frieza que a envolve...
Q 4 – … E perceber que somos (MOURA, 2016)

Ao retrabalhar o texto narrativo, repensei as bordas indicadas. Esta história foi a única em

que já determinei no roteiro as bordas a serem desenhadas. A proposta foi trazer outros elementos

visionários  tidos  em  flashs durante  a  cerimônia,  como cobras,  lagartos  e  aranhas.  Cada  borda

serviria ainda para dialogar com os distintos níveis mentais experienciados na visão. Na primeira

página indiquei folhas e galhos como ambientação inicial. Estes elementos formam um cenário que

transita entre a mente ordinária e não ordinária, uma vez que este era o espaço em que ocorria o

ritual, o qual pressagia a expansão de consciência. Na página dois a borda é composta por teias e

aranhas, várias delas. Durante o ritual vi várias aranhas, tanto mentais quanto físicas. A ideia de ter

teias de aranha como cenário das páginas incluiu ainda a referência às grades presentes no Estágio 1

Ilustração 127: Diagramas das páginas 2 e 3 de Serpentear, feito por Matheus Moura. Fonte: do autor.



da trajetória  intensificada  (LEWIS-WILLIAMS, 2005).  A intenção foi  justamente remeter  estes

padrões rupestres. O artista, por sua vez, ao finalizar o desenho criou teias tanto espiraladas quanto

gradeadas. Para a última borda pensei em cobras e lagartos – que carregam os losangos visionários

presentes em AyauhuayA – por ser a página clímax, onde um tipo de mundo reptiliano se abre.

De modo semelhante ao que aconteceu com  Nas Trevas..., Posteraro segui a estrutura do

roteiro, não tendo tanta necessidade em repensar a dinâmica de quadros e narrativa. Talvez por ser

uma história mais simples, apoiada mais em tomadas de ângulos do que na ação das personagens.

Na verdade, na história só há ação da câmera. A personagem central é estática. A câmera/cobra é

quem passeia pelo cenário e cria a noção de movimento/ação na história.

Os cenários que compõem as bordas (de todas as páginas), funcionam também para criar a

noção de movimento e vida na HQ. Na primeira página, por exemplo, o cenário é formado por

plantas, mas o título composto por cobras é repleto de ação. Na página dois são as aranhas e seus

afazeres. Na terceira página os répteis nas bordas estão todos voltados para as imagens nos quadros.

São expectadores do encontro tanto quanto o leitor. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que a

personagem central está parada, tudo ao seu redor emana vida e movimento. 



I
lustração 128: Estudos de Posteraro para Serpentear. Fonte: do autor.



Ilust
ração 129: Estudos de Posteraro para Sertpentear, a incluir o desenvolvimento de bordas e título. Fonte:

do autor.



Na ilustração 131 é possível perceber que para o desenvolvimento do título, Posteraro estava

em busca de mobilidade, de algo que se relacionasse com serpentes. Símbolos que reforçassem o

título da história ao mesmo tempo em que indicariam o tema central da trama. O olho no topo da

primeira página, logo acima do título segue proposta similar. A imagem clímax da HQ revelada no

início da história, funcionando como um indicativo do que se aproxima da personagem. 

Singularmente, esta história possui três versões finais. Uma em preto e branco como prevista

originalmente. Outra com tons azuis esverdeados de fundo e a terceira, além do fundo colorido,

haveria ainda a inclusão,  na última página,  de olhos amarelados para a cobra.  Um detalhe que

aumenta o impacto visual das cenas. Gostei tanto da ideia que pedi para o desenhista incluir o

amarelo no olho da primeira página. A versão final usada na tese é a com os olhos coloridos. As

cores de fundo, de acordo com Posterato (2017), surgiram por acaso. Ao digitalizar as imagens

originais, a máquina criou uma aura azulada nas páginas. O artista, então, ressaltou o efeito em

programa de edição de imagens. Uma contribuição genuína do acaso para o acabamento da história.

Ilustração 130: Três versões de Serpentear. Uma preto e branco. Segunda com fundo colorido. Terceira,
fundo colorido e olho central amarelado. Fonte: do autor.  



3.4.1.4.1 – HQ – Serpentear

Ilustração 131: Página 1 da HQ Serpentear, de Matheus Moura e Vinicius Posteraro. Fonte: do autor.



Ilustração 132: Página 2 da HQ Serpentear, de Matheus Moura e Vinicius Posteraro. Fonte: do autor.



Ilustração 133: Página 3 da HQ Serpentear, de Matheus Moura e Vinicius Posteraro. Fonte: do autor.



3.4.1.5 – Processo – HQforismo s/t, por Edgar Franco

Este uma dos trabalhos autorais do orientador, prof. Dr. Edgar Franco, realizado no âmbito

desta  pesquisa.  Portanto,  não  há  contribuições  minhas  na  criação.  Franco  (2018)  destaca  uma

visão/sensação ocorrida durante a cerimônia de ayahuasca. Abaixo segue os comentários do autor

com relação ao processo do HQforismo. 

Esse  HQforismo  surgiu  a  partir  de  uma  experiência  visionária  com  DMT
(Ayahuasca). Tive a sensação e a visão de estar completamente nu, em posição
semi-fetal e recebendo inúmeras pontas de vidro em meu corpo, elas trespassavam
minhas mãos e outras partes do corpo e sumiam no infinito. A princípio estava
mergulhado em uma escuridão profunda e depois veio uma explosão luminosa. A
sensação geral  que  tinha  não  era  de  dor  ou  sofrimento,  mas  de  uma  profunda
compreensão dos opostos complementares dor e prazer, vida e morte. O desenho do
HQforismo foi feito minutos após a experiência, ainda sob seu impacto, realizei a
inversão  de  tonalidade  em  software  gráfico,  para  retratar  o  começo  da  visão
imersiva. O aforismo que acompanha o desenho foi escrito no dia seguinte no verso
da arte original. (FRANCO, 2018)

A partir  do depoimento do artista, fica clara a preferência em criar ainda sob o impacto

causado pela visão. O processo pode até mesmo começar durante o efeito do psicotrópico; ou ao

menos  o  esboço  é  feito  no  dia  seguinte  à  experiência.  Assim  como  realizei  na  maioria  dos

quadrinhos produzidos aqui. Isso pode apontar para um sentido de urgência na criação a partir de

ENOC.  É  como  se  houvesse  uma  necessidade  interior  de  externar  o  visto/sentido  durante  a

experiência e dar início à criação reforça na memória a visto/sentido. 



3.4.1.5.1 – HQforismo, por Edgar Franco (Ciberpajé)

Ilustração 134: HQforismo de Edgar Franco, baseado em experiência com ayahuasca. Fonte: do autor.



3.4.1.6 – Processo – Presença

Este  é  um  dos  trabalhos  autorais  do  orientador  da  pesquisa,  prof.  Dr.  Edgar  Franco

(Ciberpajé), e não partiu de um roteiro prévio meu, seja escrito ou ilustrado. O gérmen, na verdade,

surgiu no local da própria experiência com ayahuasca, durante a Jornada Xamanica Voo da Águia,

na ocasião da pesquisa de campo. Ainda impactado com os efeitos do chá, ao conversar com Franco

ao final da cerimônia, comentei da sensação que tive durante quase todo o trabalho. Uma sensação

de algo que se aproximava de mim. Algo desconhecido e indescritível. A indicação foi vaga. Porém,

Franco comentou ter sentido algo similar e veria como unir a minha sensação com a dele. Tempo

depois,  motivado por um sonho, Franco chegou a solução para criar  a história.  No comentário

abaixo ele explica como foi o processo de desenho e síntese das sensações. 

Essa HQ é fruto da experiência com a Ayahuasca que eu e Matheus Moura tivemos
em uma roda xamânica na cidade de Uberlândia, sob coordenação de Leo Artese.
Da  mesma  experiência  nasceu  a  HQ  Nuasca  -  essa  uma  criação  solo  minha.
"Presença" surgiu de uma conversa que tive com Matheus Moura sobre um dos
pontos marcantes da sua experiência,  a sensação de uma presença cósmica que
parecia  observá-lo  por  trás  e  que  em  certo  momento  pareceu  tocá-lo,  algo
incognoscível e impactante. Quando ele contou-me isso, lembrei-me na hora de
uma  sensação  de  completude  quase  divinal,  um  momento  de  iluminação  que
experienciei, quando estava sentado observando a fogueira e ao fechar os olhos tive
a nítida impressão de flutuar. Anotei essas duas sensações e queria traduzi-las em
uma HQ muda, uma parceria entre nós que traduzisse e conectasse essas sensações.
Essas  anotações  ficaram guardadas por mais  de um ano.  Na noite do dia 1 de
dezembro de 2017 eu tive um sonho que remeteu-me diretamente à HQ, no sonho
eu flutuava  diante  de  uma  fogueira  e  meu  coração  parecia  estar  fora  do  peito
pulsando, minha expressão era serena e búdica. Acordei muito cedo e lembrei-me
da experiência minha e de Matheus naquela ocasião e sua conexão direta com o
sonho. Então tive uma pulsão forte de desenhar a HQ, peguei meu estojo de lápis
de cor e iniciei a criação, desenhei as 4 páginas entre as 6 da manhã e o meio dia,
em 6 horas de trabalho ininterrupto, concretizando então a breve narrativa que une
a experiência de Matheus com a presença cósmica incognoscível, minha sensação
de plenitude ao flutuar diante da fogueira e a percepção búdica e do coração que
batia fora do peito - no sonho. A primeira página apresenta o experienciador diante
da fogueira na noite enluarada, na segunda página surge a presença que lhe toca o
ombro, na terceira ele flutua de enlevo após o toque e na quarta ele vive o nirvana
da iluminação e assiste o fluxo belo da vida com seu exocoração marcando as
batidas cósmicas.  A HQ é muda e o título não aparece nela. (CIBERPAJÉ, 2018)

Esta narrativa, mais do que retratar visões, busca transmitir ao leitor as sensações que eu e

Franco tivemos  durante  a  consagração da  ayahuasca.  Não há ali  visões  propriamente  ditas,  no

entanto o contexto visionário é latente. Seja pela indicação dos desenhos, de mostrar uma pessoa em

estado meditativo, ou pelos sentidos imbuídos na história. A intenção de externar graficamente algo



indizível,  ou  mesmo  inenarrável,  sentido  durante  os  ENOC,  impregna  a  narrativa  da  essência

visionária.

Criativamente é interessante perceber como a resolução do problema para a criação da HQ

se deu. A ideia central que unia as duas experiências/sensações com ENOC irrompeu durante o

sonho. Algo bastante comum de ocorrer, como bem destacam Ostrower (1977) e May (1982). O

problema central,  de  Franco,  adormeceu  durante  um ano  no subconsciente  até  estar  maduro  o

bastante para lançar a resolução ao estado mais ou menos consciente para ser aproveitada. Esta pode

ser  outra  característica  visionária  da  HQ.  Não  só  por  ela  ter  a  gênese  nas  experiências  com

ayahuasca, mas também por ter tido a solução para a criação da narrativa surgida em sonho. Ou

seja, no contexto desta pesquisa, Presença marca a união de dois tipos de ENOC distintos (sonho e

ayahuasca) para o desenvolvimento de uma narrativa em comum. A ayahuasca deu o problema, o

sonho a solução. 



3.4.1.6.1 – HQ - Presença

Ilustração 135: Página 1 da HQ Presença, de Edgar Franco e Matheus Moura. Fonte: do autor.



Ilustração 136: Página 2 da HQ Presença, de Edgar Franco e Matheus Moura. Fonte: do autor.



Ilustração 137: Página 3 da HQ Presença, de Edgar Franco e Matheus Moura. Fonte: do autor.



Ilustração 138: Página 4 da HQ Presença, de Edgar Franco e Matheus Moura. Fonte: do autor.



3.4.1.7 – Processo – Sintonia

Esta história surgiu de última hora. Não estava programada para a tese. Após desenhar Não

Existe Nada Melhor, Guilherme Silveira me solicitou outro roteiro dentro do contexto da tese. Na

ocasião não tinha nada em mente. Tempo depois me lembrei de uma passagem em especial ocorrida

na mesma cerimônia de ayahuasca que deu origem a visão de Primordial. Foram alguns flashs que

mostravam um jardim edênico  hiperreal.  As  imagens  surgiram de  olhos  fechados  e  cada  flash

correspondia a um mesmo lugar, parecia uma sintonia de rádio ou TV. Qualquer movimentação do

corpo dava a impressão de fazer perder o sinal. A estação estava ali, mas não conseguia mantê-la

sintonizada. De acordo com que movimentava a cabeça (ainda de olhos fechados), tinha a sensação

de poder me conectar ao sinal e entrar em sintonia com a visão. Porém não consegui. O momento

passou, ficando somente a memória nítida de um lugar que aparentava ser tão real quanto ou mais

que o mundo físico cotidiano. O ocorrido me fez lembrar-me da citação de Ferreira (2005), em que

ele relata a metáfora dos xamãs como antenas de rádio do mundo espiritual. 

Durante toda a cerimônia,  por diversos momentos, tive outras visões de olhos fechados.

Foram visões de pessoas-sombras que andavam pelo ambiente onde ocorria o ritual com o chá. Em

diversas outras ocasiões com a bebida vi figuras como essas – sempre de olhos fechados. São seres

os quais não é possível distinguir fisionomia, nem qualquer outra característica física. A não ser

quando são mulheres, velhos ou crianças. Apesar de não poder ver o corpo em si, os contornos

transmitem a sensação de identificação do sexo e idade. Essas visões não me incomodam, pelo

contrário, acho interessante vê-las, pois se comportam sem minha intervenção consciente, parecem

realmente vivas e autônomas. 

Ao lembrar-me dessas visões e de como surgiram, tive a ideia de uma narrativa que buscasse

mostrar quatro estágios diferentes de visões. Um seria o de olhos abertos, mostrando o ambiente; os

outros três de olhos fechados, um com as pessoas-sombras, outro com o mundo hiperreal, e, por

último, imagens entópticas – para caracterizar o momento de sintonia e perda de sinal. Com a ideia

em mente, enviei uma mensagem de voz contando como imaginei a história e perguntando se ele,

Guilherme, toparia desenhar. Ele gostou da proposta narrativa e do desafio gráfico. 

Com a resposta afirmativa do desenhista resolvi escrever o roteiro. Demorei para encontrar o

modo de como seguir com a sequência de imagens e por fim determinei que a primeira página

deveria ser uma splashpage mostrando as pessoas-sombras. No início da escrita do roteiro, cogitei



desenvolver um texto narrativo para a história, dando assim mais tempo de leitura para a HQ, uma

vez que seriam apenas três páginas de narrativa. Com o texto o leitor também se identificaria mais

com a história. No entanto, desisti da ideia. Caso escrevesse algo, iria determinar a interpretação do

leitor sobre os eventos transcorridos ali.  Nas outras HQs derivadas de ayahuasca fiz questão de

interpretar as visões ou passar as sensações do momento, mas nesta achei melhor deixar para o

leitor determinar os sentidos. Minha intenção foi passar informações principalmente pelas cores.

Talvez este tenha sido o maior problema gráfico encontrado pelo desenhista.  A diagramação de

quadros nas páginas foi determinada por mim apenas para demonstrar ao desenhista a proporção de

como imaginei os quadros. 

O resultado gráfico dos desenhos e diagramação de Silveira me agradaram. Acompanhei o

processo de desenvolvimento da história, e as diversas versões/estudos. Apesar de ter gostado de

algumas versões anteriores, fiquei positivamente surpreso com o resultado. A solução de cores foi

interessante e acrescentaram bem ao trabalho. O modo como determinou a maneira dos quadros

hiperreais, excluindo as linhas, para se diferenciarem do restante foi significativo. Os quadros com

imagens entópticas também tiveram boas soluções. O pontilhismo usado por Silveira, apesar de

parecer aleatório a primeira vista, possui um movimento circular que acaba por criar sensações de

movimento na visão. De modo geral, as interpretações e contribuições do artista para o trabalham

enriqueceram  o  resultado.  Mesmo  ele  não  tendo  experiências  com  ENOC,  soube  bem  como

absorver  a  essência  do momento.  Talvez  por  ele  ter  buscado dar  a  impressão  de imagens  que

mudam rapidamente. 

A pedido meu, Silveira escreveu um texto comentando o processo de criação da história.

Solicitei  que  abordasse  principalmente  os  desafios  e  soluções  para  os  desenhos.  O texto  ficou

bastante detalhado a respeito do desenvolvimento da HQ. Devido à riqueza de informações, achei

por bem publicá-lo aqui na integra como parte complementar a minha descrição e não somente

como  citação.  Antes  do  relato  de  Silveira,  segue  o  roteiro  original  na  integra  para  melhor

assimilação do texto.



Ilustração 139: Primeira página do roteiro de Sintonia, escrito por Matheus Moura. Fonte: do
autor.



Ilustração 140: Segunda página do roteiro de Sintonia, escrito por Matheus Moura.
Fonte: do autor.



 3.4.1.7.1 – Processo de Criação da HQ Sintonia – Por Guilherme Silveira

A HQ “Sintonia” teve um lento processo e levantou várias dúvidas interessantes para o

trabalho em conjunto  na  criação  de  histórias  em quadrinhos.  Quando o  Matheus  me  enviou o

roteiro, já havia me apresentado à sua tese sobre o processo de criação sob estados não ordinários de

consciência. Essa HQ veio com a proposta de apreender e apresentar uma visão. Seria facilitador a

confiança de que o processo de criação em dupla que desenvolvo com o Matheus há muitos anos já

nos  mostrou  que  temos  muito  em  comum  na  forma  de  representação  e  ajudou  a  que  nos

Ilustração 141: Terceira página do roteiro de Sintonia, escrito por Matheus Moura.
Fonte: do autor.



conhecêssemos bem o bastante para criar com liberdade. Tanto o é que muitas vezes o texto me é

enviado como ideia esboçada,  quase um relato, para que então comecemos a criação com mais

espaço para ambos, e não apenas para que eu ilustre um roteiro 100% pré-determinado. Ainda que

essa liberdade existisse, aqui a proposta carregava um elemento que me trazia certa insegurança,

afinal, tinha que representar uma visão de outra pessoa, a primeira preocupação era a “fidelidade”.

Tal  qual  o  ocorrido  com  as  adaptações,  sabemos  que  a  ideia  de  fidelidade  é,  no  mínimo,

escorregadia, então tentei pensar nesse mesmo caminho sobre a visão: o que é a representação da

visão  do  outro?  Consciente  de  que  deveria  me  apegar  ao  máximo aos  detalhes  descritos  pelo

Matheus, também compreendi que a sensação a que mais me apegaria, bem como a solução gráfica

que desenvolveria, seria uma soma entre a descrição cuidadosa do Matheus e minha interpretação.

Apenas ao compreender bem esse fato, tê-lo como uma decisão é que consegui solucionar a criação.

Esse processo demorou alguns meses, dentre os quais algumas tentativas fracassadas se sucederam.

Ilustração 142: Primeiro teste de cores e diagramação para a 1ª página de Sintonia,
feita por Guillherme Silveira. Fonte: do autor.



A mais relevante delas parou na pouca expressividade, um desenho liso demais, frio, não me

agradou em nada. Era o desenho da página mais difícil enquanto decisão – a dos indivíduos-sombra.

Para realizá-la fiz o desenho com o fundo branco, utilizando nanquim e pastel oleoso azul e rosa,

para que posteriormente, negativando a página, pudesse obter o efeito de sombras. Ainda que não

seja  uma  página  feia,  a  pouca  expressão  das  formas  me  incomodou,  fazendo  com  que  a

abandonasse. Essa decisão foi bastante trabalhada, junto com a ideia de visão interna e externa do

personagem-narrador visual. Seguem as imagens de alguns outros testes:

Foi a partir da decisão de que essas formas seriam de cor quase idêntica ao fundo – como

descrito no roteiro – mas azuis e não pretas é que o fluxo criativo começou a se desenvolver melhor.

No  roteiro  essas  formas  eram  descritas  como  contendo  um  “estranho  brilho”,  esse  fator  foi

resolvido com linhas trêmulas brancas que ajudaram, inclusive na definição das formas. Utilizei, na

versão final, a ideia de que a primeira página estivesse “enquadrada” por uma cabeça de perfil, com

um olho fechado. Para além dessa indicação de uma visão, deixei o restante sem outros elementos

marcadores tão diretos, para que o fluxo narrativo seguisse rápido, tal qual é uma visão. Essa é uma

questão interessante, se a visão não foi minha, tentei possibilitar ao leitor a sensação de uma visão,

rápida, algo que acontece e posteriormente é que paramos para tentar compreender. Creio que o

roteiro, ainda que não explicitamente, também demonstrava essa busca.

Ilustração 143: Teste de Silveira para a primeira página e pessoas-sombras. Fonte: do
autor.



Com a  forma dos  indivíduos-sombra  definida,  parti  para  a  confirmação dos  materiais  e

técnicas. O roteiro indicava cor, mas deixava uma margem para que se utilizasse o P&B, optei por

manter a cor, já que seria um elemento expressivo, exatamente o que faltava nas versões anteriores.

Escolhi trabalhar com aquarela e assim, seguir  as indicações iniciais  do roteiro,  mas com mais

contraste entre as cenas de olho aberto – alaranjadas – e as de olho fechado – agora azuis – ainda

com o jardim “quase irreal de tão colorido” na página final.

O desenho, mantive uma certa despreocupação com o realismo, apenas me atendo – mais do

que o meu comum – com uma anatomia correta, sem perder a expressividade. Para tal busquei

algumas referências. Para as cenas na fogueira, busquei auxílio da obra de Goya, “Coven”, mais por

uma questão de composição do que de interpretação. Outras cenas tiveram referência fotográfica,

para  manter  um escorço  interessante  e  necessário  para  cenas  que  eram em primeira  pessoa  e

apresentavam personagens próximos. A importância de que a anatomia não fosse muito distorcida

era  para  possibilitar  ao  leitor  um entendimento  rápido  da  cena,  uma vez  que  o  encadeamento

narrativo já não é linear – como a visão ENOC.

Ilustração 144: Referências usadas por Silveira para composição de quadros. Fonte: do autor.



Dado início à produção a aquarela da primeira página, quase monocromática com os tons

azulados e sem contorno, para buscar um tom etéreo, as maior definição veio com as linhas brancas

luminosas. As manchas coloridas – como a luzes que continuamos a ver quando fechamos o olho,

indicada pelo roteiro – foram feitas em aquarela,  mas colocadas posteriormente,  no photoshop,

assim como o fundo preto. De certa forma, após solucionada a maneira de fazer os indivíduos-

sombra, essa página foi a mais rápida para produzir. Apenas silhuetas e a tinta azul. 

A segunda página continha as oposições entre olho fechado e olho aberto. O contraste entre

as cores quentes e frias se mostrou simbólica e buscava intensificar a oposição. O grande trabalho

da página, nas cenas de olho aberto, era a repetição da mesma cena no primeiro e no último quadro,

para buscar mesmo a impressão de que era o mesmo ambiente com apenas uma pequena distância

temporal. O tamanho e os detalhes acabaram levando ao uso do contorno para uma definição mais

precisa das imagens. O photoshop também foi utilizado para acrescentar o fundo preto e também a

Ilustração 145: Primeira versão e o resultado final da 1ª página, por Guilherme
Silveira. Fonte: do autor.

Il
ustração 146: Processo quadro, por Guilherme Silveira. Fonte: do autor.



um rearranjo dos quadros. É nessa página que o primeiro escorço aparece, com a sombra-criança

entregando algo para o personagem que observa. A posição da mão da criança também foi pensada

com cuidado para que ficasse a sensação de que ele quer entregar e não de que está pedindo algo,

situações que fariam uma transformação total na narrativa.

A última página, com certeza a mais trabalhosa, mas também a que gerou um efeito mais

intenso. Iniciei pelas cenas próximas às das páginas anteriores, somando um fundo azul para os

quadros que conteriam o chiado. Os quadros de chiado eram de produção lenta e terapêutica, se

resumindo a pontilhar os quadros todos com vermelho, verde, branco e amarelo sobre o fundo azul.

As cenas mais complexas na produção foram as do jardim e a do homem tocando no ombro

do personagem. Nessa última cena, um homem negro toca o personagem, que o vê por cima do

ombro. É uma das cenas em que a referência fotográfica ajudou no escorço. O desenho do homem

toma toda a cena e o fundo seria o jardim deslumbrante. Nesse pouco espaço que sobra no quadro,

pequenas partes de plantas e algumas sobreposições de cores foram utilizadas buscando o que o

Matheus  descreveu  como cores  “quase  irreais”.  As  camadas  de  tinta  acabaram dando um tom

onírico o que me fez abandonar a ideia do contorno, dando aspectos formais bem diferentes para

cada um dos espaços da narrativa (o grupo na fogueira, os indivíduos-sombra e o jardim).

Ilustração 147: Versão sem e com edição, por Guilherme Silveira. Fonte: do autor.



Os pequenos detalhes no fundo do quadro com o homem negro é que guiaram a produção do

jardim, última parte a ser feita na HQ. Num exercício muito intuitivo, fui mesclando os verdes e

vermelhos buscando uma ampla gama de tons que criassem um bom contraste entre si. Com o azul

e o amarelo alguns retoques aumentaram a diversidade da paleta. Por ter  sido feito de maneira

muito intuitiva, foram alguns dias com pequenos retoques até que conseguisse atingir um resultado

interessante, que mantivesse a ideia de jardim, com alguma profundidade e definição, mas também

tivesse as cores vivas o bastante e uma disposição que apresentasse o onírico do ambiente.

Ilustração 148: Processo de produção da última página de Sintonia. Detalhe do quadro pintilhado e do
desenvolvimento da pintura da mão que pousa sobre o ombro, por Guilherme Silveira. Fonte: do autor.

Ilustração 149: Finzalização dos quadros de "cores irreais", Silveira. Fonte: do autor.



Ao final,  a  página se apresenta com muita dinâmica por conter  em si  os três diferentes

tratamentos formais, com monocromias quentes e frias, chiados e quadros multicoloridos. Como

nas outras páginas, o photoshop foi utilizado para acrescentar o fundo preto e somar alguns ajustes

na disposição dos quadros. 

Ao final da produção apresentei as páginas para o Matheus, ainda curioso com o resultado.

Com um enredo tão aberto é sempre um evento interessante ficar alguns dias longe e depois olhar a

HQ toda com cuidado. Ainda havia algo que me inquietava, e eu pensava em sugerir ao Matheus a

experiência  de  algum  texto  na  HQ,  porque  as  imagens  são  muito  distantes  que  exigem  uma

conclusão muito elíptica.   Em uma conversa nos  perguntamos sobre o título,  e  ele  acabou por

sugerir  “Sintonia”.  Esse  título,  último  elemento  a  ser  inserido  na  HQ acabou  por  suprimir  as

inquietações, pois soa exatamente com o que a HQ / visão parece apresentar: várias cenas que estão

ali, mas em canais – mentais – diferentes, pequenos  flashs apresentados num encadeamento que

fogem à lógica comum.

Ilustração 150: Primeira imagem: página sem tratamento digital. Segunda imagem: quadros
reordenados e fundo pronto, além de haver calibragem nas cores, por Silveira. Fonte: do autor.



3.4.1.7.2 – HQ – Sintonia

Ilustração 151: Página 1 da HQ Sintonia, de Matheus Moura e Guilherme Silveira. Fonte: do
autor.



Ilustração 152: Página 2 da HQ Sintonia, de Matheus Moura e Guilherme Silveira. Fonte: do autor.



Ilustração 153: Página 3 da HQ Sintonia, de Matheus Moura e Guilherme Silveira. Fonte: do autor.



3.4.1.8 – Processo – Nuasca

Nuasca é uma narrativa de cinco páginas criada individualmente pelo orientador como parte

desta pesquisa. As imagens da história surgiram durante a mesma cerimônia de ayahuasca que deu

origem a  HQ  Presença.  Em Nuasca,  Franco  trabalha  com o  tipo  gráfico  usado  em  Holocura,

baseada em respiração holotrópica e desenhada antes – mais adiante será abordada. São formas

criadas com o volume dado por linhas sequenciadas e não por contorno. O efeito visual gera um

tipo de distorção. São desenhos distintos do que Franco costuma fazer, assim como as experiências

que geram os desenhos/HQs.

Abaixo  segue  na  integra  os  comentários  do  autor  a  respeito  dos  processos  criativos

envolvidos na realização da HQ. É interessante notar que o artista relaciona os momentos da HQ

com pesquisas de neurociência relacionadas à ayahuasca. 

3.4.1.8.1 – HQ NUASCA – Baseada em experiência com Ayahuasca – Roda Xamãnica
em Uberlândia – Leo Artese – Por Ciberpajé

Este  breve  texto  trata  do  processo  criativo  de  uma  história  em  quadrinhos  expandida

(FRANCO, 2017),  entendendo como HQs expandidas não só aquelas que se utilizam de novos

recursos  tecnológicos  e  hipermidiáticos  na  sua  linguagem e  fruição,  mas  também aquelas  que

lançam mão de recursos não tradicionais para a sua gestação. Sobretudo os quadrinhos criados sob

influência dos enteógenos que funcionam como “softwares livres da natureza” (FRANCO, 2014)

expandindo nossa consciência aos ENOC – estados não ordinários de consciência (MIKOSZ, 2015),

com destaque para a ingestão do enteógeno ayahuasca, bebida utilizada ritualisticamente por povos

indígenas da América do Sul. “Nuasca” é uma narrativa gráfica e sonora criada utilizando como

base cinco estágios de uma experiência de ingestão de ayahuasca realizada no ano de 2016. 

Um dos frutos dessa experiência é uma história em quadrinhos de cinco páginas composta

por cinco HQforismos (FRANCO, BARROS, 2016), cada um deles relativo à um dos estágios/fases

da referida experiência que também gerou um EP da banda “Posthuman Tantra”, com cinco faixas

musicais que retratam os mesmos estágios e utilizam como letras os textos aforísticos presentes na

HQ. O processo criativo levou em conta – para a definição dos estágios da experiência – os estudos

de Eduardo Ekman Schenberg et al.  (2015) sobre os efeitos bifásicos da ayahuasca, segundo os

quais por volta de uma hora após a ingestão ocorreram diminuições das ondas alfa (8 a 12 ciclos por

segundo) no córtex temporo-parietal, e cerca de duas horas após a ingestão as ondas alfa retornam

ao padrão,  mas  os  ritmos  gama,  de  frequências  muito  altas  (30 a  100 ciclos  por  segundo),  se



intensificaram por quase todo o córtex cerebral. As imagens da HQ foram criadas a partir das visões

obtidas  nos  dois  estágios  e  em sua  sobreposição  pela  ingestão  de  novas  doses  completando  5

estágios, perfazendo um período de 8 horas, no qual ingeri 3 doses de ayahuasca. As 4 primeiras

páginas, representando os 4 ciclos e tiveram seus rascunhos desenhados e seus textos/aforismos

escritos no dia posterior à experiência, já a página 5 foi desenhada ainda durante a experiência,

naquele que considerei o ciclo final e quando eu já tinha habilidade total para desenhar, apesar de

ainda estar sob os efeitos do enteógeno. Vou tratar brevemente de cada uma das fases e artes/textos

dos HQforismos:

Fase I –  Esfacelamento (Primeira dose) – Diminuição das ondas alfa (8-12hz) no córtex

temporoparietal. Nessa fase senti-me inicialmente morto, parecia estar dentro de um grande vaso-

urna apodrecendo e de mim nascia uma planta ainda jovem. Representei no desenho essa sensação e

visão. O texto aforístico representa essa percepção e experiência da morte de maneira fluida e até

prazerosa. Aforismo: “O fluxo da vida eterniza-se na morte numinosa.”

Fase II – Dissolução – Aumento das ondas gama (30-100hz) em todo o córtex cerebral. A

sensação  e  visão  de  morte  foram  substituídas  gradualmente  por  explosões  de  cores  e  linhas

luminosas que pareciam esfacelar-me. Abri os olhos e vislumbrei na copa de uma árvore frondosa o

rosto de uma mulher idosa que foi transmutando-se e tornando-se jovem, para esfacelar-se na forma

de um crânio. Inúmeras outras visões sucederam-se, mas essas foram as mais pregnantes. Desenhei

então  a  face  da  mulher  velha  e  jovem  e  o  crânio.  O  texto  aforístico  trata  da  experiência

transcendente como real e transformadora: “Só a experiência sabe. Só o infinito é.”

Fase III – Reintegração (Segunda dose) – Ondas alfa + ondas gama. Passei um longo tempo

de olhos fechados navegando por um universo de cores pulsantes e insetos estranhos, depois abri os

olhos e fitei o céu, a noite tinha uma lua cheia e estrelas, a lua muito luminosa começou a passar por

mutações, pulsava como um coração e soltava chamas como o sol, finalmente tornou-se a enorme e

luminosa cabeça de um touro que se movia e olhava-me nos olhos, era deslumbrante e magnífica a

sensação de vislumbrar aquela inexorável e incognoscível criatura. Depois de um tempo abriu-se

em sua testa algo que parecia uma vagina e também um olho. Desenhei a cabeça do touro-lua, e

escrevi um aforismo que trata da dimensão cósmica do ser: “O coração é o terceiro olho que pulsa

no ritmo das estrelas.”

Fase  IV –  Hiperconexão (Terceira  dose)  –  Sentando,  observando  a  fogueira  no  centro

cerimonial,  via  criaturas  imemoriais  dançando ao seu redor,  uma delas era  ao mesmo tempo a

imagem de um demônio sumério e de uma santa católica, em certo momento parecia empunhar uma



enorme espada, essa visão durou um tempo que me pareceu extremamente longo, a santa demônio

diante da fogueira bruxuleante, outras imagens também surgiram como a de uma tribo de nativos

que lembravam os de etnia norte americana. Representei nessa página a imagem da santa-demônio

na fogueira. O texto aforístico desnuda a ilusão das oposições cósmicas: “Não existem opostos na

trama etérea do cosmos.”

Fase V –  Cosmodiluição  – Ao final da experiência as imagens visionárias foram cedendo

lugar a uma sensação de integralidade e profunda serenidade. Quando peguei o papel para desenhar

algo, linhas brilhantes apareciam sobre ele, tentei segui-las e percebi a forma do que parece uma

ave.  Olhando  para  o  desenho,  senti  grande  enlevo  e  ternura  e  o  texto  aforístico  surgiu

imediatamente: “A dor e o prazer são licenças poéticas do infinito.”

A arte final da HQ foi realizada entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro de 2018, utilizei

para as 4 primeiras páginas os rascunhos desenhados como base para desenhar a arte final, já a arte

da quinta página é exatamente a que desenhei durante a experiência, apenas a inverti utilizando

software gráfico para que a sua estética ficasse semelhante às demais. Os textos aforísticos foram

escritos à mão livre sobre as páginas para manter a fluidez visual, já para o nome das fases – que

aparece discretamente no canto superior direito das páginas – utilizei a fonte ACME.



3.4.1.8.2 – HQ – Nuasca

Ilustração 154: Página 1 da HQ NUASCA, de Ciberpajé (Edgar Franco). Fonte: do autor.



Ilustração 155: Página 2 da HQ NUASCA, de Ciberpajé (Edgar Franco). Fonte: do autor.



Ilustração 156: Página 3 da HQ NUASCA, de Ciberpajé (Edgar Franco). Fonte: do autor.



Ilustração 157: Página 4 da HQ NUASCA, de Ciberpajé (Edgar Franco). Fonte: do autor.



Ilustração 158: Página 5 da HQ NUASCA, de Ciberpajé (Edgar Franco). Fonte: do autor.



 3.4.1.9 – Considerações 

No  decorrer  da  pesquisa  de  doutorado  percebi  o  problema  em  encontrar  estudos  que

relacionassem especificamente  criatividade  e  ENOC,  em especial  com ayahuasca.  Como  visto

anteriormente, foram apenas duas pesquisas encontradas. Uma realizadas por Frecska et al (2012) e

outra por Kuypers  et al  (2016). Nelas foram observados vários aspectos individuais e contextuais

que devem ser levados em conta para compreender uma experiência de ENOC. O mínimo detalhe,

como por exemplo um mau humor, pode e irá influenciar no resultado da experiência com qualquer

que seja o psicodélico. O sujeito responderá de acordo com o bem estar do momento. O próprio

proveito  criativo  da  experiência  só  é  possível  caso  haja  uma  interação  positiva  entre

substância/efeito/sujeito. Durante minha experimentação com ayahuasca, teve ocasião em que não

consegui obter visões devido à forte dor de cabeça que se abateu em mim como efeito do chá.

Situações como essa, ou mesmo menos extremas de mau estar, irão determinar a maneira como o

indivíduo tira proveito da sessão psicodélica.

A ayahuasca, diferentemente de outros psicotrópicos, possui grande probabilidade de causar

mal estar quando ingerida. O chá costuma levar a náuseas, vômitos e diarreias. Dores de cabeça são

mais raras (no meu caso, o provável gatilho para a dor foi a falta de cafeína). Independentemente da

potencialidade da ayahuasca em causar tais sensações, o arcabouço de imagens provenientes das

sessões com o chá é também virtualmente semelhante. Tanto que o psicólogo cognitivista Benny

Shanon (2002a) identificou e classificou-as – como visto no primeiro capítulo97. Em um estudo

posterior,  intitulado  The  Epistemics  of  Ayahuasca  Visions,  Shanon  (2010)  analisa  os  possíveis

sentidos das imagens obtidas durante os efeitos da ayahuasca e o que elas podem influenciar na

pessoa. Este artigo, juntamente com o desenvolvido por outro psicólogo, Frank Echenhofer (2012),

chamado  The Creative Cycle Process Model of Spontaneous Imagery Narratives Applied to the

Ayahuasca Shamanic Journey, formam a base teórica utilizada aqui para discutir as imagens que

compõem as HQs da poética.

É interessante notar que Shanon (2010) indica ser necessário para qualquer pesquisador, que

venha a se dedicar ao estudo da ayahuasca e seus efeitos, ter a experiência prática com a bebida. Por

meio do contato direto com os efeitos o pesquisador não está subordinado apenas aos relatos de

outros, podendo ele mesmo vivenciar o fenômeno em questão. É importante até para se ter algum

ponto  de partida  para  a  pesquisa.  No meu caso,  percebo a  afirmação de  Shanon (2010)  como

acertada e fundamental. Sem a ingestão do chá, ou contato com os ENOC em geral, dificilmente

chegaria às interpretações expostas na tese ao analisar as obras dos outros artistas.

97 Ver página 82.



Em  especial  no  artigo  em  foco,  a  prática  com  a  bebida  serviu  para  fundamentar  os

problemas  da  pesquisa.  Shanon  (2010)  notou  que  as  imagens  provindas  da  ayahuasca  são

geralmente coloridas e bonitas. Vividas ao ponto de serem percebidas como mais reais que a própria

realidade  e  ainda  possuem  entorno  delas  um  ar  fabuloso  e  fantástico.  As  visões  podem  ser

experienciadas  tanto  de  olhos  fechados  quanto  abertos,  geralmente  são  estáveis,  divergindo  da

fluidez que pode ser percebida em outros psicotrópicos – como LSD ou Psilocibina (SHANON,

2010). Os indivíduos podem imergir nas visões ao ponto de interagir com elas, sentindo-se em uma

espécie  de realidade virtual  (SHANON, 2010).  Esta  observação do autor  reforça a relação dos

psicodélicos com as tecnologias arcaicas, como destacado no primeiro capítulo98. De acordo com

Shanon (2010), as experiências com ayahuasca possuem significado especial, imbuídas de sentidos

e mensagens próprias – comumente espirituais ou religiosas –, sendo este um tipo de conhecimento

impossível  de ser  adquirido de outra  maneira,  podendo levar  o indivíduo a uma transformação

pessoal  significativa.  Por  exemplo,  no  Brasil,  em Rondônia  (ROMERO,  2015),  presos  tomam

ayahuasca como forma de reabilitação. Neste caso, é esperado que o impacto das imagens possam

levar os condenados a repensarem seus atos e mudarem comportamentos. 

Na pesquisa do autor foi realizada uma divisão por categorias de acordo com o tipo de

enfoque dado para se chegar aos aspectos abordados da experiência com ayahuasca.  Elas estão

separadas  em:  Tipos  de  Conhecimentos;  Ensinamentos  da  ayahuasca;  Fatores  e  processos

cognitivos  subjacentes; e Os  sentidos  das  visões  da  ayahuasca (SHANON, 2010).  Como será

possível perceber no decorrer do texto, mesmo com a divisão em categorias, os itens contidos nelas

dialogam entre si, sendo desdobramentos uns dos outros. Cada categoria busca responder um dos

problemas da pesquisa de Shanon e estão divididos em vários itens.

A primeira categoria,  Tipos de Conhecimentos,  questiona quais seriam os conhecimentos

provenientes da ayahuasca e a possível validade deles ou não. No fim, Shanon (2010) pondera que,

mesmo as informações factuais não podendo ser comprovadas, ao menos a bebida oferece tipos de

conhecimentos e aprendizados singulares.

Nesta categoria há nove itens: (a)  Conhecimento Factual, foi o tipo mais comum relatado

pelos pesquisados de Shanon (2010). Refere-se à compreensão de fatos e aprendizado, como por

exemplo,  pessoas  que  visitam  (durante  o  efeito)  civilizações  antigas,  ou  acreditam  que  as

informações  a  respeito  são  verídicas.  Shanon  (2010)  não  considera  o  aspecto  paranormal  da

ayahuasca.  Durante  as  minhas  sessões  com  o  chá  para  a  tese,  não  ocorreram  visões  que  se

98 Ver página 62. 



enquadram neste item. (b) Conhecimento Psicológico, para o pesquisador, não existem dúvidas da

capacidade  da  ayahuasca  em  induz  insights, autoconhecimento  e  a  narrativas  de  clareza

pessoal/psicológica. A empatia, em alguns casos, seria aumentada ao ponto de, sob efeito, pessoas

acharem que podem sentir o que outras sentem. Uma espécie de sinestesia. Shanon (2010) credita

estas sensações ao aumento da sensibilidade e intuição promovidas pela ayahuasca e não a algo

sobrenatural. O pesquisador salienta ainda as experiências além do âmbito individual, geralmente

envolvendo transformações em outras pessoas ou criaturas.  Na poética este aspecto de fuga do

âmbito pessoal é bem evidente, em especial da história Primordial. Nela é representada a diluição

do meu corpo em várias serpentes e ao final acabo por me transformar por completo em um híbrido

de homem e réptil. Na HQ Nuasca, de Edgar Franco, a primeira página, identificada por ele como

Fase I da experiência – é relatado o esfacelamento do corpo e transformação. 

O terceiro  tipo  é  o  (c)  Conhecimento  relacionado a  natureza  ou  a  vida,  composto  por

experiências com  insights e compreensões a respeito de plantas, animais, fenômenos naturais da

vida,  deslumbramento com a natureza,  eterno ciclo de vida e morte,  interações sociais  e amor,

harmonia da vida selvagem e da evolução biológica (SHANON, 2010). Costumam ocorrer quando a

ayahuasca é consumida em ambiente natural, como em florestas ou no campo. Todas as minhas

experiências  com o chá foram em ambientes  naturais,  o  que resultou em quadrinhos com esta

abordagem. Invariavelmente os trabalhos das poéticas provenientes de ayahuasca têm como mote o

conhecimento  relacionado  à  natureza  ou  a  vida.  Shanon  (2010)  ressalta  não  ser  importante  a

relevância do conhecimento adquirido, podendo o mesmo ser até banal. O importante é como foi

recebido pela pessoa, a qual geralmente o compreende como extremamente significativo. Dentre as

imagens vistas e vivenciadas por mim durante a pesquisa, só selecionei para poética, aquelas que

tiveram de alguma forma relevância tanto visual quanto contextual – da mesma maneira ocorreu

com o orientador. 

Outros tipos de conhecimento incluem: (d)  Filosófico e  Metafísico,  o qual  se refere aos

insights tidos tanto por acadêmicos quanto por leigos de questões filosóficas ou metafísicas, após a

ingestão do chá. Shanon (2010) vê esta como uma característica interessante da bebida, e acredita

ocorrer devido a inclinação natural da mente humana para tais assuntos. A diferença entre este tipo

de pensamento e o do item (c) é por este ser mais abrangente quanto a realidade e a existência. (e)

Bem estar, comportamento geral, sabedoria, apesar dos possíveis mal-estar provocados pelo chá,

após a travessia por este estágio, habitualmente ela muda para uma experiência prazerosa. Shanon

(2010) indica que o bem-estar geral, sensação de vigor e força são comuns. Naranjo (2015) relata



algo parecido a partir  de depoimentos.  Outros aspectos do item incluem o desenvolvimento de

gentileza,  valores  ético  morais  e  sabedoria  (SHANON, 2010).  (f)  Conhecimento  Especializado,

como ressaltado anteriormente, o pesquisador não dá créditos para o viés paranormal da ayahuasca.

Mas  acredita  que  ela  é  capaz  de  gerar  insights naqueles  com  conhecimento  prévio  e  dali

desenvolver algo novo. Este, na verdade, é tipicamente um dos pré-requisitos da ação criativa: saber

previamente do assunto tratado e descanso – em outras palavras diminuição do estado de vigília da

mente. A ayahuasca, então, ao levar o indivíduo a um ENOC, possibilita os insights aflorarem. Da

maneira como o autor reflete, o Conhecimento Especializado seria um tipo de manifestação criativa.

Para encerrar esta primeira categoria há três itens: (g) Performance Artística e Criatividade,

a qual surge da observação de Shanon (2010) a partir de músicos e performances durante os efeitos

da bebida, os quais entram em sincronia com mais facilidade durante as apresentações. Em um

estudo  anterior  (SHANON,  2002b),  foi  discutido  o  processo  de  composição  das  músicas  do

repertório das sessões do Santo Daime e foi observado a prevalência do relato de que se “recebe” a

canção. O indivíduo não realizaria, assim, um esforço criativo na composição, pois ela surgiria por

meio do efeito do chá. É proposto ainda pelo pesquisador que os processos psicológicos geradores

das imagens/visões da ayahuasca são os mesmos operadores da criatividade artística (SHANON,

2010). (h) Consciência, é relativo às experiências de projeções a outros lugares ou situações. Para o

pesquisador, não seria algo paranormal, mas sim um tipo de manifestação da mente. Ele diz que tais

lugares  são  territórios  da  consciência  do  bebedor,  um  “Reino  Psicológico  da  Consciência”

(SHANON,  2010).  Algo  próximo  da  interpretação  de  Rick  Veitch  com  relação  aos  sonhos,

principalmente, ao propor uma “cartografia onírica”99. E (i)  A arte dos bebedores de ayahuasca,

nada mais é do que o aprendizado adquirido com anos de ingestão da bebida. 

A segunda categoria é sobre os Ensinamentos da Ayahuasca e visa discutir como as visões

transmitem ensinamentos. Está dividida em: (a)  Impacto Global, é o impacto da visão no sujeito

devido  a  beleza  das  imagens.  É  comum elas  serem ligadas  ao  divino,  sendo  muita  das  vezes

relacionadas a algo além da imaginação. Nas histórias da poética, principalmente em AyahuhayA, o

impacto  da  visão  foi  enorme,  juntamente  com a  beleza  da  mulher-cobra.  Em  Primordial,  por

exemplo,  um ensinamento que ficou gravado em mim foi:  somos animais,  derivados de répteis

ancestrais – tanto o é que possuímos um cérebro reptiliano (ANDRAUS, 2006). Para Franco, em

Nuasca, acredito corresponder à terceira página com a cabeça do boi, identificada pelo artista como

a Fase III. (b) Ensinando mostrando, são as visões que mostram situações hipotéticas para ensinar

99 Ver página 151.



algo,  por  exemplo,  como a pessoa se sentiria  em determinada circunstância.  Ou mesmo  flashs

biográficos que podem levar a novas reflexões ou a imagens metafóricas (SHANON, 2010). O

HQForismo de Edgar Franco parece refletir algo neste sentido. (c)  Cenas de Ensino, são imagens

com a função específica de passar um ensinamento. Geralmente com um guia ou instrutor – algo

bastante comum entre os pajés. Durante minhas sessões para a tese não obtive nenhum tipo de

experiência parecida. (d) Decreto, é quando há interação com as visões para ser resolvida alguma

questão. Funciona como um treino para a vida real, de maneira similar aos sonhos. (e)  Exibição

Manifesta, é a força das informações dadas pela ayahuasca e ocorrem devido a maneira como as

imagens são recebidas e não construídas (SHANON, 2010). As imagens surgem no campo visual

sem haver nenhum tipo de esforço mental.

A categoria  Fatores  e  Processos  Cognitivos  Subjacentes se  distingue  por  ser  analítico

teórica, enquanto a anterior mais fenomenológica. Está dividida em: (a) Lucidez mental, velocidade

de pensamento, onisciência, a qual é relacionada aos relatos de mentes mais lúcidas quando sob

efeito, velocidade de raciocínio e acentuado poder de idealização e compreensão. O que aumentaria

a probabilidade de ocorrerem  insights e  ideias  originais (SHANON, 2010).  (b)  Sensibilidade e

Percepção,  Intuição  e  Empatia,  durante  o  efeito  do  chá,  Shanon  identificou  que  estas  quatro

propriedades  são  melhoradas  dando  a  impressão  que  a  bebida  toma  o  controle  das  estruturas

cognitivas levando-as a outros níveis. (c)  Saber Direto, neste o indivíduo tem uma relação direta

com o  saber  por  meio  das  visões  e  sensações  experienciadas,  como  é  possível  notar  na  HQ

Primordial. Durante a transmutação, especialmente na terceira página. (d)  Significância, Shanon

(2010) identifica este como um parâmetro cognitivo para constatar o grau do efeito da ayahuasca,

uma vez que ocorre somente quando estiver forte. (e) Poesis, se refere ao resultado da significância,

quando a mente passa a operar em estado de criação artística (SHANON, 2010). (f) Maravilhas da

Criatividade, seria o resultado artístico em si ou mesmo o impeto criativo incitado pela ayahuasca.

É o modo usado por Shanon para se distanciar do pressuposto místico do chá, uma vez que prefere

ligar os aspectos paranormais ao estado da mente criativa.  (g)  Inspiração,  seria a base para se

apreender os conhecimentos passados pela bebida.  De acordo com Shanon (2010), a ayahuasca

ensina por meio da inspiração. As imagens, sensações, devem antes inspirar o bebedor. Algo sentido

por mim no decorrer das experiências para a tese. Quanto mais impactantes e inspiradoras eram as

situações, mais fácil de lembrar e de ser motivado a usá-las no desenvolvimento dos quadrinhos.

Para finalizar, o autor traça o que para ele são  Os Sentidos das Visões da Ayahuasca.  Ao

contrário  das  outras  categorias,  esta  não  traz  conceitos  chaves,  mas  sim  reflexões  quanto  às



possíveis interpretações das imagens provenientes do chá. Como, por exemplo, ao afirmar que não

há  paranormalidade  na  ayahuasca.  Independente  do  que  há,  não  são  mensagens  paranormais

(SHANON, 2010).  Para  o  pesquisador,  as  visões  da  ayahuasca  não  devem ser  analisadas  pela

perspectiva da psicologia profunda. Os psicanalistas, na maioria, não conseguiriam abarcar toda a

fenomenologia da bebida para poderem interpretá-la apropriadamente.

As visões da ayahuasca não deveriam ser interpretadas como representações simbólicas. Ao

contrário de “representações”, Shanon (2010) acredita que as imagens são “apresentações”. Não são

códigos, mas a coisa em si. Talvez esta seja uma das dificuldades em se interpretar a arte rupestre

baseada em motivos xamânicos. Os desenhos seriam a própria coisa, uma vez que apresentariam

uma visão de ENOC (LEWIS-WILLIAMS, 2005). Da mesma maneira as HQs da poética. Elas

buscam ser as experiências em si e não somente representações delas. Nem mesmo buscam ser

interpretadas a luz de símbolos ou perspectivas psicológicas. Shanon (2010) salienta que as visões

devem ser compreendidas como obras de arte, com interpretações não do significado que possam

ter, mas do impacto causado no espectador. As visões de ENOC, em particular, podem impactar ao

ponto dos indivíduos mudarem completamente o modo de pensar e agirem – como foi o caso de

Moebius quando tomou cogumelos, Woodring com a busca por entender a própria condição, Veitch

com os sonhos, Macedo na transição entre visões psicotrópicas para as naturais. Shanon (2010)

finaliza afirmando que as visões de ayahuasca, e amplio para os ENOC em geral, possuem nas artes

a abordagem ideal de estudo.

Algo que faço aqui, mas sem pretensões de estancar o assunto. A proposta é criar com base

em visões e buscar compreender como minhas experiências dialogam com outras anteriormente

estudadas.  Como  é  o  caso  do  exposto  na  pesquisa  de  Echenhofer  (2012),  a  qual  parte  de

investigações precedentes e até mesmo revalida dados já colhidos, como os possíveis benefícios da

ayahuasca para a criatividade100.  No referido artigo,  Echenhofer (2012) aborda análises de EEG

(eletroencefalograma)  em  conjunto  com  a  fenomenologia  da  ayahuasca  com  a  intenção  de

proporcionar dados e modelos de como a bebida seria capaz de gerar os benefícios atribuídos. 

Echenhofer,  por  sua  vez,  parte  de  investigações  realizadas  por  Harner  e  Naranjo  para

compreender as imagens surgidas durante os efeitos da ayahuasca. Ele cita os principais motivos

observados pelos pesquisadores como formas geométricas,  cenas pré-históricas,  sentir  a própria

morte, felinos, serpentes, cidades, dentre outras. Todos semelhantes aos temas dados como exemplo

por Caruana (2014) ao determinar os tipos de abordagens tratadas na Arte Visionária. Cita também

100 Ver página 236.



os dados levantados por Shanon (2002a), coletados em um estudo sistemático fenomenológico da

ayahuasca, o qual separou os conteúdos das visões em grupos. São eles: (1) biografia pessoal, (2)

seres humanos, (3) naturalismo, (4) não naturalista, (5) plantas e cenas botânicas, (6) sentir que não

é nem planta nem animal, (7) cidades, (8) arquitetura, (9) arte, (10) veículos de transformação, (11)

símbolos, (12) cenários, (13) seres mitológicos, e (14) cenas da criação.

Outras categorias de Shanon (2002a)  são compreensões psicológicas sobre nascimento e

morte, masculino e feminino, saúde, os mistérios da natureza, forças no mundo físico, força vital,

realeza, o divino, filosofia e metafísica, e ruptura e amor (ECHENHOFER, 2012). Shanon (2002a)

determina ainda o que chamou de 21 estruturas tipológicas para as visões de ayahuasca: (1) visões

sem  conteúdo  semântico,  (2)  elementos  figurativos  primitivos,  (3)  imagens/visões  de  luz,  (4)

fagulhas  de  luz,  (5)  elementos  figurativos  não  repetitivos,  (6)  padrões  geométricos,  (7)

transformação  rápida  de  imagens,  (8)  imagens  estilizadas,  (9)  imagens  caleidoscópicas,  (10)

apresentação  de  um objeto,  (11)  imagens  seriais,  (12)  imagens  fotográficas,  (13)  faíscas,  (14)

imagens  cinematográficas,  (15)  cenas  grandiosas,  (16)  realidade  virtual,  (17)  composições

geométricas, (18) espaço visual colorido, (19) trevas, (20) a teia de aranha, e (21) a luz suprema.

Ao analisar as HQs Primordial, AyahuhayA, Nas Trevas..., Nuasca, Presença, o HQForismo

e Serpentear  é  possível  identificar  que  as  visões  ali  retratadas  pertencem  aos  grupos  (3)

naturalismo, (6) sentir que não é nem planta nem animal, (10) veículos de transformação e (14)

cenas da criação. Parte disso, acredito ser devido ao ambiente natural (chácaras) em que ocorreram

as  cerimônias.  Como  mencionado  anteriormente,  Shanon  (2010)  entende  este  ser  um  aspecto

importante que pode determinar os tipos de visões obtidas. Com relação às estruturas tipológicas,

percebo  as  histórias  a  corresponderem  a  (1)  visões  sem  conteúdo  semântico,  (6)  padrões

geométricos,  (10) apresentação de um objeto,  (13) faíscas,  (14) imagens cinematográficas,  (17)

composições geométricas, (18) espaço visual colorido, (19) trevas, e (20) a teia de aranha. De uma

maneira ou de outras as HQs possuem elementos que se encaixam nos parâmetros das estruturas

destacadas. São imagens/elementos que de modo sutil estão presentes, como em  Primordial,  na

página dois em que há uma espiral e a ausência de conteúdo semântico. Na HQ Nas Trevas..., o

próprio título indica de onde as imagens se desenvolveram. A maneira como a aranha surge no

primeiro quadro desta HQ é a partir de um tipo de faísca, bem como a narrativa que serve apenas

para  apresentar  um  objeto/animal.  Em  AyahuhayA é  claro  o  funcionamento  das  imagens

cinematográficas. A narrativa de Serpentear é proveniente da visão de dois olhos coloridos em meio

as  trevas.  O  HQForismo  busca  representar  uma  composição  geométrica.  Em  Nuasca há



apresentações de objetos, enquanto em Presença há visões sem conteúdo semântico. 

Por outro lado, as compreensões psicológicas, mencionadas por Shanon (2002b), percebo-as

inseridas no texto das histórias. Não tanto nas imagens em si. Este foi um movimento espontâneo,

em uma tentativa de transmitir ao leitor as sensações e observações tidas durante os efeitos do chá.

Todas as HQs abordam, invariavelmente, tópicos equivalentes aos apontados por Shanon (2002a).

Na pesquisa de Echenhofer (2012) a metodologia usada partiu da análise de descrições de

experiências e artes tradicionais relacionadas ao uso ritual de ayahuasca. O intuito foi sugerir que

determinados  tipos  de  imagens  espontâneas  estão  diretamente  ligadas  aos  processos  de  cura,

criatividade e espirituais.  Os dados coletados foram quantitativos (EEG) e qualitativos  (antes e

durante a ingestão do chá). Ao resultado da investigação, Echenhofer (2012) chegou a um modelos

de funcionamento das imagens nos processos psíquicos dos bebedores o qual chamou de Creative

Circle Process Model (CCPM)101.

O CCPM consiste no desencadeamento narrativo de imagens espontâneas acompanhadas de

processos de mudança psicológica (ECHENHOFER, 2012). Algo próprio das visões tidas durante

ENOC. No processo sistematizado por Echenhofer, existem ao menos três estágios principais de

imagens e mudanças psicológicas, as quais ocorreriam de maneira circular. Eles são inerentemente

criativos e estão divididos em: (1) Perda de forma e processo de cura, (2) Processo de criação de

formas, e (3) Processo de criação de expressão  (ECHENHOFER, 2012). O CCPM sugere haver

diversas sequências e processos dinâmicos relacionados por meio dos três estágios. Estes ciclos se

repetiriam tanto durante os sonhos quanto com a ayahuasca. Cada ciclo refletiria o movimento rumo

à uma grande narrativa coerente e significativa para o indivíduo (ECHENHOFER, 2012). 

No primeiro  estágio  imagens espontâneas  surgem como reflexo da dificuldade  de curar

memórias. Quando essas memórias são curadas o segundo estágio pode começar. Nele as imagens

refletem a  criatividade  emergente  a  ser  explorada  (ECHENHOFER,  2012).  De  acordo  com o

pesquisador, caso os dois primeiros estágios sejam complexos o suficiente, surge o terceiro estágio

para  dar  coerência  e  significado  para  a  expressão  de  si,  do  indivíduo,  no  mundo.  Apesar  da

estratificação em estágios para a experiência com ayahuasca, Echenhofer (2012) ressalta ser esta

uma forma geral descritiva dos estágios-processos. Cada pessoa terá uma experiência particular e

única.  Todo  tipo  de  variável  contribuirá  para  a  atividade  de  recepção  das  visões-sensações

produzidas  pelo  chá.  No  entanto,  a  dinâmica  das  experiências  são  similares.  Para  Echenhofer

(2012),  a  maturidade  emocional  conta  muito.  Quanto  mais  maduro,  mais  fácil  do  indivíduo

101 Creative Circle Process Model pode ser entendido como Modelo dos Processos Cíclico Criativos.



permanecer a maior parte do tempo nos estágios dois e três.

De maneira similar a Shanon (2010), Echenhofer (2012) também dividiu seus três estágios

principais em sub categorias. O primeiro estágio, Perda de forma e processo de cura, identificado

com o início  da  experiência,  marcado  por  ansiedade,  inquietação,  intensificação das  sensações

negativas, podendo ocorrer crises existenciais e sensação de perda de identidade. É segmentado em:

(1)  Aumento  de  energias  conflituosas,  comumente  ocorre  na  primeira  metade  da  experiência.

Principalmente para quem bebeu poucas vezes o chá, surgem memórias da infância e outras questão

não resolvidas. Echenhofer (2012) diz que a ayahuasca parece escavar memórias antigas e criar

novas  narrativas  com  elas,  iniciando  o  processo  de  cura  e  significado.  (2)  Tolerando  uma

experiência difícil, é caracterizada pelo medo do desconhecido em si mesmo ou no mundo. Surgem

narrativas mitológicas que se transformam no processo a explicar a dificuldade da verdade a ser

encarada. (3) Destruindo padrões próprios, tem como reflexo físico náuseas, vômito e soluços.

Especialmente  durante  a  experiência  retratada  em  Primordial, fica  claro  para  mim  o

funcionamento do primeiro estágio de Echenhofer (2012) e as etapas da sub categoria. As visões

surgiram durante a primeira metade dos efeitos da ayahuasca seguida por um intenso período de

sofrimento.  As imagens começaram com as cobras,  durante o processo de náuseas. Enquanto a

narrativa se desenvolvia, o mal-estar aumentava e as visões se tornavam cada vez mais intensas até

a chegada do vômito e por fim o clímax da visão. Na HQ, este processo é representado na segunda

página,  quando estou a me transformar em um ser formado por cobras.  Identifico este como o

processo de tolerar uma experiência difícil. A espiral ao final da segunda página e terceira página

em si  (formada  pelo  entrelaçar  de  cobras)  são  o  momento  específico  do  vômito,  em que  são

destruídos  padrões.  A sequência final é o termino desta travessia.  Em  Renascer,  desenhada por

Laudo, a parte que representa uma de minhas experiências com ayahuasca também segue processo

similar.

O segundo estágio,  Processo  de  criação  de  formas,  também é  dividido  em três  partes.

Echenhofer (2012) apesar de reforçar que as três sub categorias não são a base da criatividade, foi

onde ele percebeu melhor os critérios criativos. (1) Sintonização do melhoramento interno, ocorre

quando  o  processo  de  dissolução  do  ego  é  tão  intenso  que  até  os  céticos  ficam  impactados

(ECHENHOFER, 2012). Os pesquisados de Echenhofer relataram que nas experiências pesadas

sentem uma presença doce, amorosa a quais rezam por ajuda ou choram. Esta figura materna parece

prover amor, estabilidade e segurança para explorar o desconhecido e para retornar ao processo

(ECHENHOFER, 2012). (2) Melhoramento da fluidez formal,  é quando surgem as imagens em



narrativas que o chá ajuda a proporcionar. Os participantes descreveram as cenas como: fluidez

dinâmica, mutáveis, experimentando com possibilidades, novelesco, improvisações sobre um tema,

intricado e inteligente. (3) Maior compreensão complexa, são narrativas complexas, relatadas como

sendo mais vividas, realistas, dramáticas, a incluir o contato com seres extraterrestres ou identificar

a jornada do xamã (ECHENHOFER, 2012).

Com  exceção  de  Nas  Trevas...  e Serpentear,  que  foram  construídas  a  partir  de  visões

isoladas, acredito que todas as outras HQs possuem os atributos descritos neste segundo estágio. Em

Primordial, o primeiro sub item é evidente. Ao me transformar em um amontoado de serpentes,

compreendo  o  processo  como  uma  forma  de  dissolução  do  ego  –  a  perda  de  identidade,

concretizada com a metamorfose completa em réptil. Na história construída com Laudo, Renascer,

relato uma experiência muito pesada, repleta de sensações ruins, a qual só consigo sair dela após

pedir permissão à ayahuasca para vomitar. Neste momento surge uma mulher, maternal, que me

autoriza  a  sair  daquela  situação.  O sub item dois,  pode ser  identificado na  própria  construção

narrativa. As duas HQs em estudo, AyahuhayA e Primordial, possuem o desenrolar narrativo mais

fluído e complexo que as outras duas criadas a partir da bebida. O terceiro sub item analiso como

um desdobrando natural do segundo, tendo somente como diferencial a jornada do xamã e contatos

extraterrestres. Mesmo eu não tendo os tais contatos ou passado por uma jornada xamânica, percebo

conter nas duas HQs citadas aspectos básicos do item.

A última categoria de Echenhofer (2012), Processo de criação de expressão, é o sub estágio

mais especulativo do autor. Poucos pesquisados relataram chegar até ele. É a etapa mais próxima da

experiência tida como espiritual. Também é dividido em três sub itens, sendo primeiro (1)  Maior

complexidade de campo, pode ser resumido por uma mandala e a complexidade que a envolve,

tanto de sentido quanto visual. Com a mandala é experienciado o todo, a organização e o equilíbrio,

e assim é dada a abertura para os sub itens seguintes (ECHENHOFER, 2012). (2)  Sintonização

vertical aprimorada, é o arrebatamento de tempo-espaço que precedido por ondas de calor/energia

na coluna, subindo da base até a nuca ou o contrário. Seguido de narrativas imagéticas com sentido

transformador. A hipótese Echenhofer (2012) é que este estágio se diferencia do anterior por se mais

sinestésico. (3) Sintonização horizontal aprimorada, é marcada por fluxos de energia espiritual/de

cura na horizontal, seguindo princípios semelhantes ao sub item dois. 

AyahuhayA, em particular, expõem com clareza algumas etapas desta terceira categoria de

Echenhofer  (2012).  Nela  não  há  a  representação  da  mandala,  mas  a  Sintonização  horizontal

aprimorada é nítida. Na HQ estou deitado, a serpente passeia pela minha coluna, subindo até a



nuca, gerando um calafrio. A visão aérea durante a experiência, e incluída na HQ, é uma espécie de

sinestesia, em que tenho a impressão de projetar a mente para fora do corpo. 

De acordo com Echenhofer (2012), o modelo proposto por ele sugere (durante o efeito da

ayahuasca)  um  processo  mental  cíclico  e  continuo  em busca  de  compreender  o  mundo.  Este

processo  envolve  criar  uma outra  forma  de  significar  a  realidade  dentro  de  uma circunstancia

mental diferenciada, ou não ordinária. Para o desenrolar do sistema é necessário a destruição do

antigo modo de ver as coisas.  Echenhofer (2012) afirma ser crucial  ao indivíduo se entregar  a

experiência e passar pelo que for preciso. Somente após o desapego de um padrão o processo de

exploração  de  formas  e  criação  é  iniciado.  Elas  surgem  espontaneamente  e  compostas  por

experiências  visionárias,  resultando  em  novos  moldes  de  experiências  e  expressão

(ECHENHOFER, 2012). Talvez na sessão de ayahuasca em que tive dor de cabeça, o ideal seria ter

aceitado a situação, abraçar a dor e o incomodo para poder atravessar esta parte da experiência. 

O  autor  indica  ser  o  CCPM um dispositivo  conceitual  para  buscar  identificar  aspectos

específicos das experiências com ayahuasca na arte. Algo como o feito aqui ao relacionar minha

produção poética com as visões. Echenhofer (2012) afirma ser este um modelo novo e não testado

até  então,  de  modo que não intenciono ser  este  um teste  específico,  pois  a  metologia  não foi

pensada para englobar o CCPM. Apesar de perceber o modelo como interessante para ser usado

como base para analisar minhas próprias experiências e produções de HQs. 



3.4.2 – Visões de Sonhos lúcidos 

3.4.2.1 – Processo – Vacilo Onírico

Juntamente com os ENOC, os sonhos são matéria-prima artística por excelência. Na minha

produção de histórias em quadrinhos não é diferente. Várias delas são derivadas de sonhos, tanto

comuns quanto lúcidos. Os sonhos roteirizados podem ser transcritos na integra ou somente trechos

ou apenas uma cena. Não importa, sou aberto as vivências oníricas e se algo no sonho chamou a

atenção de alguma forma, procuro utilizá-lo nos quadrinhos.

Minha relação com os sonhos lúcidos, em especial, teve início após assistir ao longa Waking

life (2001), dirigido por Richard Linklater. No filme o protagonista vive em estado de sonho. A

dinâmica da história é baseada em cortes rápidos de cenas, muita das vezes, para outras sem relação

explícita com a anterior – como num sonho. Toda a película é fundamentada em diálogos filosóficos

a refletir  sobre a  existência,  a  sociedade e  a  realidade.  Em vários  momentos  são abordados os

sonhos e seu funcionamento, com destaque aos sonhos lúcidos. Mais ao final, um dos interlocutores

do protagonista ensina como identificar estar em um sonho lúcido. Algumas dicas são: procurar um

interruptor e ver se funciona; conferir as horas em um relógio, pois nos sonhos não se consegue

enxergá-las; se um telefone tocar, atender, se continuar a tocar ou não houver resposta é sonho;

dentre outras. Tais dicas ficaram comigo e corriqueiramente utilizo-as para testar sonhos.

Com o tempo e costume em identificar os sonhos lúcidos, percebê-los se tornou corriqueiro.

Não  tenho  dificuldades  em  saber  que  estou  sonhando.  Geralmente  o  gatilho  que  desperta  a

consciência é o estranhamento de realidade (LABERGE, 1994). Ao me deparar com qualquer coisa

que soe absurdamente discrepante do real, identifico como sonho. No sonho lúcido que faz parte da

poética, e destacado aqui, foi exatamente dessa maneira. Ao me perceber no meio de uma aldeia,

entendi de pronto estar em um sonho. Terminada a narrativa acordei com ela nítida na memória e

repassei-a a mim mesmo para fixá-la na mente.

Empolgado com a história/sonho, coloquei-me a escrever o roteiro. O padrão de escrita foi

tradicional. Contruí um roteiro detalhado de páginas e quadros. Com divisões específicas de cenas.

Não busquei criar cenas diferenciadas, mas sim em retratar o sonho o mais fiel o possível. Também

me abstive  em dirigir  as  cenas,  dando  mais  abertura  para  o  desenhista,  Angelo  Ron,  criar.  A

liberdade dada ao desenhista tem duas razões. Primeiro, conheço o artista há mais de 10 anos e

atesto que a direção de cena dele é competente. Segundo, trabalhei com ele em diversas HQs e sei



que Ron segue exatamente o roteiro.

A escolha do artista para ilustrar este sonho se deveu justamente por ele ser fiel ao roteiro e

possuir domínio da linguagem dos quadrinhos. Contribuiu também o fato de Angelo Ron não ser

um  artista  visionário.  Pelo  contrário,  até  onde  conheço  o  trabalho  dele,  é  um  autor/leitor  de

quadrinhos tradicionalista. O tipo de traço que expressa e as histórias ilustradas não apresentam

experimentações narrativas como, por exemplo, os autores visionários costumam exibir. A proposta,

então,  foi  perceber  se  haveria  algum  tipo  de  entrave  para  um  desenhista  tradicional,  sem

experiências com ENOC, de ilustrar uma HQ visionária. A resposta neste caso é não. Possivelmente

o modo como escrevi o roteiro tenha ajudado-o a não ter nenhum tipo de problema. Desenhar a

história,  na  verdade,  foi  tão  tranquilo  para  Ron  que  ele  o  fez  direto.  O  método  de  desenho

empregado foi o digital – por isso não haver estudos ou esboços das páginas. 

As  modificações  feitas  por  ele  na  narrativa  foram  mínimas,  apenas  para  criar  mais

dinamismo à HQ. Originalmente a história/sonho teria cinco páginas. O resultado final ficou com

seis páginas. Ron preferiu diminuir o número de quadros nas páginas finais. No roteiro a última

página  teria  sete  quadros.  Quando  escrevi  pensei  em  cenas/quadros  pequenos.  Mas  Ron  deu

preferência aos quadros amplos. Os sete quadros, então, foram diluídos em mais uma página. A

página cinco, que antes teria sete quadros, ficou com quatro. A página seis, incluída pelo desenhista,

também possui quatro quadros. Além de acrescentar uma página, Ron também incluiu um novo

quadro – tanto para equilibrar a quantidade de quadros por página, quanto para dar fluidez ao relato.

Abaixo segue o roteiro completo. 

Página 1
Q 1 –  splash page – mostra um cara, normal com uns 30 anos, ele voa no céu
negro, como se tivesse no espaço sideral (pode haver algumas estrelas).
Página 2 
Q 1 – O cara continua a voar. Mas a câmera agora está por trás do rosto dele, ele
olha para baixo e vê umas quatro pessoas caminhando.  Não há cenário,  tudo é
negro, até mesmo o chão onde essas pessoas caminham.
Q 2 – O cara começa a descer até as pessoas que caminham.
Q 3 – A cena mostra os quatro caminhando e o cara chegando voando por trás deles
e pousando.
O cara: E aí, pessoal!
Q 4 – A cena mostra os quatro e o cara conversando com eles:
O cara: Para onde vocês estão indo?
Um deles: Acho que vai gostar, vem com a gente.
Q 5 – Eles chegam num local onde há uma buraco quadrado no chão, que brilha
branco.
Um deles: Chegamos, é aqui.
Página 3
Q 1 – Eles descendo pelo buraco, o cara fica por último.
Q 2 – Do outro lado do buraco há uma escada que desce para uma aldeia indígena



no meio da floresta.
Q  3  – A cena  mostra  a  aldeia  onde  chegaram.  Os  quatro  já  estão  no  local
admirando-o, enquanto o cara ainda desce da escada. A aldeia tem um diferencial,
ela é construída com várias cabanas ao invés de ocas normais.
Q 4 – Os quatro andando pela tribo, os habitantes são índios normais, mulheres,
crianças, homens adultos, velhos...
Q 5 – Os quatro vão para um local da tribo e o cara se separa deles andando pelas
“ruas”.
Página 4
Q 1 – O cara andando observando o ambiente.
Q 2 – O cara se aproxima de uma habitante local. Uma índia, bonita e jovem.
Q 3 – O cara retira algo da capanga que carrega e então oferece a mulher.
O cara: Oi! Tá afim de tomar um rapé?
Q 4 – Imediatamente a mulher fecha a cara.
Q 5 – Irritada ela sai de perto do cara, que estranha a reação.
Q 6 – O cara continua a andar pela aldeia. Mas agora os habitantes olham feio para
ele, como se não fosse bem vindo.
O cara: Que estranho, parece que o pessoal ficou irritado comigo.
Página 5 
Q 1 – De uma esquina da aldeia o pessoal que chegou com o cara ali aparece. Estão
visivelmente irritados.
Q 2 – Eles se aproximam do cara e questionam:
Um deles: O que você fez?
O cara: Nada de mais.
Um deles: Não parece. É melhor você ir embora.
Q 3 – O cara sai correndo 
Texto: Não devia ter com aquela mulher.
Q 4 – Ele chega onde está o buraco por onde entrou na aldeia.
Q  5  –  Ele  subindo  as  escadas  e  um índio  (com cocar,  pintura  corporal)  mal
encarado chegando correndo no local.
[Criou cena aqui]
Texto: Bem que me avisaram...
Q 6 – O cara já dentro do buraco, parece estar agachado. Ele, de dentro do buraco
fecha a tampa. Logo abaixo o índio, irritado, gesticula e bate o pé.
Texto: … nunca se deve oferecer medicina para desconhecidos.
Q 7 – Tudo negro, com algumas estrelas.
Texto: Perdi a chance de ficar quieto... (MOURA, 2015)

O texto de encerramento da história é o único trecho criado, por não fazer parte do sonho. A

reflexão da personagem na última página, ao fugir e ir embora da aldeia, foi feita dias depois. Numa

roda de amigos, conversando sobre medicinas da floresta, alguém comenta não ser de bom tom

oferecer medicinas para estranhos. Principalmente pessoas que nunca se viu antes. Ao ouvir isso me

lembrei do sonho e como eu, no mundo onírico, havia oferecido rapé para uma índia que tinha

acabado  de  ver.  Depois  do  roteiro  pronto,  decidi  incluir  o  trecho  final  com a  observação  no

pensamento do sonhador, a justificar o vacilo onírico.  

 



3.4.2.1.1 – HQ – Vacilo Onírico

Ilustração 159: Página 1 da HQ Vacilo Onírico, de Matheus Moura e Angelo Ron. Fonte: do autor.



Ilustração 160: Página 2 da HQ Vacilo Onírico, de Matheus Moura e Angelo Ron. Fonte: do autor.



Ilustração 161: Página 3 da HQ Vacilo Onírico, de Matheus Moura e Angelo Ron. Fonte: do
autor.



Ilustração 162: Página 4 da HQ Vacilo Onírico, de Matheus Moura e Angelo Ron. Fonte: do autor.



Ilustração 163: Página 5 da HQ Vacilo Onírico, de Matheus Moura e Angelo Ron. Fonte: do autor.



Ilustração 164: Página 6 da HQ Vacilo Onírico, de Matheus Moura e Angelo Ron. Fonte: do autor.



3.4.2.2 – Processo – Muscaria

A base seguida para desenvolver esta história foi o método de criação de Rick Veitch. Como

visto  anteriormente102,  Veitch  costuma  usar  uma  página  por  sonho.  Parti  deste  princípio  para

organizar a narrativa de Muscaria. Mesmo porque, o sonho retratado foi curto, cenas com fração de

segundos. Também não me preocupei se o sonho era lúcido ou não. De fato foi um sonho comum,

mas como fui inspirado no processo de Veitch, achei interessante incluí-lo na poética.

Partindo do princípio discutido ao longo da tese, sobre o que seria ou não arte visionária e,

por  consequência,  quadrinhos visionários,  não  acredito  que  Muscaria seja,  realmente,  uma HQ

visionária. Primeiro, ela deriva de um sonho comum e não de um sonho lúcido – independente do

grau de lucidez onírica. Segundo, ela não dialoga com o “universo visionário”, como definido por

Caruana (2014). Na história/sonho não existem elementos divinos, nem mesmo profanos. Não há

nenhum tipo de epifania ou algo parecido. A narrativa é simples e versa apenas sobre algo inusitado

que ocorreu em sonho: um modo de secar cogumelos. Fiz uma pesquisa rápida sobre métodos de

secagem de cogumelos e não há nenhum indicado parecido com o do sonho.

Outro aspecto que me faz acreditar em esta não ser uma HQ visionária de fato é devido ao

sonho ser fruto especificamente do que Freud chama de “restos dos  dias”,  como apontado por

Ribeiro  (2003).  De  acordo  com  o  neurocientista,  atividades  neuronais  durante  o  sono  ativam

processamentos de memórias recentes. Uma das possíveis causas disso ocorrer seria uma forma do

cérebro reforçar o aprendizado do dia anterior. Ou seja, não foi coincidência eu ter sonhado com

algo estudado para a tese. No dia precedente ao sonho havia lido o livro Plantas de los Dioses, de

Schultes e Hofmann (2012), especialmente a parte sobre a Amanita muscaria – o cogumelo presente

na história/sonho.

O conceito de restos dos sonhos, juntamente com a noção de que tudo que se cria dialoga

com o universo do criador (OSTROWER, 1977), se uniram para dar forma inconsciente ao sonho

daquela noite. Impactado pela lembrança nítida da narrativa onírica, decidi criar. Apesar de não ser

uma HQ genuinamente visionária,  Muscaria está intrinsecamente ligada à pesquisa da tese. Surge

durante a investigação, é fruto de estudos específicos e alicerçada no método de criação de um autor

analisado. Não há como desvinculá-la da proposta apresentada aqui,  mesmo não se encaixando

como um trabalho verdadeiramente visionário. No entanto, posso dizer que  Muscaria  seria uma

“HQ expandida” – como aponta Franco (2017) –, por basear o processo criativo em ENOC, mesmo

não sendo uma HQ visionária de fato. 

102Ver página 147.



O desenhista convidado para dar vida ao roteiro foi Décio Ramires, um artista com quem já

trabalho  há  alguns  anos.  Ramires  ilustrou  várias  outras  histórias  minhas,  muitas  baseadas  em

sonhos. O resultado geralmente agrada bastante. Raras às vezes em que ficou abaixo do esperado.

Outro motivo para a escolha de Ramires, enquanto parceiro para a HQ, foi a rapidez em desenhar. O

artista é muito experiente e possui um traço dinâmico e fluído, trabalhando diretamente a tinta, sem

estudo prévio. Tanto que ele me entregou a história pronta no mesmo dia em que enviei o roteiro.

Todo o processo foi muito rápido. Na noite anterior sonhei, na parte da manhã escrevi o roteiro e a

noite já estava com a página pronta. Ramires usou nanquim e tinta guache para colorir. A escolha da

técnica foi por estar sem computador – ele geralmente faz desenhos digitais com efeito de tinta.

Para  o  resultado  final  da  página,  algumas  mudanças  foram  feitas  pelo  desenhista.  As

alterações eram esperadas. O roteiro original foi escrito de modo aberto. Mesmo impactado pelo

sonho da noite anterior, algumas cenas não estavam mais tão claras na mente como logo ao acordar

– apesar de me lembrar da sequência narrativa do sonho, a cena exata havia se perdido na memória.

Para suprir  as lacunas,  procurei descrever cenas genéricas,  buscando aproximar a descrição das

cenas a como eu intuía terem transcorrido no sonho. Os diálogos foram reproduzidos na integra,

como me recordava. No entanto, a última frase foi desenvolvida depois. Criada com o propósito de

dar  o  efeito  de  final  surpresa.  A resposta  do  sonhador  a  indagação  causa  espanto  por  não ser

esperado que alguém execute uma receita aprendida em sonho. O efeito da frase final vai além.

Serve  ainda  como indicador  de  onde veio  a  história  lida:  de um sonho – uma metalinguagem

onírica: um quadrinho que narra um sonho o qual fala de si mesmo. Abaixo roteiro completo.

Obs.: Baseado em um sonho que tive na data em que escrevi o roteiro. No dia
anterior, por acaso, li um artigo sobre a Amanita muscaria. 
Página 1 
Q 1 - Imagino o primeiro quadro com um cara (levemente musculoso, não muito,
mas definido) forçando os músculos – veste camisa cavada. Perto dele tem uma
mulher que pergunta:
Nossa, você tá forte! O que anda fazendo pra ficar assim?
O cara: Valeu!
Q 2 - No quadro seguinte, o cara pega uma caixa cheia de cogumelos Amanita
muscaria (vermelhos com pintas brancas) e fala:
Só faço isso aqui!
Q 3 - Terceiro quadro: ele despeja os cogumelos numa espécie de tonel.
Q 4 - Quarto quadro: O cara pega um saco, parecido com um saco de 5kg de açúcar
e despeja dentro do tonel com os cogumelos. A mulher também na cena, ela de
fundo come um cogumelo Amanina muscaria e pergunta:
Você tá colocando açúcar nos cogumelos? 
O cara: Não! É sal...
Q 5 - No próximo quadro, o 5º, um close numa tigela cheia de cogumelos secos. Dá
para ver mais os chapéus secos.
O cara continua: … para secá-los.



Q 6 - Último quadro (o 6º). Ambos se olham. O cara fala:
Foi uma receita que aprendi num sonho. FIM (MOURA, 2015) 

No primeiro quadro, Ramires seguiu a proposta da cena, mas não ilustrou exatamente o que

indiquei.  Ele  fez  o  sonhador  tirando  a  camisa  para  mostrar  os  músculos.  O  que  deu  mais

espontaneidade na ação.  No quadro dois não é mostrada a caixa com os cogumelos,  mas dá a

entender que ele a segura. O terceiro quadro não havia muito o que ser mudado e a cena segue o

descrito no roteiro. No quadro quatro há mudanças nítidas. Por exemplo, o desenhista inverteu a

ordem das personagens no ambiente. A mulher foi indicada para estar ao fundo e foi levada para o

primeiro plano e vice-versa. Acredito que isso foi para destacar a mulher comendo o cogumelo.

Enquanto no roteiro este seria um detalhe de fundo, para Ramires se tornou a informação principal

da cena. Após o trabalho pronto, concordo com a solução final do desenhista para o quadro, pois o

movimento da outra personagem (colocar sal nos cogumelos) é reforçado pelo texto, enquanto a

ação da mulher poderia passar sem ser percebida pelo leitor. No quinto quadro, a imagem descrita é

simples  sem muito  o  que  acrescentar.  Apesar  da  simplicidade,  cheguei  a  enviar  para  Ramires

referências de Amanitas secas. No último quadro da página, da mesma forma, não havia o que

acrescentar na cena, sendo seguido como no roteiro. 

Ramires, bem como Angelo Ron, é um artista que não está envolvido com arte visionária. A

não ser com a produção dos meus roteiros. Ou seja,  Muscaria é uma HQ feita por um ilustrador

alheio  aos  ENOC  e  serviu  também  de  teste  para  verificar  se  haveria  ou  não  algum  tipo  de

Ilustração 165: Referência enviada para Décio Ramires de Amanitas muscaria secas, prontas para consumo.
Fonte: http://www.herbalfire.com/images/amanita-muscaria-washington-state.jpg

http://www.herbalfire.com/images/amanita-muscaria-washington-state.jpg


dificuldade na execução da história. Ao meu ver, como foi o caso de Ron, não houve nenhum tipo

de perda a questão do desenhista não ter intimidade com ENOC ou arte visionária. Talvez o fato de

ser apenas um sonho possa ter contribuído para a boa assimilação da narrativa pelo desenhista.

Sonhos, invariavelmente, todos têm, mesmo que não sejam lembrados. 



3.4.2.2.1 – HQ – Muscaria

Ilustração 166: Muscaria (página única), por Matheus Moura e Décio Ramires. Fonte: do autor.



3.4.2.3 – Processo – Não existe nada melhor 

A narrativa descrita nesta HQ foi um intenso sonho lúcido. Ele ocorreu no início da manhã

com os primeiros raios de sol. Ao fim do sonho acordei impactado com a beleza das cores do

ambiente onírico  que acabava de  ver.  O próprio nascer  do Sol  estava  presente no sonho e foi

retratado  na  história.  O  roteiro,  inicialmente,  foi  escrito  pensando  em  Décio  Ramires  como

ilustrador. Porém não gostei do resultado e passei o texto para outro desenhista, Guilherme Silveira

– o mesmo ilustrador de Pelo Estrada Afora. 

A principal razão para descartar a página de Ramires foi ele ter fugido completamente da

proposta da HQ – ilustrar o mais próximo possível as cenas oníricas. Como em alguns roteiros

anteriores, desenhei o diagrama e enviei ao desenhista como guia. Caso fosse necessário escreveria

o roteiro. Ramires solicitou o roteiro escrito. Após descrição das cenas enviei o arquivo para ele.

Acredito  que  o  pedido  do  roteiro  foi  uma  forma  do  desenhista  buscar  fugir  do  esquema  do

diagrama.  No  entanto,  Ramires  descaracterizou  por  demais  a  ideia  das  cenas  e  do  sonho

Ilustração 167: A esquerda, diagrama enviado para Décio Ramires. A direita, página desenhada por Ramires.
Fonte: do autor.



inviabilizando a história para o objetivo da pesquisa.

Outro ponto fundamental para não utilizar na poética a página de Ramires foi a mudança de

estilo  de  desenho.  Por  conhecê-lo  há  alguns  anos,  inclusive  ilustrou  diversos  roteiros  meus,

reconheço a diversidade de estilos do autor. No entanto, o utilizado para este sonho, ao meu ver, não

funcionou. As linhas grossas, a pintura digital chapada, não dialogam em nada com as imagens

vistas no sonho lúcido. As cores eram vivas, o ambiente bucólico. Praticamente todos os detalhes

anotados no diagrama e incluídos no roteiro foram ignorados. Detalhes estes imprescindíveis para

ambientar a paisagem onírica.

1 página
Q 1 – Índio usa penas de araras nos braços (penas vermelhas e azuis). Ele possui
um colar e uma fita de na testa feita de fibra vegetal. Ele está sem camisa, mas
veste um short curto, como de futebol. Ele segura nas duas mãos uma cabeça de
peixe assada em folha de bananeira. O peixe está enrolado na folha. 
Índio: Vou te falar: não existe nada melhor do que isto!
Índio: Podem me oferecer o que for que não troco!
Q 2 – Close no índio que morde um pedaço do peixe.
Fala do sonhador de fora do quadro: E o que tá comendo?
Q 3 – Ao fundo do cenário há o nascer do sol. O segundo personagem, o sonhador,
está em contra plano no quadro. O índio mastiga enquanto fala. Se tiver como fazer
no cenário, poderia ter uma pilha de embrulhos de peixe assando encima de folhas
de bananeiras estendidas no chão. 
Índio: Cabeça de peixe assada. Se quiser pode pegar tem muitas!
Sonhador: E como faz com as espinhas?
Pensamento sonhador: Estou num sonho!

Ilustração 168: Estudos de página feitos por Guilherme Silveira. Fonte: do autor.



Q 4 – Quase um close no índio que cospe. 
Índio: Simples, é só cuspir. 
Q 5 – Plano aberto os dois um de frente para o outro.
Índio: Já estou acostumado!
Pensamento sonhador: Será que ele toma ayahuasca?
FIM (MOURA, 2016)

O que realmente me chamou atenção neste sonho, além dele ter sido um sonho lúcido, foi a

minha  curiosidade  com relação  ao  índio.  Em estado  de  sonho,  já  lúcido,  me  deparo  com um

indígena e minha preocupação era se ele tomava ayahuasca. Este pensamento, no caso, surge não

apenas devido ao meu interesse particular pelo tema, mas também pelo momento da pesquisa. A

data indicada no diagrama é junho de 2016, época em que escrevi o roteiro. Neste período o comitê

de ética da universidade havia recém aprovado esta pesquisa.  O tópico ayahuasca estava muito

presente em minha cabeça, principalmente como preocupação.

Em contra  partida  à  página  de  Ramires,  a  de  Silveira  segue  exatamente  o  roteiro.  Ao

repassar  o  diagrama para o artista,  conversei  com ele  a respeito  do ocorrido e  expliquei  como

gostaria que fosse feito, dando a ele liberdade para o acabamento, caracterização dos personagens e

cores. Com isso em mente o desenhista se baseou no diagrama para o estudo da composição de

Ilustração 169: Processo de Guilherme Silveira em Não existe nada melhor. Fonte: do autor.



página  (ilustração  145).  A pedido,  Silveira  registrou  a  produção da  página  em quadrinhos.  Na

sequência de imagens abaixo estão as 12 fotos tiradas pelo artista, do lápis a colorização.



Ilustração 170: Processo de Guilherme Silveira em Não existe nada melhor. Do lápis, gradualmente são
inseridas as cores sem o uso de linhas a nanquim. Fonte: do autor.



Ilustração 171: Processo de finalização de cores, por Guilherme Silveira. Fonte: do autor.



Ilustração 172: Imagens fileira superior: finalização da HQ. As demais são testes de bordas. Fonte: do autor.



Na ilustração 149, nas últimas seis imagens, dispus todas as versões de bordas produzidas

por Silveira. As três primeiras, com o fundo duplicado, apesar de aumentar o colorido da página,

carrega a imagem. Tira o respiro das cenas. Estes foram as primeiras bordas a serem excluídas da

seleção. Apesar de ter gostado das linhas preto e branca nas bordas dos quadros, acabei por escolher

a opção sem linhas. A ausência de linhas, para mim, ressalta a sobreposição de imagens, dando uma

divisão sutil entre quadros e imagem de fundo. Com as linhas bem demarcadas são criados ângulos

nos quadros, a determinar espaços definidos na página, enrijecendo a visualização. 

O resultado, com os desenhos e cores de Silveira, está bem próximo do sonho. Algumas

cores, como o verde, não eram tão ressaltadas. Mas são detalhes que não interferem no produto

final. No caso de Silveira, não houve as possíveis complicações no desenvolvimento dos desenhos.

Possivelmente, Ramires também não teve dificuldades em ilustrar a primeira versão. O problema,

acredito, está em ele ter fugido das descrições do roteiro. Diferente do que ele fez em Muscaria, por

exemplo,  ao adaptar  cenas para informar melhor,  nesta  ele desconfigurou a estrutura básica do

roteiro. 



3.4.2.3.1 – HQ –  Não existe nada melhor

Ilustração 173: Não existe nada melhor, por Matheus Moura e Guilherme Silveira. Fonte: do autor.



3.4.2.4 – Processo – Escolha 

Este foi um sonho lúcido tido no mesmo período de Não existe nada melhor e, igualmente,

possui uma página. A intenção foi seguir os processos anteriores desenvolvendo histórias de página

única. O desenhista convidado foi Vinicius Posteraro. O artista, como destacado, é um parceiro

habitual na produção de quadrinhos, além de ser visionário e acostumado a quadrinizar sonhos. No

entanto, a ideia original era convidar Ramires para ilustrar, mas fiquei com receio dele distorcer a

narrativa como fez com o roteiro anterior enviado para ele. A predileção em Posteraro se mostrou

Ilustração 174: Diagrama e indicações de Matheus Moura enviadas para Vinicius Posteraro. Fonte: do autor.



acertada. Como em todas as HQs produzidas para a poética, o compromisso do quadrinhista foi

total, alcançando um resultado surpreendente. 

O  sonho  em si  foi  simples.  O  sonhador  caminha  por  um lugar  desolado,  sem vida  e,

incomodado  com o  ambiente,  encontra  um senhor  que  lhe  oferece  uma  forma  de  sair  dali:  o

suicídio. Durante o sonho, lembro que minha maior preocupação foi com a possível dor causada

pelo veneno oferecido pelo senhor. O surgimento da consciência onírica se deu ao final do sonho

após o consumo do veneno. No momento em que, no sonho, estou a morrer, o senhor comenta que o

veneno serve para acordar. Ao entender que estou dormindo, acordo.

Ilustração 175: Estudos de página feitos por Vinicius Posteraro, com base no diagrama enviado. As duas
imagens da esquerda seguem a estrutura do diagrama. Os esboços da direita foram adaptados pelo

desenhista, a incluir um novo quadro. Fonte: do autor.



Curiosamente,  algumas  informações  inconscientes  estão  presentes  no  sonho.  O  mundo

onírico da história foi apresentado como um lugar frio, sem vida, desolado. As cores predominantes

eram cinza e azul. Mais tarde, durante uma sessão de respiração holotrópica para a tese, tive uma

visão em que reconheci o medo como a cor azul. Mas não o azul do céu, por exemplo. Seria um tom

de azul fechado, profundo e gelado. Foi uma coincidência interessante,  pois fez sentido com o

observado/percebido durante o sonho desta  HQ onde o ambiente era  azulado e  me incomodou

bastante. 

Assim como nos roteiros anteriores, dei preferência em escrevê-lo em formato de diagrama.

O texto/desenho foi feito no dia seguinte ao sonho. Posteraro, por sua vez, também seguiu o modo

de produção dos quadrinhos feitos em conjunto comigo. Iniciou com os estudos de página para

verificar se meu diagrama funcionária ou não para a narrativa – ver ilustração 152. Nos primeiros

estudos,  o  desenhista  testou  a  estrutura  de  página  a  partir  do  diagrama  juntamente  com  as

informações contidas nele. Contudo, ele percebeu haver um problema entre a quantidade de quadros

e informações do roteiro com a dinâmica narrativa da história.

Posteraro  precisou incluir  um quadro  a  mais  na história.  Originalmente,  a  passagem de

tempo  entre  o  penúltimo  e  último  quadro  seria  direta.  Todavia,  nas  observações  incluídas  no

diagrama, comento que o protagonista deveria estar tonto e em movimento de queda. O artista,

então, decidiu incluir um quadro, menor, anterior ao último, para enfatizar a tontura da personagem,

deixando o último quadro para a cena com ele  no chão. As histórias em quadrinhos,  enquanto

linguagem, simulam movimento. É difícil criar uma cena satisfatória com duas reações distintas,

mesmo que semelhantes – no caso tontura e queda. A inclusão deste novo quadro acrescentou uma

elipse narrativa dando dinamicidade e impacto à história. 

O novo quadro criado incluiu ainda dramaticidade ao relato. É o único quadro da página em

que é mostrado nitidamente o rosto do protagonista. Em todas as outras cenas o sonhador não está

destacado, parecendo mais um indivíduo qualquer, sem muita relevância. Mas no momento em que

o rosto dele, sofrido, é mostrado de frente para o leitor, cria-se assim mais empatia por ele. Mais

ainda, é incluído um efeito de metalinguagem. O protagonista olha diretamente para o leitor e sofre,

desenvolvendo entre eles certa cumplicidade. O texto da página também foi melhor redistribuído

com a inserção do novo quadro. Antes, todo o texto final ficaria restrito ao último quadro. Mas com

o acréscimo da nova cena, o texto pode ser dividido entre este e o último quadro. De modo geral a

reorganização de Posteraro fez mais sentido.



Um fato interessante relacionado a esta história em quadrinhos/sonho é que ela gerou novos

desdobramentos. Durante a finalização da HQ, Posteraro teve algumas ideias para a ambientação do

sonho  relatado,  a  dar  continuidade  ao  universo  onírico  descrito  por  mim.  A proposta  dele  é

desenvolver outros acontecimentos dentro do mundo do sonho, com outras personagens,  outras

tramas, mas com o mesmo clima. Tempos depois tive outro sonho lúcido ocorrido em um ambiente

semelhante a este, rendendo uma nova HQ também criada no contexto da tese. 

Para o título foi  realizado um estudo de fontes  que teve início por acaso.  O desenhista

encontrou  em uma biblioteca  um antigo  catálogo  de  fontes.  Dele  selecionou  algumas  que  lhe

chamaram atenção e misturando-as chegou ao resultado utilizado. Na ilustração 157 há o processo

Ilustração 176: Estudos de perspectiva e equilíbrio de elementos na página, por Vinicius Posteraro. Fonte:
do autor.



de estudo. 

Ilustração 177: Estudos de Posteraro para os movimentos das personagens nos quadros. Fonte: do autor.



Il
ustração 178: Definido a estrutura da página, Posteraro passou a testar a distribuição dos quadros e os

ângulos das cenas. Fonte: do autor.



Ilu
stração 179: Esboço e lápis de Posteraro. Fonte: do autor.



Ilustração 180: Junto com o desenvolvimento da título estão as marcações com os nomes das fontes
selecionadas no catálogo e os números das respectivas página. Fonte: do autor.



3.4.2.4.1 – HQ – Escolha

Ilustração 181: Escolha, de Matheus Moura e Vinicius Posteraro. Fonte: do autor.



3.4.2.5 – Processo –  Dia da Caça

Dentre  os  tipos  de  “sonhos  exóticos”  (KRIPPNER;  CARVALHO,  1998)  existe  um em

especial  que transita  entre  o estado de  vigília  e  o  REM. O indivíduo,  no caso,  ainda não está

completamente imerso no sono, nem tão pouco acordado. É uma espécie de limbo consciencial,

onde a consciência ordinária se comunica diretamente com a não ordinária por meio de imagens

nítidas e realistas, levando a reações físicas, como sobressaltos ou outros movimentos bruscos. Tal

estado  é  conhecido por  hipnagógico,  ou  como alucinações  hipnagógicas.  Alguns  pesquisadores

preferem o termo “visões  hipnagógicas”,  pois  a  palavra  “alucinação” pode ser  associada  a  um

distúrbio patológico (BONHAM, 2007). 

O  fenômeno  foi  estudado,  de  modo  sistemático,  primeiro  pelo  cientista  francês  Jules

Baillarger,  em 1846,  que as  chamou de alucinações  psico-sensórias.  No mesmo período outros

pesquisadores como Johannes Peter Müller e Alfred Maury também se dedicaram ao tema. Maury

foi quem cunhou, em 1848, a expressão hipnagógica, derivada do grego hypno (dormir) e agogos

(indução)  para  se  referir  aos  tipos  especiais  de  sonhos  que  acontecem pouco  antes  de  dormir

(OHAYON, PRIES, CAULET, GUILLEMINAULT, 1996). 

A proposta da “trajetória intensificada”, de Lewis-Williams (2005), ilustra o desdobramento

da consciência ordinária para a não ordinária. De acordo com o pesquisador há um momento da

transição de consciência que demarcaria a entrada em ENOC. As alucinações hipnagógicas são a

borda, o limite entre a consciência desperta e a inconsciência ou ENOC – uma vez que ao dormir há

os sonhos. Foi justamente neste limiar que surgiu a visão hipnagógica retratada na HQ Dia da Caça,

ilustrada por Vinicius Posteraro.

Particularmente,  possuo  facilidade  em  ter  visões  hipnagógicas,  as  quais  ocorrem  com

frequência, geralmente mais de duas vezes por semana. Alguns pesquisadores chegaram a investigar

possíveis  patologias  derivadas  da  ocorrência  excessiva  deste  tipo  de  fenômeno  (SHERWOOD,

2002;  CHEYNE,  NEWBY-CLARK, RUEFFER,  1999).  As  conclusões  obtidas  nestas  pesquisas

foram de não haver necessariamente alguma patologia ou algo que o valha no indivíduo para a

maior ou menor ocorrência de visões hipnagógicas. O que há são grupos propícios a terem esse tipo

de  sonho  com mais  frequência,  como  quem costuma  usar  psicotrópicos,  ou  mesmo  possua  o

costume de valorar os sonhos, buscando lembrá-los com frequência (PARRA, 2012). Existe ainda

um  distúrbio  do  sono  chamado  Narcolepsia,  o  qual  possui  como  sintomas  tanto  as  visões

hipnagógicas quanto as hipnopômpicas (PROENÇA, 2003).



Os chamados sonhos hipnopômpicos são similares aos hipnagógicos, com a diferença de

surgirem  antes  do  acordar.  As  visões  hipnopômpicas  são  consideradas  mais  raras  (CHEYNE,

NEWBY-CLARK,  RUEFFER,  1999),  ocorrendo  numa  proporção  sensivelmente  menor  que  as

hipnagógicas. O termo hipnopômpico, cunhado em 1918 por Frederic W. H. Myer, também deriva

do greco sendo pompe um tipo de “ação de envio”, a formar um sentido como “enviado do sono”. A

HQ da poética chamada  Não Existe  Nada Melhor,  abordada anteriormente,  além de um sonho

lúcido,  acredito  ter  sido  uma  visão  hipnopômpica.  Ela  surgiu  ao  amanhecer,  com  imagens

extremamente realistas ao ponto de me levarem a ter consciência onírica.

No caso da narrativa Dia da Caça fiz uma busca deliberada pela visão hipnagógica. Ao me

deitar,  ou em outra  posição confortável  que dê  para  fechar  os  olhos,  costumo relaxar  a  mente

deixando-a livre para entrar em estado de sono. Como a intenção não é dormir, busco recobrar a

consciência desperta quando percebo estar sendo inebriado pelo sono. Ao lutar contra o sono, na

tentativa de me manter desperto, surge o campo ideal para o irrompimento da visão hipnagógica.

Geralmente, tais visões não são lúcidas e acabam por levar a espasmos musculares devido as cenas

vistas ou as sensações proporcionadas no momento. As reações são tão fortes que despertam. Em

outros casos, a consciência é preservada, sendo possível se tornar o expectador de fato das visões e

não necessariamente o protagonista. 

Em Dia da Caça aconteceu algo desse tipo. Durante a visão me vi como uma câmera a se

aproximar de uma ação que se desenrolava sem qualquer interferência consciente de minha parte.

Ao ver o deserto e ao me dar conta da perspectiva aérea (sensação de voo), tive a retomada de

consciência devido ao estranhamento – quase todos os meu sonhos lúcidos se dão por meio do

estranhamento (LABERGE, 1994). A cena que acontecia no meio do deserto era incomum. Um

homem, com aparência de caçador misturado com um tipo de vaqueiro steampunk dirigia um carro

dos anos de 1940, semelhante aos modelos cubanos – para se ter referência. Curioso com a situação

inusitada, acompanho o trajeto do motorista. Foi então que ele passou por cima de um buraco e

ficou preso. Toda a ação se desenrola enquanto analiso o ambiente, a vestimenta da personagem, o

local onde se encontra. Lembro-me de, durante a visão hipnagógica, achar tudo muito parecido com

os ambientes criados por Moebius, ao misturar paisagens desoladas e tecnologias anacrônicas. Foi

então que o buraco onde a personagem estava presa começou a se abrir, crescendo ao ponto de

engolir  o  veículo.  O  homem salta  do  carro  para  evitar  a  queda.  Dentro  do  buraco  um inseto

gigantesco aparece. Ele pega uma arma que estava no chão, jogada para fora do carro com a queda,

e  ataca a  criatura.  No entanto,  o  inseto acaba por  contra  golpear  o sujeito  ao ponto dele  ficar



completamente inabilitado para reagir. A criatura, assim, se aproxima dele, devorando-o de uma vez

e volta para a toca.

A narrativa  foi  extremamente  simples.  Mas  devido  a  vivacidade  das  imagens  e  do  fim

inesperado,  me  senti  impelido  a  transformá-la  em  HQ.  Ainda  mais  por  ter  sido  uma  visão

hipnagógica em estado lúcido. Ao final da visão fiquei com uma dúvida quanto ao que acabara de

presenciar: quem ali estaria realmente a caçar, o homem ou o monstro? Ao pensar nisso associei o

inseto gigante da visão à Formiga-leão (Distoleon tetragrammicus) – na verdade é a larva de um

tipo de inseto voador parecido com a libélula. A larva em questão cava buracos no solo em formato

de funil como forma de armadilha para as presas – ela se esconde no centro e atira pedras para

derrubar outros insetos que não conseguem sair do funil. Algo que achei semelhante no modo de

agir do monstro. Como não consegui detalhar a criatura original da visão para o desenhista criá-la,

passei como referência básica a própria formiga-leão. O resultado ficou interessante e funcionou.



Ilustração 182: Primeira página do roteiro de Dia da Caça, por Matheus Moura. Fonte: do autor.



Ilustração 183: Segunda página do roteiro de Dia da Caça, por Matheus Moura. Fonte: do autor



Ilustração 184: Terceira página do roteiro de Dia da Caça, por Matheus Moura. Fonte: do autor



Para a escrita do roteiro, decidi fazê-lo como os anteriores e segui a desenhar os esquemas

de página. No entanto, tive a necessidade de incluir as descrições textuais das cenas e quadros. Não

estava  convencido da  capacidade  de  meus rabiscos  em passarem,  ao  desenhista,  o  sentido  que

Ilustração 185: Decoupagens de páginas feitas por Vinicius Posteraro com base no roteiro enviado. Aqui ele
já alongou a história para sete páginas. Fonte: do autor.



realmente pretendia.  No fim todas as cenas possuem a descrição correspondente em texto – na

página quatro, por exemplo, só há texto, não foi usado diagrama visual. Porém, isso não impediu

Posteraro de modificar o roteiro, adaptando-o ao que melhor lhe agradava em termos de narrativa.

Liberdade dada ao artista em todos os trabalhos conjuntos e que enriquece o resultado. 



Ilustração 186: Segunda decoupagem de páginas, feita por Vinicius Posteraro. Nestas imagens a sequência
já está próxima da versão final, apesar de terem sido feitos alguns ajustes posteriores.



Ilustração 187: Últimas páginas da história, já próximas da versão final. Destaque para a quarta
imagem, onde há uma observação escrita pelo artista: "quadrinho é movimento". Esta é a base

principal da narrativa: movimento. Todas os quadros da narrativa são compostos por ações rápidas.
Fonte: do autor.



Em  Dia da Caça,  por  exemplo,  ele  aumentou duas  páginas  na história  –  originalmente

continha  cinco  páginas.  Um  dos  principais  motivos  foi  porque  gostou  do  modo  como  se

desenvolveu as ações da história (POSTERARO, 2017). Outro é por querer valorizar os próprios

traços, criando cenas mais amplas, detalhadas e dramáticas. Posteraro sentiu ainda a necessidade de

alongar a história devido à ausência de falas e textos. Como não há palavras a serem lidas, quanto

mais elementos visuais para descreverem a ação, dando ênfase nas emoções emitidas, mais tempo o

leitor despende na leitura das imagens. Abaixo os estudos de Posteraro para nova distribuição de

quadros e páginas. 

Quando escrevi  as  cenas  da  primeira  página  usei  apenas  enquadramentos  aéreos  com a

intenção de transmitir a sensação de voo tida na visão hipnagógica. Posteraro, por sua vez, preferiu

reimaginar a primeira cena mudando o ângulo da tomada. No início, ele chegou até a seguir a

perspectiva da câmera aérea.  Porém a cena não irradiava o impacto necessário para a primeira

imagem da página de abertura. O próprio título ficaria prejudicado na disposição de página – ver

ilustração 162.  Nos quadros dois e três procurou seguir as indicações do roteiro, mas ao desenhar –

analiso a partir do esboço – percebeu que o desenrolar das imagens poderia ficar melhor, pois havia

quebra  de  sequência.  Posteraro,  então,  resolveu  inverter  a  ordem  dos  quadros,  criando  uma

dinâmica mais fluída na continuidade narrativa – ver ilustração 163. 

Na página dois, os primeiros quadros do roteiro foram mantidos. Mas entre o primeiro e o

segundo  houve  a  inclusão  de  um  terceiro  quadro:  um  close de  perfil  na  personagem,  com  a

expressão de susto. Outras inclusões de closes no rosto foram feitas pelo desenhista como forma de

aproximação deste  com o leitor,  criando assim algum tipo de identificação.  A cena central  e o

primeiro  quadro  da  última  fileira  também  foram  inclusões  de  Posteraro.  Enquanto  no  roteiro

original busquei cortes de cena mais rápidos, visando os acontecimentos, o artista optou na relação

entre personagem/ação/leitor.

Por exemplo, a abertura do buraco e queda, indico no roteiro como ocorrendo na segunda

página, na parte superior desta, logo após uma sequência de quadros pequenos. Com a cena da

queda tomando quase toda a página, pretendia dar uma noção de profundidade para o buraco que se

abriu. Posteraro, ao contrário, incluiu a cena da queda na parte inferior da terceira página, criando

um  momento  de  ápice,  trabalhado  a  partir  dos  quadros  anteriores  mostrando  o  conflito  da

personagem com os  problemas que encarava.  Para esta  sequência ele  aproveitou indicações  do

roteiro e desenvolveu outros instantes, como a briga do motorista com o marcha do veículo e o

buraco – que se abre mais lentamente. 



Na quarta  página  o  desenhista  mudou sensivelmente  o  roteiro,  mesmo que mantendo a

essência. O quadro principal da página no roteiro estaria na parte inferior, Posteraro a desenhou na

parte superior. Neste quadro, em especial, é possível perceber a busca do desenhista em cumprir as

indicações do roteiro. O carro capotado, o cenário. Foi inserido ainda o movimento de queda da

personagem, representado por imagens repetidas (CAGNIN, 2014). Ao final desta página há mais

um close no rosto para destacar a expressão da personagem, com o intuito de ampliar o suspense

para o que virá. A quinta página de Posteraro é onde há a revelação do monstro para o leitor. A cena

mistura as descrições do roteiro com a inclusão de um quadro com close no rosto a ressaltar o pavor

da personagem.

As páginas finais, seis e sete, são um desmembramento da página final do roteiro. Os quatro

primeiros quadros indicados no texto original foram aproveitados na página seis. Posteraro incluiu

ainda mais três quadros. Cada um deles é uma cena implícita nas ações descritas. Por exemplo, no

roteiro indico a cena quatro como sendo a que a personagem se choca contra a parede. Posteraro

incluiu duas cenas posteriores: uma com o homem, após o impacto, ferido deitado no chão e um

close no rosto dele, ao perceber o fim eminente. Duas passagens de tempo derivadas do quadro

cinco do roteiro, em que é ressaltado que a personagem é devorada pela criatura quanto está “já

quase morto”. Para ressaltar o quase morto, o desenhista criou estes dois últimos quadros. Na última

página da HQ há somente os quadros cinco e seis do roteiro. Com essa divisão Posteraro deu mais

impacto  na  sequência  final,  podendo  trabalhar  melhor  com  as  imagens  ao  desenhar  quadros

grandes. 

A criação do título, Dia da Caça, surgiu em meio a conversa, cada um sugeriu algo até que

me veio a expressão “Dia da Caça”. A proposta foi remeter ao ditado popular “um dia é da caça

outro do caçador”. O ditado em si faz eco a minha própria dúvida após a experiência hipnagógica:

quem de fato estava a caçar? Seria esta também uma dúvida lançada ao leitor. Na composição do

título  optou-se  por  remeter  a  dentes,  presas  de  algum carnívoro.  Na finalização  foram aplicas

retículas para sombreamento. Recurso esse novo para Posteraro, o qual passou a ser mais frequente

em seus trabalhos após o período de criação desta HQ.

O  resultado  da  história,  ao  meu  ver,  foi  satisfatório.  Assim  como  outras  narrativas  da

poética, passei a ver a visão hipnagógica na narrativa desenhada. Não percebo distinções entre a

visão original e a HQ pronta. Alguns aspectos vistos durante a experiência parecem se mesclar as

novas informações inseridas na história. É como se as imagens desenhadas preenchessem lacunas

da memória ao ponto de substituir a visão original.



É interessante notar ainda o ambiente em que se passa a visão: um local árido, sem vida,

composto por  pedras  e grandes  desfiladeiros.  Um local  semelhante ao do sonho lúcido da HQ

Escolha, abordada anteriormente, onde não me senti a vontade por perceber no ambiente um clima

hostil. Talvez este seja um território em meu inconsciente, com significados específicos sobre minha

psiquê e ainda não decifrados por mim. O que constato é a nocividade desta região, a qual além de

parecer  ameaçadora  pelo  aspecto  desolado,é  morada  de  criaturas  grotescas  e  perigosas.  Quiçá,

assim como Rick Veitch na Arte dos Sonhos, por meio dos quadrinhos oníricos – em especial os

lúcidos – passo a me conhecer cada vez mais ao ponto de compreender que região desamável é essa

que reside dentro de mim.



3.4.2.5.1 – HQ – Dia da Caça

Ilustração 188: Dia da Caça, de Matheus Moura e Vinicius Posteraro. Página 1. Fonte: do autor.



Ilustração 189: Dia da Caça, de Matheus Moura e Vinicius Posteraro. Página 2. Fonte: do autor.



Ilustração 190: Dia da Caça, de Matheus Moura e Vinicius Posteraro. Página 3. Fonte: do autor.



Ilustração 191: Dia da Caça, de Matheus Moura e Vinicius Posteraro. Página 4. Fonte: do autor.



Ilustração 192: Dia da Caça, de Matheus Moura e Vinicius Posteraro. Página 5. Fonte: do autor.



Ilustração 193: Dia da Caça, de Matheus Moura e Vinicius Posteraro. Página 6. Fonte: do autor.



Ilustração 194: Dia da Caça, de Matheus Moura e Vinicius Posteraro. Página 7. Fonte: do autor.



 3.4.2.6 - Considerações

A reflexão  proposta  aqui  não  se  alicerça  nos  estudos  clássicos  da  psicanálise  ou  da

psicologia  analítica  no  tocante  aos  sonhos.  Algumas  fontes  utilizadas,  sim,  têm  como  base  a

literatura clássica sobre o tema – geralmente usada para ampliar as perspectivas originais ou validar

observações.  Até porque,  não tenho a pretensão de fazer uma longa descrição sobre os estudos

psicológicos a respeito das pesquisas dos sonhos – a própria área da psicologia possui interpretações

divergentes quanto aos sentidos deles. Pretendo, sim, criar uma amarração teórica calcada em linhas

de investigações diversificadas sem me prender a escolas. De certo modo flerto com a Ontologia

Onírica,  de  Nelson  Job  (2012).  O  autor,  no  caso,  relaciona  magia,  filosofia  e  ciência  (por

consequência arte) a partir dos sonhos. Os sonhos seriam a base do conhecimento humano. Aquilo

que instiga a criação, a busca por uma percepção maior do ser perante o mundo (JOB, 2012).

De acordo com o autor, o cristianismo é o culpado por retirar a força e importância dos

sonhos ao estigmatizá-los e caçar os interpretes (JOB, 2012) – não só dos sonhos, mas de todo

processo que leve à ENOC. Freud e a psicologia derivada do modelo representacional de sonhos e

provêm da ideologia cristã por reduzir “os processos oníricos a um mero exercício de interpretação”

(JOB, 2012). Em busca de validar suas proposições, Job (2012) cita relatos de tradições alheias ao

cristianismo, como a Grécia clássica e culturas orientais, em que os sonhos possuíam status de canal

de comunicação divina, ou mesmo como elemento de iluminação. Ou seja, a Ontologia Onírica

propõe 

menos uma interpretação dos sonhos, e mais sua atualização como um convite a
engendrar novas possibilidades existenciais, esgotar o possível: o sonhar enquanto
cultivo  de  puro  devir.  Não  que  os  sonhos  não  possam  ou  não  devam  ser
interpretados.  Uma interpretação enquanto experimentação (…) pode gerar uma
interessante  intimidade onírica,  em que os signos nos sonhos sejam libertos  de
significações a priori e fomentem uma experimentação criativa tão poética quanto
onírica (JOB, 2012, P. 582).

Em partes, a psicóloga Therezinha Moreira Leite (2002) segue viés semelhante a Job (2012)

ao indicar serem os sonhos elementos fundamentais da história humana. Tanto a nível individual

quanto coletivo, pois os sonhos são influenciados por questões particulares de cada um relacionadas

às sociedades que os cercam. “Uma grande contribuição [do sonho] a seu valor na vida humana será

poder reconhecer o sentido de seu conteúdo inserido no valor simbólico cultural de sua linguagem”

(LEITE,  2002).  Os  sonhos  como  catalizador  social.  Uma  fonte  inconsciente  de  informações

fragmentadas  que auxiliam o indivíduo a assimilar o mundo e por consequência a se conhecer



(LEITE, 2002). Algo semelhante ao proposto por Lewis-Williams (2005) com os psicodélicos e a

origem das imagens103. 

No segundo capítulo104,  quando abordo os  sonhos  de  Rick  Veitch,  procuro  aproximar  a

experiência  onírica do autor  às  investigações  no campo da neurociência,  preferencialmente por

meio do olhar de Sidarta Ribeiro e Sérgio Mota-Rolim (2012). A predileção da abordagem é por

haver no discurso dos autores dados fisiológicos concretos, indo além de interpretações subjetivas

quanto aos possíveis significados dos sonhos para o sonhador. Apesar de invocarem Freud para

discutirem alguns processos oníricos, como por exemplo a função dos “restos diurnos”, observados

pelo psicanalista. Ribeiro e Mota-Rolim desenvolveram pesquisas voltadas a perceber o que ocorre

diretamente no cérebro durante o estado de sonho. Em meio a isso, a eventualidade de entender um

pouco mais a proposta dos sonhos – um dos grandes mistérios da mente – para a espécie humana.

Mistério este fundador de lendas e crenças, uma linguagem “pré-verbal”, como pontua a

psicóloga Therezinha  Moreira  Leite  (1997).  Os sonhos,  mesmo que não lembrados,  podem ser

encarados como um dos primeiros contatos da mente com algum ENOC. É um estado mental de

inconsciência profunda regado a consciência (LEITE, 1997), formado dela para ela mesma. Leite

(1997)  postula  serem os  sonhos  formados  de consciência.  Seriam eles  reflexos  das  impressões

apreendidas no dia a dia, sejam pensamentos, sentimentos, observações do entorno, não importa.

Toda e qualquer informação obtida (independente de qual sentido, olfato, tato), seja em nível mais

raso ou profundo da consciência, pode servir como matéria-prima para a formação de um sonho.

Algo similar aos enteógenos em geral, o que justifica o set and setting para o uso destas substâncias.

Mesmo  não  sendo  possível  prever  o  visto  ou  sentido  durante  uma  experiência  com

psicodélicos, há como se preparar ao ponto de minimizar as chamadas  bad trips105.  Nos sonhos

dificilmente. Apesar da consciência mínima (LEITE, 1997), a maioria das informações oníricas são

aleatórias. Alguns autores indicam serem imagens desconexas (SIDARTA, MOTA-ROLIM, 2012)

reorganizadas  em  narrativas  pelo  cérebro  devido  a  tendência  natural  da  mente  em  organizar

informações. Leite (2002) concorda em partes. Para a pesquisadora, os sonhos se caracterizam, sim,

pelas ilogicidade das cenas,  mas isso apenas dentro da lógica vígil.  Os sonhos demandam uma

lógica própria de interpretação, pois funcionam em âmbito particular. 

No relato, único referencial com que contamos de experiência a níveis cognitivo e

103 Ver página 43.
104 Ver página 148.
105 Tradução literal:  viagens ruins.  São momentos de ansiedade,  angustia  e  outros  sentimentos  negativos que

podem recair sobre um indivíduo durante uma experiência psicodélica. Devido ao efeito natural de tais substâncias
em ampliar os sentidos, algumas pessoas mais sensíveis tendem a passar por momentos de sofrimento psicológico
durante as bad trips.



afetivo no sonhador, e vivida em representação peculiar de tempo e espaço, estas
são mediadas pela lógica de vigília. As relações expressas pela linguagem falada
não constituirão reprodução exata do material de sonhos. Estarão impregnadas pela
tentativa de articulação adequada de um conteúdo com caráter de realidade mas
ilógico e irracional (segundo linguagem corrente), para comunicação inteligível a
um outro, e também para si mesmo. (LEITE, 2002, s/p)

Um dos problemas da tese foi justamente: como tornar compreensível aos desenhistas a

experiência onírica ou psicodélica, em nível de roteiro, para que desenhassem as histórias? Um

problema também abordado por Leite, como visto na citação anterior, e que estaria basicamente na

linguagem. A lógica onírica tende a ser reorganizada pelo cérebro, a possuir ainda dois agravantes: a

frágil  lembrança  das  cenas  do  sonho  aliada  ao  modo  particular  de  encadeamento  das  ações.

Realmente senti dificuldade em transcrever os sonhos em roteiros escritos. Foi necessário desenhar

parte deles para aproximar o roteiro da experiência. Porém, houve roteiros que demandaram mais

texto descritivo enquanto outros apenas os “rabiscos” bastaram. No meu caso, acredito que a grande

diferença entre a capacidade de transcrição de um sonho para outro se deu pelo tipo de narrativa

onírica. Quanto mais linear e longo o sonho, mais fácil de ser descrito em palavras, como o caso de

Vacilo Onírico e  Dia da Caça, por exemplo. O fato de serem sonhos lúcidos também ajudou na

lembrança dos acontecimentos descritos.   

 3.4.2.6.1 – Sonhos Lúcidos

A pesquisa a respeito de Sonhos Lúcidos (SL) não é nova. Vários pensadores de diversas

épocas mencionaram experiências com sonhos diferenciados, reais como o mundo desperto. Porém,

o primeiro a cunhar o termo conhecido atualmente foi Frederik Willems Van Eeden, em 1913, em

um  artigo  para  uma  palestra  na  Sociedade  de  Pesquisas  Psíquicas  de  Londres  (KRIPPNER;

CARVALHO, 1998, p. 41). Eeden acreditava ser este um estado onírico desconhecido pela ciência

da época e fundamental para o entendimento da psiquê106.

A descrição mais comum do que vem a ser um SL é simples: são tipos especiais de sonhos

em que  o  sonhador  sabe  que  está  sonhado  e  pode  ou  não  tirar  proveito  da  situação.  Alguns

pesquisadores, como Charles Tart, preferem ser mais específicos e indicam serem os SL apenas os

sonhos em que se tem controle total (apud MUNIZ, 2005a). No entanto, para LaBerge e Rheingold

(1991) existem variadas nuances de SL que podem ser descritas como características deste estado

onírico. Diversos autores, após a icônica publicação de Sigmund Freud, se propuseram a investigar

o que ocorre na mente em estado de sono, sendo Stephen LaBerge um dos principais nomes na

busca por compreendê-los. Ele foi o primeiro, na década de 1980, a investigar sistematicamente os

106 O texto original de Eeden pode ser lido no link: http://www.lucidity.com/vanEeden.html



SL, dando-lhes status de real – antes não havia provas da existência dos SL, apenas suposições.

LaBerge durante seu principal estudo desenvolveu uma técnica fundamental para aumentar

as chances de SL, chamada MILD, uma sigla traduzida do inglês como Indução Mnemônica de

Sonhos Lúcidos. Tal técnica consiste em cinco etapas: 1) Antes de dormir ter a intenção de acordar

e registrar cada sonho que tiver; 2) Ao acordar, independente do momento, buscar lembrar o sonho

e anotá-lo; 3) Ao voltar a dormir, focar em me lembrar do sonho ao acordar; 4) Ao mesmo tempo,

procurar voltar para o sonho tido antes de acordar. Durante o sonho buscar identificar sinais que

possam lembrar de estar sonhando – LaBerge (1998, p.78) chama de Dreamsign, ou sinais oníricos

– ao ver um desses sinais, lembrar de estar sonhando; 5) Repetir os passos três e quatro até dormir.

LaBerge (1998) afirma que a maioria das pessoas com duas ou três noites de tentativas com o

MILD conseguem um SL. O pesquisador desenvolveu ainda várias outras técnicas, mas a MILD é a

mais conhecida e talvez a mais simples de ser aplicada.  No livro  Exploring the word of Lucid

Dreams,  LaBerge  e  Rheingold  (1994)  detalham  múltiplas  técnicas  para  se  chegar  aos  sonhos

lúcidos.

Dentre as descritas pelos autores, não utilizo nenhuma em particular. O que faço é estar

atento ao estado onírico. No decorrer do dia penso em sonhos, busco lembrá-los e interpretá-los.

Algo que faço há anos, naturalmente. Com o tempo, ficou cada vez mais fácil identificar que estou a

sonhar.  Basta  surgir  um absurdo,  ou  uma  sensação  extrema  de  medo,  tristeza,  felicidade,  não

importa, sendo exagerada basta para despertar a consciência. Não é sempre que consigo me manter

no sonho lúcido, muitas vezes ao ficar consciente, a surpresa faz acordar. Mas quando isso não

acontece, consigo manter o sonho e usufruí-lo. Apesar de esta não ser uma técnica para se chegar ao

SL, LaBerge identificou em experimentos que uma das principais condições psicológicas para se ter

SL  é  a  motivação  em  tê-los  e  a  vontade  de  lembrá-los  (DE  SÁ;  FERNANDES,  2016).

Pesquisadores  como  Alejandro  Parra  (2014)  indicam a  capacidade  de  absorção,  no  sentido  do

indivíduo  estar  aberto  a  experimentar  outros  estados  de  consciência,  como  um  fator  para  o

surgimento do SL. Outros como Miguel Gasca e Javier Garcia Campayo (2016) definem que a

frequência de SL se dá em pessoas com determinados traços de personalidade. Dentre estes estão

(a) controle interno; (b) independência de campo, ou a capacidade do sujeito em focar em algo; e (c)

abertura  a  experiências  de  ENOC,  criatividade  e  necessidade  de  cognição  (gostar  de  pensar)

(GASCA; CAMPAYO, 2016).

Depois de inúmeros sonhos lúcidos percebi diversos tipos de intensidade de consciência

onírica  durante  o  sonho.  Algo  que  Tart  (apud  MUNIZ,  2005a),  talvez  não  concordaria,  pois



compreendo,  por  exemplo,  haver  sonhos  lúcidos  em  que  não  é  possível  interferir  no

desencadeamento das cenas. Por um período LaBerge concordou em partes com Tart neste quesito

(MUNIZ,  2005b).  Ele  chegou  a  criar  uma  “Sequência  lógica  de  instalação  da  lucidez  ou  da

conclusão de que se está sonhando” (MUNIZ, 2005b). Tal sequência se baseia em oito etapas, indo

de um a oito, sendo a primeira um sonho não lúcido e oito sonhos lúcidos. As etapas de dois a sete

seriam pré consciência, realmente etapas de transição para o despertar da consciência onírica. 

Cada etapa  é  identificada como uma “Linha temporal  metacognitiva”  (MUNIZ,  2005b),

estando enumerada como: “1) crença de que se esta em vigília” (MUNIZ, 2005b, p.79). Durante um

sonho comum, o sonhador não tenta interpretar as cenas vistas nos sonhos e as encara como parte da

mente em vigília. “2) cogitação da possibilidade de se estar sonhando por detecção de dreamsigns”

(MUNIZ, 2005b, p.79). Os dreamsigns são elementos específicos vistos em sonho que transmitem a

mensagem ao sonhador de que se está sonhando. Rick Veitch, no livro Dream Art (1996), passa a ter

um  dreamsign recorrente,  mais  tarde reconhecido como um símbolo rupestre107.  “3) observação

intencional da realidade circundante” (MUNIZ, 2005b, p.79). Esta etapa ocorre com frequência em

meus sonhos lúcidos e já considero como um estado de lucidez.  Quando observo os ambientes

oníricos, geralmente reflito sobre eles. Ao meu ver, o ato de reflexão é um exercício cognitivo, no

caso “metacognitivo108”, possível apenas em estado consciente. Mas aqui não é considerado como

estar consciente em sonho. “4) consideração e aceitação do impacto realístico do sonho” (MUNIZ,

2005b, p.79). Este seria o momento em que as imagens dos sonhos são percebidas como mais reais

que o normal. Quando me deparo com este tipo de cena de pronto identifico como sonho, sem

necessariamente  passar  pelas  etapas  seguintes.  As  imagens  realistas  costumam  gerar  o

estranhamento (LABERGE; RHEINGOLD 1994) que me desperta para a lucidez. “5) recordação de

fatos que antecederam o instante presente” (MUNIZ, 2005b, p.79). Ao me deparar com esta etapa,

cheguei a questionar se meus sonhos eram realmente lúcidos, pois não me lembro de em algum

sonho  ter  pensado  no  momento  vígil.  “6)  captação  da  descontinuidade  espaço-temporal  ou  de

interrupção na sequência dos acontecimentos vigeis” (MUNIZ, 2005b, p.79). Nesta etapa a lógica

onírica  do  encadeamento  das  imagens  é  percebida  como  destoante  da  sequência  em vigília,  a

especificidade  da  linguagem  onírica  (KRIPPNER;  DE CARVALHO,  1998)  é  identificada.  “7)

dúvida em relação à fisicalidade das cenas percebidas no sonho aliada à recordação de já ter-se

deitado e adormecido sem haver retornado ao estado vígil” (MUNIZ, 2005b, p.79). Neste ponto o

107 Ver página 158.
108 Metacognição aqui é entendida como a mente pensar em si, estando em outro estado de consciência, no caso os

sonhos. É a consciência sendo desperta em sonho, reconhecendo o sonho e refletindo sobre si mesma (ato 
cognitivo).



sonhador rompe com a crença da materialidade real do sonho e busca por a prova se de fato está na

realidade ou no sonho. “8) aceitação do estado de sonho” (MUNIZ, 2005b, p.79). Na época, para

LaBerge, somente após experienciar todas estas etapas é que o sonhador entraria, de fato, em sonho

lúcido.

Algumas destas etapas do pesquisador podem ser identificadas nas histórias produzidas por

mim,  em especial  às  da  poética.  Por  exemplo,  em  Vacilo  Onírico,  Não Existe  Nada Melhor e

Escolha, a etapa três, “observação intencional da realidade circundante”, está presente nas cenas

retratadas. Em todas elas o sonhador observa o ambiente ou elementos presentes nas cenas e os

interpreta. Em  Vacilo Onírico, na página três, no terceiro quadro, o sonhador adentra a aldeia já

olhando o cenário com curiosidade. Nos dois quadros seguintes ele continua a explorar o ambiente

com o olhar,  bem como no primeiro quadro da quarta  página109.  No caso de  Não existe  Nada

Melhor, a observação intencional ocorre com relação ao que a personagem onírica está a comer. São

feitas indagações a ele: “e o que é isso que está comendo? E como faz com os espinhos?”. Logo

depois o sonhador pensa: “Estou num sonho!”. A ordem da ação, neste caso, corrobora a sequência

lógica de LaBerge (MUNIZ, 2005b, p.79) como esta sendo uma etapa anterior a “aceitação do

estado de sonho”. Por outro lado, empiricamente não percebo diferença entre os estados mentais do

momento  em que  o  sonhador,  no  caso,  observa/questiona  e  o  momento  em que  conclui  estar

sonhando. Até porque, no referido sonho, a razão que me levou a determinar que estava a sonhar

foram as  cores  da  cena  de  fundo  –  ou  a  etapa  quatro  “  consideração  e  aceitação  do  impacto

realístico do sonho”. Já em Escolha, a observação é nítida no primeiro quadro, a mostrar o sonhador

olhando para um lugar árido e desconfortável e a exclamar: “que lugar estranho!”. Na realidade,

toda a história, ou o SL em questão, se desenrola devido à terceira etapa da sequência de LaBerge: o

estranhamento com o ambiente onírico. 

Outras destas etapas também podem ser identificadas nas HQs da poética.  Ainda no SL

narrado em Escolha constato a etapa sete, “dúvida em relação à fisicalidade das cenas percebidas no

sonho aliada à recordação de já ter-se deitado e adormecido sem haver retornado ao estado vígil”. A

dúvida da fisicalidade e a lembrança de ter adormecido se dá quando o sonhador aceita tomar o

veneno para poder acordar. Algo impossível de ocorrer em vigília. Ou seja, houve aí o rompimento

da crença de que os acontecimentos do sonho são reais para o sonhador, dando-lhe a liberdade de

escolher entre ficar ou não no sonho. Em Vacilo Onírico a sexta etapa “captação da descontinuidade

espaço-temporal  ou  de  interrupção  na  sequência  dos  acontecimentos  vigeis”  está  presente  na

109 Ver páginas 332-333.



rapidez entre a índia se ofender e passar a ser mal visto por todos. Tudo é tão abrupto que gera

estranhamento do sonhador. Não abordo a HQ Muscaria por ela não ser fruto de SL e, portanto, não

transmitir correspondência com as etapas de LaBerge, o que ratifica, de certa forma, as observações

do pesquisador. 

Comentei anteriormente que entendo cada uma destas etapas como níveis de consciência

onírica e não especificamente parte do processo de se alcançar a consciência em sonho. LaBerge,

posteriormente,  chegou a conclusão semelhante.  Em uma pesquisa desenvolvida com Donald J.

Gracia  em  2000,  intitulada  Varieties  of  Lucid  Dreaming  Experience, os  cientistas  ampliam  o

entendimento dos estados de SL. Foram incluídas modalidades de lucidez onírica e não mais etapas.

Uma delas é a “percepção de ambiente típico”. No caso, a percepção pode ser por meio de variados

sentidos,  independente  de  qual  (LABERGE;  GRACIA,  2000).  Os  pesquisadores  citam  como

exemplo a percepção de um ambiente mais bonito que o normal, mais real que a realidade, cores

mais vivas. Em Não Existe Nada Melhor e Dia da Caça o que me fez perceber estar a sonhar foram

as  cores  e  a  vivacidade  das  cenas  vistas.  Em  Escolha, o  ambiente  gélido,  azulado e  inabitado

chamou minha atenção. 

A segunda modalidade é a “percepção de ambiente surreal”. Ao meu ver a descrição desta

modalidade  é  muito  semelhante  a  anterior.  Com  a  diferença  em  se  prender  as  imagens

necessariamente tidas como surreais. LaBerge e Gracia (2000) fazem ainda a distinção entre sonhos

lúcidos com temáticas surreais ou bizarras para as imagens encontradas em visões hipnagógicas ou

motivadas por psicodélicos. Para a dupla, a distinção ocorre na noção do sonhador em se sentir

imerso na experiência. Mas imerso no sentido de imersão somática, em nível de fisicalidade.

A terceira modalidade de SL seria o oposto: “percepção mínima do ambiente”. Em Vacilo

Onírico, a história começa com o sonhador a voar em um local totalmente escuro, iluminado apenas

por estrelas. O sonhador segue neste ambiente mínimo até perceber outras pessoas que o levam para

uma outra camada do sonho. No final o sonhador retorna ao ambiente mínimo. Entendo este ser um

exemplo do que LaBerge e Gracia (2000) comentam quanto à “percepção mínima do ambiente”. É

interessante constatar ainda que os autores citam a possibilidade de transição, durante o SL, entre

ambiente com percepção mínima e o ambiente comum do SL. Eles comentam poder haver uma

sensação de “sintonia de rádio” com a perda momentânea de sinal, o qual seria a percepção mínima.

No caso do meu sonho, a volta para a percepção mínima do ambiente foi deliberada e não ao acaso

como ocorre em uma sintonização. 

Outra variação dentro dos sonhos lúcidos é a respeito das percepções sensórias específicas.



Por exemplo, (a) visão, quando as imagens dos SL se tornam mais reais que a realidade, ou brilham,

letras  não podem ser  lidas  etc;  (b)  auditivas,  sons  percebidos  dentro dos  sonhos,  os  quais  não

possuem uma fonte externa. Em SL o mais comum é ouvir música. Na HQ  Pela Estrada Afora,

descrita  no meu histórico  de criação visionária,  os  sons  são bastante  marcantes,  em especial  a

música  tocada  durante  todo  o  sonho;  (c)  somatosensation,  termo  sem  correspondência  em

português. O sentido aglutina três tipo de sensações sentidas ao mesmo tempo constantemente por

qualquer pessoa como (i) intensidade, do ar, do terreno etc. (ii) percepção de tempo (iii) localização.

Em Pela Estrada Afora, é possível identificar as três principais características da somatosensation

(LABERGE; GRACIA, 2000), quando o sonhador sente o vento gelado, é empurrado por ele e ao

final ao perceber estar num sonho. Outras sensações descritas pelos cientistas são: dor, cheiros e

sabores.

O interesse da dupla em pensar os SL como variáveis em forma, apresentação e até mesmo

intensidade de lucidez, se deu por observarem, durante experimentos, que nem todos os sonhadores

conseguiam controlar totalmente os SL (LABERGE; GRACIA, 2000). O que perceberam, de fato,

foi a variedade de tipos de SL. Constataram ainda que os sonhos lúcidos estão mais para sonhos

exploratórios do que dados a satisfazerem desejos de fantasia (LABERGE; GRACIA, 2000). Na

HQ Escolha, por exemplo, ocorre algo semelhante. No sonho, ao me deparar com o ambiente hostil

procuro sair do sonho, mas ele não muda sob minha vontade. O inconsciente preferiu me ceder uma

“morte onírica” ao invés de espontaneamente mudar o cenário do sonho. Bem como em  Vacilo

Onírico onde  precisei  fugir  da  aldeia  por  ser  agredido.  Durante  o  sonho  não  foi  possível

simplesmente mudar de ambiente ou voar, ou qualquer outra ação típica de sonhos, não. Foi preciso

fugir correndo até a saída do sonho.

Uma hipótese dada para não ser possível cumprir vontades em determinados SL é devido às

variações de ações no cérebro durante o estado de sono REM (LABERGE; GRACIA, 2000). Não

necessariamente  uma  ação  realizada  em  um  SL anterior  poderá  ser  repetida  em  outro  sonho

posterior, pois o sonho presente pode estar sendo gerado em outra região do cérebro (LABERGE;

GRACIA, 2000). Também ao analisar e compararem as atividades cerebrais nos estágios acordado,

em sonhos  lúcidos  e  não  lúcidos,  perceberam  que  as  funções  neurais  entre  sonhos  lúcidos  e

acordados são semelhantes (LABERGE; GRACIA, 2000). A diferença se deu com os sonhos não

lúcidos.

Para os pesquisadores, a mente em estado vígil influência os sonhos lúcidos, assim como os

sonhos lúcidos influenciam a mente vígil por meio da memória. Com os sonhos não lúcidos isso



não  ocorre.  O fluxo  de  memória  é  rompido  por  geralmente  não haver  lembrança  dos  sonhos.

LaBerge e Gracia (2000) identificam os sonhos não lúcidos como processadores de informação.

Eles organizam todo tipo de informação obtida no dia a dia. Enquanto os sonhos lúcidos criam

memória (LABERGE; GRACIA, 2000). Eles destacam que quanto mais SL a pessoa tiver, mais as

memórias associadas destas experiências contribuirão para a formação da estrutura mental da mente

acordada (LABERGE; GRACIA, 2000). O quadrinhista Rick Veitch percebeu isso. Os quadrinhos

de Subtleman110, discutidos anteriormente, demonstra o jogo de memórias do autor entre os SL e a

vida desperta. 

Subtleman é um bom exemplo. Veitch (1996) identificou entre seus sonhos lúcidos o que

chamou de “paisagens sagradas”. Estes lugares de fato existem e fazem parte da vida emotiva do

autor. No entanto elas costumam ser recorrentes em sonhos e com temas relevantes para a evolução

pessoal do quadrinhista. LaBerge e Gracia (2000) também perceberam algo parecido e chamaram

de “contexto do sonho lúcido”. Tal contexto serve como uma estrutura global do sonho lúcido que

evidencia a antecedência e precedência do SL, além de criar um cenário de relação com a mente

acordada (LABERGE; GRACIA, 2000). Para a dupla, esta seria a principal diferença entre SL e não

lúcidos. Os SL possuem um contexto próprio.  Por outro lado, os sonhos comuns,  não. Como a

mudança de cenas e as ações são rápidas, abruptas e aleatórias nos sonhos ordinários, não é criado

um contexto de familiaridade entre o sonho e o sonhador, diferente do que ocorre com o SL. 

Outros  pesquisadores,  como Krippner  e  de Carvalho (1998) intuíram algo semelhante  e

chamaram de “mitos pessoais”. Os mitos descritos pela dupla são essencialmente inconscientes.

Trabalham nos sonhos de forma simbólica e metafórica. Servem para retrabalhar questões psíquicas

(KRIPPNER;  DE CARVALHO,  1998),  estão  distribuídos  no  sonho  –  seja  como  contextos  ou

elementos inseridos, como por exemplo,  dreamsigns – e funcionam para serem interpretados pelo

sonhador. Krippner e de Carvalho (1998) sugerem que a reflexão dos mitos pessoais pode ajudar na

evolução  pessoal  do  sonhador.  Algo  que  tanto  Rick  Veitch  quanto  Jim  Woodring  realizam ao

criarem suas histórias em quadrinhos. 

Com  o  desenvolvimento  da  poética  da  tese  observei  questões  em  comum  (ou  melhor,

contextos) entre meus sonhos/quadrinhos. Em Vacilo Onírico há os índios e aldeia, algo presente em

Não Existe Nada Melhor. Em meu ambiente pessoal, a tese reflete o envolvimento com a cultura

indígena, faço o uso de medicinas indígenas. Ou seja, no cotidiano possuo um certo envolvimento

com o tema – o que pode ter influenciado para a ocorrência destes sonhos. Outras relações estão

110 Ver página 159.



entre  Não Existe Nada Melhor e  Escolha.  Em ambos os sonhos se ingere algo.  No primeiro é

comida e no segundo veneno. Até mesmo na HQ  Muscaria, que não é SL, o ato de comer algo

também está presente. Em Dia da Caça, quem come é o monstro. 

Outro ponto em comum entre os sonho é o conflito. Em Vacilo Onírico há o ímpeto de fuga,

a hostilidade. Em  Não Existe Nada Melhor o conflito é implícito. Por ser vegetariano, o ato de

alguém comer uma cabeça de peixe como se fosse uma iguaria culinária, no mínimo, me incomoda.

Já em Escolha o conflito está no ambiente que oprime o sonhador ao ponto de querer sair do sonho.

Na visão hipnagógica, Dia da Caça, talvez o conflito seja o mais explícito. Um caçador enfrente um

monstro e morre. Com exceção de Vacilo Onírico, estas HQs são SL em que há poucos personagens

envolvidos. 

Não saberia dizer o que cada sonho pode significar para mim. Porém, noto que de uma

maneira ou de outra sou afetado por eles em meu comportamento diário.  O que seria a função

primordial dos SL, de acordo com de Sá e Fernandes (2016)

(…) [o Sonho Lúcido] psicologicamente falando, serve como: (i) uma maneira do
ego onírico de confrontar situações ou figuras ameaçadoras de forma criativa ou
terapêutica,  sem as  resistências  habituais;  (ii)  uma  ferramenta  cognitiva  para  o
sonhador desenvolver a sua personalidade durante o sono, através da autorreflexão;
(iii) uma forma de obter estados superiores de consciência, devido a semelhança
fisiológica dos sonhos lúcidos com estados meditativos. (DE SÁ; FERNANDES,
2016.)

A maioria, se não todos, os pesquisadores mencionados concordam com a função atribuída

aos SL por de Sá e Fernandes (2016). Laberge e Garcia (2000), como visto, chegam a atribuir aos

SL a função de gerador  de memória para contribuir  na formação psicológica do indivíduo.  Ao

vivenciar um sonho lúcido e materializá-lo em quadrinhos entendo o quão verdadeiro podem ser as

conclusões de de Sá e Fernandes (2016) e LaBerge e Garcia (2000) por sentir-me como alguém que

expõe  a  própria  intimidade  aos  outros.  As  histórias  em quadrinhos  produzidas  para  a  tese  no

contexto dos sonhos lúcidos são expressões do mais íntimo que há em mim. Algo que nem eu

mesmo sei dizer o que é.  No entanto os sonhos lúcidos proporcionam algo que sonho nenhum

comum  consegue:  “podemos  ser  simultaneamente  sujeito  e  objeto  de  investigação”  (MUNIZ,

2005a).



3.4.3 – Visões de Respiração Holotrópica 

3.4.3.1 – Processo – Renascer

Dentre todas as HQs produzidas na tese, esta foi a que menos me envolvi durante o processo

criativo. Tanto o é que a história foi roteirizada e ilustrada integralmente por Laudo Ferreira Jr. A

proposta inicial do trabalho seria de desenvolver a HQ em parceria. No entanto, Laudo acabou por

fazer questão de criar tanto o roteiro quanto as ilustrações. A razão se deu por ele ser bebedor de

ayahuasca há mais de 10 anos e, assim, ter o interesse particular em controlar completamente a

narrativa. Já há algum tempo Laudo busca inserir em suas histórias elementos extraídos da relação

dele  com o  chá.  Para  o  artista,  ilustrar  uma  história  que  se  relaciona  com  os  ENOC é  uma

oportunidade de tratar sobre um tema que lhe é caro, independente de quem foi a experiência.

Outra diferença na elaboração de  Renascer se dá por ela ser uma HQ que mistura duas

experiências distintas. Uma se refere ao processo resultante da Respiração Holotrópica – a qual é a

experiência  motivadora  da  HQ.  E  a  outra  narra  um momento/miração  durante  uma  sessão  de

ayahuasca. O intuito em misturar as duas vivências diferentes foi de aproximá-las. Tempo depois,

ao refletir sobre o visto e sentido em ambas as sessões, constatei haver uma interseção entre elas, a

qual se referiria ao estado perinatal tratado por Stanislav Grof (2010). Em ambas as experiências,

observei,  estava  em situação  a  qual  me  sentia  preso  a  um estado  físico  mental  de  opressão  e

desconforto. No entanto, a razão maior para unir o ocorrido nas duas sessões foi a dificuldade em

desenvolver o texto sobre a experiência com a respiração holotrópica.

 Todas as minhas sessões de respiração holotrópica foram singulares. Não somente entre si,

mas se comparado com ayahuasca e outros indutores de ENOC. Após as respirações a sensação

principal, para mim, era de aproximação com algo íntimo, relacionado às afetividades parentais.

Cada sessão de respiração mexeu comigo de forma diferente. Houve uma, por exemplo, já em casa,

horas depois, tive uma crise de choro. Chorei copiosamente por um longo período. Um tipo de

choro muito diferente do comum. Sentia uma tristeza profunda e acalentadora, como se mesmo com

tanta tristeza, no fim tudo ficaria bem. Depois da crise me senti renovado como há tempos não

sentia. Foi como tirar um peso de mim. Não sei indicar qual processo específico esta sessão de

respiração holotrópica atuou, mas sei que algo em mim mudou depois daquilo. Da mesma forma

como ocorreu após a primeira oficina de respiração holotrópica. 

Porém me deparei com um problema: como transformar em histórias em quadrinhos uma



sensação? Minhas experiências com a holotrópica se baseiam principalmente no sentido durante o

processo  e  não  em  imagens.  Na  verdade,  não  obtive  visões  nítidas  ou  figurativas,  apenas

introspecções mentais. Essa dificuldade, inicialmente, me perturbou bastante. Não via uma forma de

expressar em palavras os momentos da holotrópica. Foi então que percebi a interseção entre as

emoções causadas pela holotrópica com uma sessão particular de ayahuasca. Com isso em mente

escrevi o relato para o artista, a fim de ele pensar em como resolver este problema – acreditei que o

distanciamento com as experiências pudesse ajudar a chegar a um termo, como de fato ocorreu. 

Abaixo replico o relato enviado para o artista. Distingo-o do texto padrão da tese por duas

razões:  entender  que,  apesar  de  ser  parte  da  construção  desta  pesquisa  por  descrever  duas

experiências de ENOC e por ser o material bruto trabalhado pelo roteirista/desenhista na criação da

HQ, não cria fluência com o texto principal da tese. Suprimi apenas a citação que faço de um artigo

de Elydio dos Santos Neto (2014), o qual também é citado no corpo da tese no decorrer da análise

da HQ Som das Águas.

3.4.3.1.1 – Relato experiência Holotrópica e Ayahuasca

A primeira  é  com Respiração Holotrópica,  a  primeira vez em que participei.  A
segunda é com ayahuasca, durante uma cerimônia de verão. Minha ideia é pensar
em algo que, de certa forma, misture as duas experiências, pois ambas possuem
aspectos em comuns.

Para  entender  o  que  quero  dizer  preciso  explicar  um  pouco  sobre  a
respiração holotrópica (não sei se conhece). Esse método de espiração foi criado
por um psiquiatra tcheco chamado Stanislav Grof. A partir das experiências dele
com estados ampliados de consciência ele criou o termo holotrópico que significa
basicamente voltar-se para dentro de si, numa integração do ser com o cosmos, e
isso engloba toda questão espiritual que envolve. Mais que isso, Grof observou que
a respiração holotrópica costumava levar o respirante para um estado em que era
comum reviver o próprio nascimento e assim eram curados vários traumas. A isso
Grof chamou de Matrizes Perinatais, ao todo são quatro matrizes e todas têm a ver
com o momento prenascimento, nascimento e pós-nascimento. (Colo abaixo um
texto que explica melhor as Matrizes Perinatais.)

Faço  questão  de  explicitar  aqui  a  base  teórica  da  respiração  holotrópica
porque é passada também a todos os respirantes, e acho importante você entrar na
mesma vibração. Feito, vamos lá.

A respiração é realizada em pares,  um respira enquanto outro vigia,  para
caso o respirante precise de algo. Eu fui o primeiro da sessão. O Edgar ficou na
vigia. A respiração é feita de modo mais rápido e profundo do que o normal. Quem
respira fica deitado da maneira como quiser. Eu fiquei de barriga para cima, com os
braços em repouso ao lado do corpo. Usei uma venda para os olhos se manterem
fechados e no escuro. Rapidamente, não deu dois minutos que iniciei a respiração
começo  a  sentir  um  formigamento  nos  braços  e  pés  que  vai  aumentando
gradativamente. A formigamento dos braços passa para as mãos e ficam intensos,
tão intensos que sinto segurar uma bola de energia na palma da mão, meus dedos



parecem ter levemente se dobrado para dentro, como segurando algo mesmo. Sinto
ainda que meus braços se levantam sem o comando do meu corpo e logo descem
(não sei se isso aconteceu fisicamente ou foi só sensação). 

Enquanto isso, na minha mente vejo a escuridão dos olhos fechado e vários
pontos de luz, amarela, vermelha, laranjada e verdes vão bailando a começar a dar
forma  para  alguma  coisa.  Esse  movimento  de  pontos  luminosos  aumenta  e,  ao
mesmo tempo, sinto que o formigamento das mãos passou para minha barriga, logo
abaixo do umbigo. Nesse local o formigamento crescia enquanto que mentalmente
sentia que cada vez mais estava como que me desprendendo do meu corpo como se
eu estivesse subindo, subindo indo rumo a uma luz, um clímax maravilhoso. 

De repente, bem nesse momento, uma mulher que respirava ao lado começa
a  gritar  desesperadamente,  como  se  tivessem matando  o  filho  dela.  Logo  em
seguida  ela  começa  a  chorar  e  a  gritar.  Ao  ouvir  o  primeiro  grito  dela,
imediatamente  eu  fui  trazido  de  volta.  Simplesmente  tudo  acabou,  todas  as
sensações  e  visualizações  pararam.  Insatisfeito  com  o  interrupção,  continuei
deitando e mantive a respiração, em busca de retomar a experiência. Foi em vão,
fiquei  umas  duas  horas,  deitado,  respirando mais  rápido  e  profundamente,  sem
conseguir nenhum efeito, só uma sensação interna de desolação, solidão e esforço
inútil.

Ao  final  da  sessão,  o  terapeuta,  veio  falar  comigo.  Eu  já  estava
completamente cansado de ficar ali respirando. Ele disse: “tudo bem?”, respondi
que sim. Mas ao abrir os olhos percebi  que meu olho direito estava embaçado.
Achei que era alguma remela por ter ficado feitado de olhos fechados muito tempo.
Beleza. Fomos almoçar, pois depois do almoço seria a vez da segunda respiração
em que o Edgar respirou e eu vigiei.

Durante o almoço lavei o rosto procurei no meu olho a remela e nada, o
embaçado continuava ali e me incomodou durante toda a tarde. Somente por volta
das 20hs, quando todo o dia de respiração já estava no fim, e nos reuníamos para a
roda de encerramento que minha visão voltou ao normal. Na conversa, comentei da
experiência toda e falei que meu olho tinha ficado embaçado o dia todo depois da
respiração. Foi então que o Álvaro, o terapeuta, fez algumas associações com  meu
nascimento. Perguntou se eu havia nascido de cesariana, disse que sim. Perguntou
em seguida se passei por algum tipo de sofrimento no parto que me levou a nascer
por  cesária.  Disse  que  sim,  inclusive  quase  morri  ou  poderia  ter  tido  falta  de
oxigenação no cérebro. Foi ai que ele perguntou se eu tinha recebido nos olhos ao
nascer um colírio de nitrato de prata. Não sabia se sim ou não, mas ele falou que o
nitrato de prata faz com que o bebê enxergue embaçado por um tempo e que eu
poderia ter revivido o momento de nascimento. E fazia sentido. A interrupção da
experiência  com o grito,  disse  o Álvaro,  funcionou como o empecilho do meu
nascimento. Por isso que eu voltei e não “nasci” e, como no meu nascimento, fiquei
preso naquela  situação aguardando ser tirado dali.  E o olho embaçado foi  uma
reação física por ter revivido a experiência novamente. Não sei se as explicações do
Álvaro são a explicação final, mas fazem sentido pra mim.

Ayahuasca. 

Não vou narrar toda a sessão de ayahuasca porque o ritual é logo e a miração
e estado físico que irei descrever foi em um momento do ritual, depois dele tudo
mudou.  Mas é justamente  está  parte  que vi  ter  semelhanças com a experiência
perinatal como explica Grof. Esse foi um momento em que eu já havia tomado dois
despachos de chá e começava a sentir a força com mais intensidade. Começou com
um pouco de náuseas, que me fizeram levantar de onde estava e fui ficar um pouco
em pé já a espera da limpeza. 



No entanto, apesar das náuseas aumentarem, a limpeza não vinha. Durante
esse processo de mal estar, foi de onde veio a HQ Primordial que te enviei – do
homem lagarto. Logo em seguida o mal estar aumentava e a limpeza ainda não
vinha. A Luisa, quem conduzia o ritual, passou a tocar um tambor Lakota e a entoar
alguns cantos de tambor. Me sentindo mal, decide me sentar nuns tocos de madeira
que formam uma segunda roda no espaço logo a frente da fogueira central. Fiquei
ali ouvindo o tambor e os cantos e sentindo muita náusea, mas nada do vômito vir.
Tentei forçar o vômito e nada. Sentado, de olhos fechados comecei a ver e sentir
dois Lakotas, um de cada lado de mim, eles tocando tambor, cada um tinha o seu. E
cada batida do tambor deles, que seguia mais ou menos o ritmo da música tocada
pela Luisa, fazia meu mal estar aumentar. Com a progressão da música o mal estar
foi ficando insuportável e pelo que eu sentia se eu não enfiasse o dedo da goela eu
não iria vomitar. Foi então que falei, não foi nem pensar, falei baixinho comigo
mesmo: “por favor, me deixa vomitar”. Imediatamente, ainda de olhos fechados, vi
uma  silhueta  de  uma  mulher,  bonita,  de  longos  cabelos  negros.  Na  verdade  a
mulher era tipo uma sombra, mas não uma sombra negra era como o universo, ela
era como um aspecto do cosmos em forma de mulher. Ela chegou no meu ouvido
direito e falou: “então levanta”. Na hora levantei e já veio a limpeza com tudo. Dali
pra frente foi só alegria.

As relações que vejo estão no quesito do estar preso em uma situação tensa e
de sofrimento e a transmutação. Apesar de que na respiração revivi meu nascimento
e voltei a ficar preso no útero. Por outro lado, durante o trabalho com ayahuasca,
revivi o nascimento (de uma forma diferente),  mas consegui  transpô-lo, mesmo
pedindo ajuda. O que percebo como uma melhora no processo. (MOURA, 2017)

No relato busquei  ser o mais fiel  possível  com os ocorridos para transmitir  ao artista  o

máximo de informações que pudessem ser relevantes. Grande parte do discorrido não é pertinente

ao ponto de constar na história. Servem mais para ambientar o imaginário do desenhista. A escolha

de Laudo, em parte, se deu justamente por ele, como bebedor de ayahuasca e quadrinhista, possuir a

sensibilidade necessária  para absorver a  essência  da narrativa proposta.  Depois de ler  o relato,

Laudo desenvolveu o roteiro, o qual foi submetido à minha apreciação. Aprovado, foi dado o início

aos desenhos. Na parte gráfica, o autor relata não ter tido nenhuma dificuldade em desenvolver a

história. Com o roteiro em mãos, traçava a lápis a página e já finalizava a naquim.

Só  tive  conhecimento  da  história  criada  por  Laudo  ao  ler  o  roteiro.  A linha  narrativa

desenvolvida por ele foi interessante. Ao invés de se ater as visões, como eu intencionava, Laudo

preferiu por criar uma história real. Nela tanto eu quanto ele nos tornamos personagens para narrar

ao leitor minhas experiências com ayahuasca e respiração holotrópica, de modo similar ao ocorrido

realmente.  É  uma  história  metalinguística,  em que  as  personagens  falam de  fazer  quadrinhos,

narrando os momentos que geraram a própria HQ. 

De modo geral, Laudo seguiu bem o relato enviado. Suprimiu partes não complementares da

narrativa e se ateu em contar como surgiu a história narrada. Isso acabou por justificar o assunto



inusitado  abordado  pelas  personagens.  Na  construção  da  HQ,  o  desenhista  procurou  dividir  a

história em dois momentos, da mesma maneira como fiz com o relato. Para tanto ele dedicou seis

páginas para cada indutor de ENOC. Contudo, ainda que dividido em páginas iguais, as visões de

ayahuasca se sobressaem perante as de holotrópica. Decerto por Laudo ter mais intimidade com o

chá e conhecer melhor seus efeitos. Na parte da holotrópica, foi dispensado mais tempo no aspecto

conceitual. Assim como, para a realização da HQ, achei importante levar ao artista um pouco do

repertório da holotrópica, ele entendeu que para o leitor também seria interessante compreender a

dinâmica das Matrizes Perinatais.

Abaixo, como fiz antes com relato, segue o texto de Laudo, com os comentários do autor

quanto ao processo criativo de Renascer. Antes, porém, ele aborda brevemente o envolvimento com

ayahuasca e como isto vem influenciando-o nos trabalhos recente.

3.4.3.1.2 – Relato processo Renascer, Laudo Ferreira Jr.

Sempre houve uma busca dentro de mim, mesmo desconhecendo isso em épocas
distantes, por vários motivos: muito jovem, imaturidade, desconhecimento, seja lá
que adjetivo ou qualquer coisa assim for se dar. Mas claro, todos estão em suas
próprias buscas e obviamente, cada uma tem seu jeito de ser e sua intensidade.
Falar de questões espirituais que sempre permearam a minha vida de um modo
conjunto a essa busca pessoal, seria motivo para uma outra conversa e acredito que
o  espaço  aqui  disponível  não  seja  o  bastante.  Então,  pode-se  dizer  que
provavelmente essa busca e a espiritualidade se mesclam em uma única coisa que
deságua em “vida”. Não há processos de iluminação, espiritualização ou qualquer
outro  tipo  de  “mestre  iluminado”,  tão  comum em nossos  tempos  (como já  foi

Ilustração 195: Desenvolvimento dos personagens, por Laudo Ferreira. Fonte: do autor.



outrora, claro). Isso, obviamente é uma recente conclusão. 

O percurso  foi  extenso  e  ainda  está  sendo,  esperando que haja  uma  boa
estrada ainda percorrer. No meio desse caminho há alguns anos atrás, bons anos
atrás, conheci o xamanismo através de experiências com práticas de expansão da
consciência. Os tais estados alterados, num primeiro momento pode parecer algo
como o termo “uso de alucinógenos”, mas vale dizer que a coisa é muito maior que
simplesmente  denominar vulgarmente como “estar  doidão”,  creiam.  Então,  meu
depoimento aqui não é para defender ou tentar fazer compreender a experiência
com expansão  da  consciência  através  de  usos  da  Ayahuasca  ou  Santo  Daime,
Peyote, Mescalina, tabaco e por aí vai, apenas quero compartilhar como realmente
essa prática proporcionou uma nova observação da vida e consequentemente minha
forma de fazer e lidar com a arte. A minha arte. Desenhista e roteirista de História
em  Quadrinhos.  Como  pode  se  gerar  uma  nova  observação,  sem  cair  nas
obviedades.

Durante  13  anos  produzi  uma  obra  dividida  em  três  volumes  e
posteriormente colocadas em um único, chamada Yeshuah, uma versão pessoal da
história de Jesus. Yeshuah caminhava numa trilha pessoal e um pouco difícil para o
meio artístico tão acostumado a atacar a instituição católica e sua pesada mão de
ferro que tanto prejudicou os rumos da sociedade ocidental. A dificuldade estava
justamente em mostrar que, se realmente existiu, a figura do homem Jesus, nada
tem a ver, talvez, com tudo que a igreja criou em cima de sua imagem. Dentro da
grande pesquisa que fiz para produzir essa história em quadrinhos que soma quase
quinhentas páginas, passei por um intenso processo de busca espiritual,  fazendo
uma forte imersão num carácter espiritual,  místico, muito além de dogmas.  Era
preciso  para  que  houvesse  uma  absoluta  sinceridade  no  que  estava  me
dispondo a fazer.  Era entender a lógica,  os pensares,  a filosofia,  o indizível,  o
histórico,  muita  coisa,  numa  grande  panela.  Uma  pequena  parte  deste  imenso
oceano  foi  percorrido,  e  nessa  porção  me  deparei  com  o  xamanismo  e
consequentemente com o tal chá Ayahuasca. Sou praticamente da bebida há mais
de dez anos, um ayahuasqueiro por excelência. Um processo transformador desde a
primeira vez que bebi. Difícil contar ou explicar em palavras, em texto, pois essas
transformações,  essas  experiências,  muitas delas ocorrem num campo acima do
nosso mental. Foi através dos trabalhos com o chá que muitas questões pessoais e
profissionais foram se resolvendo, foram se esclarecendo, gerando a cura, melhor
dizendo.  Isso  proporcionou  na  feitura  do  roteiro  do  Yeshuah,  questões
fundamentais a serem trabalhadas, conceitualmente, principalmente. E acredito ter
pensado  um  Jesus  fora  dos  padrões  religiosos,  por  mais  que  pareça  estar
intrinsecamente ligado. Enfim, tentei.

Em  2015  lancei  “Cadernos  de  Viagem”  com  o  subtítulo  “Anotações  e
experiências do Psiconauta”. Eu sou um psiconauta e a obra em questão foi um
desnudar perante o leitor, em diversas formas, diversos sentimentos, diversas coisas
guardadas de minha vida, tudo exposto, inclusive a questão do Ayahuasca, tentando
vencer um pouco o preconceito que ainda há sobre o chá. Preconceito e medo. O
xamanismo e a expansão da consciência estão sempre, de um modo ou de outro,
presentes  em meus  quadrinhos  desde então,  principalmente  em se  tratando dos
escritos  por  mim,  mesmo  que  num primeiro  momento  de  leitura  ou  o  enredo
apresentado não  transpareça  isso.  Aliás,  melhor  assim,  pois  não  quero  levantar
bandeiras disso ou daquilo, apenas mostrar um modo diferente de olhar para a vida,
através de minhas histórias contadas. 

Conheço o Matheus Moura, escritor e editor, há alguns bons anos e não me
recordo agora quando houve a sincronicidade da percepção que comungávamos da
mesma hóstia, a mesma busca por outros campos, digamos assim. Claro, cada um



dentro  daquilo  que  mais  lhe  cabia,  mas  na  busca,  na  experiência.  Quando  me
propôs transpor para as páginas de uma HQ, duas experiências suas, uma com a
respiração holotrópica e outra com a ayahuasca,  aceitei de imediato,  pois claro,
sabia se tratar de um processo de cura e de aprendizado e isso valia muito contar,
pois  no meu  entender  a  arte  tem que  promover  a  cura,  e  contar  isso,  levar  às
pessoas, é o que melhor se pode desejar, e se alcançado de alguma forma, mais ou
menos nos iluminamos sem precisar colocar auréola alguma. Propus ao Matheus
que  eu  fizesse  o  roteiro  baseado  em  seu  depoimento,  ao  invés  dele  mesmo
roteirizar,  pois  a  mim interessava  ser  mais  que  o  ilustrador  desta  história  real,
vivida em outros planos, porém tão diretamente ligados a alma e ao coração, queria
ser o condutor absoluto.  Egoísmos artísticos,  supostamente carregados de muita
vibração.  Não  ousei  interferir  muito  nos  acontecimentos,  apenas  colocá-los  na
cadência e ritmo com bom tempero para o sabor do leitor, assim, eu e ele viramos
personagens: passei a me chamar Lug e Matheus, Marcos. Contadores de histórias
virando personagens contadores  de  histórias,  brincadeiras  de metalinguagem.  O
foco  não  seria  o  lado  das  mirações  (visões  obtidas  através  da  consciência
ampliada), embora estejam presentes nos dois momentos da narrativa, mas sim o
caminho que levou o Matheus a se curar de algo negativo que trouxe consigo no
primeiro  instante  que  a  essa  vida  chegou.  Experiência  fantástica  de  percepção,
entendimento e cura, que como disse, mais que necessário se contar. Assim, como a
miração acontece dentro de um outro plano, a cura também e mesmo a HQ em si,
acontece no campo da ficção-realidade, pois o que está ali contado, a reunião para o
depoimento  entre  ilustrador  e  o  psiconauta,  ocorreu  na  verdade  na  troca  de
conversas via internet, diferente do mostrado na HQ, mas tudo, tudo desaguou na
história de uma resolução em como podemos ultrapassar um momento que nele
ficamos e que em muitas vezes pode atrapalhar todo um caminho de busca, de vida.
Curou ele, curou a mim também de alguma forma. (FERREIRA JR., 2018).

Pode ser observado nas linhas finais do depoimento de Laudo o viés que buscou com a

história. Tem menos a ver com as visões e mais com o que há por trás do processo de expansão da

consciência. São os resultados do esforço individual em procurar se conhecer melhor por meio de

ENOC.  A cura,  mencionada  por  ele,  também faz  parte  –  como Grof  (2009;  2010;  1997)  bem

salienta. De modo inconsciente, para mim, relatar a “cura” relacionada às duas experiências foi o

modo de burlar a dificuldade em extrair imagens delas. 



3.4.3.1.1 – HQ - Renascer

Ilustração 196: Renascer, Laudo Ferreira Jr (roteiro, desenhos), com argumento de Matheus Moura.
Página 1. Fonte: do autor.



Ilustração 197: Renascer, Laudo Ferreira Jr (roteiro, desenhos), com argumento de Matheus Moura.
Página 2. Fonte: do autor.



Ilustração 198: Renascer, Laudo Ferreira Jr (roteiro, desenhos), com argumento de Matheus Moura.
Página 3. Fonte: do autor.



Ilustração 199: Renascer, Laudo Ferreira Jr (roteiro, desenhos), com argumento de Matheus Moura.
Página 4. Fonte: do autor.



Ilustração 200: Renascer, Laudo Ferreira Jr (roteiro, desenhos), com argumento de Matheus Moura.
Página 5. Fonte: do autor.



Ilustração 201: Renascer, Laudo Ferreira Jr (roteiro, desenhos), com argumento de Matheus Moura.
Página 6. Fonte: do autor.



Ilustração 202: Renascer, Laudo Ferreira Jr (roteiro, desenhos), com argumento de Matheus Moura.
Página 7. Fonte: do autor.



Ilustração 203: Renascer, Laudo Ferreira Jr (roteiro, desenhos), com argumento de Matheus Moura.
Página 8. Fonte: do autor.



Ilustração 204: Renascer, Laudo Ferreira Jr (roteiro, desenhos), com argumento de Matheus
Moura. Página 9. Fonte: do autor.



Ilustração 205: Renascer, Laudo Ferreira Jr (roteiro, desenhos), com argumento de Matheus
Moura. Página 10. Fonte: do autor.



Ilustração 206: Renascer, Laudo Ferreira Jr (roteiro, desenhos), com argumento de Matheus Moura.
Página 11. Fonte: do autor.



Ilustração 207: Renascer, Laudo Ferreira Jr (roteiro, desenhos), com argumento de Matheus Moura.
Página 12. Fonte: do autor.



3.4.3.2 – Processo – Lar

Este é o segundo trabalho solo de Franco para esta pesquisa e desta vez baseado e uma

experiência com Respiração Holotrópica. A sessão contou com minha participação, sendo realizada

dentro  do  contexto  explicitado  no início  do  capítulo.  Abaixo segue o  comentário  de  Franco a

respeito da respiração.

“Lar” é uma HQ de duas páginas criada posteriormente à uma experiência com a
respiração holotrópica acontecida no dia 11 de junho de 2016. A partir da mesma
experiência foi  criada uma HQ de 3 páginas em parceria com Matheus Moura,
sendo  que  os  desenhos  base  daquela  HQ foram criados  imediatamente  após  a
experiência, baseados nas visões que tive. No caso de “Lar” a HQ nasceu a partir
de algumas anotações e croquis que fiz na semana da experiência tentando resgatar
imagens e também sensações. Na página de abertura a HQ trata do ciclo inicial da
experiência  e  dos  opostos  complementares  asa-casco,  anjo-demônio,  que  a
caracterizaram, desenhei as asas e a face do demônio baseadas em croquis feitos à
época, assim como a forma e bicos da ave presentes na página. Na segunda página
foquei-me na sensação de desdobramento que experienciei até uma forma primal
aquática  –  representada  no  desenho  espelhado  –  e  finalmente  na  profunda,
extasiante e inexplicável experiência do “nada” que vivi durante a respiração e que
metaforizo ao final da HQ com um desenho de um cisne/ave em um lago plácido. A
HQ foi desenhada e seu texto escrito entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2018. Mais
detalhes sobre a experiência podem ser lidos nessa longa entrevista: [Demônio &
Ouroboros] Respiração Holotrópica, estados ampliados de consciência e processos
criativos:  II  Experiência.  Entrevista ao Ciberpajé  Edgar Franco,  conduzida pela
Dra.  Danielle  Barros:  http://ciberpaje.blogspot.com.br/2016/06/o-demonio-e-
o-ourobouros-respiracao.html (CIBERPAJÉ, 2018b)

O interessante do processo desta HQ em si é por ter presenciado a experiência de Franco

durante a respiração. Acompanhei  Franco enquanto transcorria a sessão.  Ouvi  o relato dele  em

primeira  mão,  juntamente  com  o  grupo  presente  na  clínica.  Testemunhei  o  quão  intensa  e

significante foram as visões e sensações tidas por Franco após a respiração. Por outro lado, devido

ao pacto de não divulgação do ocorrido, feito antes do início da respiração, não irei descrever o

visto por mim quanto ao comportamento de Franco. Ele mesmo detalhou parte do processo na

entrevista citada acima.

http://ciberpaje.blogspot.com.br/2016/06/o-demonio-e-o-ourobouros-respiracao.html
http://ciberpaje.blogspot.com.br/2016/06/o-demonio-e-o-ourobouros-respiracao.html


3.4.3.2.1 – HQ – Lar

Ilustração 208: Lar, Ciberpajé (roteiro, desenhos). Página 1. Fonte: do autor.



Ilustração 209: Lar, Ciberpajé (roteiro, desenhos). Página 2. Fonte: do autor.



3.4.3.3 – Processo – Holocura

 Ao  me  preparar  para  escrever  esta  análise  me  deparei  com um problema  ético.  Como

mencionei anteriormente ao falar da HQ Lar, de Franco, durante a holotrópica é realizado um pacto

de  não  identificação  dos  participantes.  É  deixado  aberto  comentar  sobre  as  experiências  dos

presentes, desde que não seja indicado quem é quem. Porém, eu como testemunha/participante, ao

falar do trabalho do orientador, prof. Dr. Edgar Franco, fica impossível desvinculá-lo da experiência

em si. Por outro lado, ele mesmo já discorreu a respeito em uma longa entrevista cedida à Danielle

Barros, a qual expõe com detalhes as visões e sensações durante a respiração. Inclusive, no livro

Quadrinhos Expandidos (FRANCO, 2017), também é abordado o tema. Dessa forma, irei me ater

aos relatos de Franco que não indiquem exatamente como a sessão de respiração dele transcorreu.

Nesta narrativa,  Holocura, minha participação, além da presença durante a respiração, se

deu por meio do texto/frase que acompanha as imagens de Franco. Escrevi o texto a pedido do

orientador, logo após terminar minha sessão de respiração, durante o desenho da mandala. A frase é

simples: “A unidade cósmica só surge ao viver a solidão”, a escrevi no verso da madala como

forma de gravar o momento. O mesmo contexto da criação da mandala impregna o texto. Confesso

que a frase foi posteriormente editada. Havia uma redundância. No trecho abaixo, Franco comenta

como foi o início do processo desta HQ. 

Não combinamos nada previamente sobre o processo criativo de uma história em
quadrinhos que seria deflagrado durante essa experiência.  Logo que terminou a
sessão e ele foi imediatamente para a sala ao lado desenhar sua mandala - parte do
processo  de  finalização  da  Respiração  Holotrópica  -  eu  lhe  pedi  que  além da
Mandala escrevesse um breve texto poético inspirado na experiência que serviria
como roteiro para nossa história em quadrinhos. Ele topou de imediato, solicitei-
lhe que não me mostrasse o texto! (CIBERPAJÉ, 2016)

Nesta minha experiência com a holotrópica, tive muitas sensações fraternais, relacionadas

especificamente ao meu pai. Sensações de compreensão, carinho, amor, revolta, indignação, tudo

misturado  formando  um sentimento  singular  neutro  no  final  das  contas.  A “unidade  cósmica”

inserido no texto, faz referência a esta compreensão. A solidão é a introspecção a qual a holotrópica,

e outros ENOC, nos leva – sendo necessária para se chegar a este tipo de entendimento e a outros

tanto,  como salienta Shanon (2012).  Um sentimento que também me chamou atenção foi  o do

medo. Na ocasião além de sentir medo, tive uma relação sinestésica com ele identificando-o com a

cor azul. Na história  Escolha,  comento sobre o ocorrido e da coincidência desta constatação na

holotrópica e o ambiente hostil do sonho possuir a cor azul. A mandala feita por mim é toda coberta



por azul.

Após o termino da respiração, Franco foi logo desenhar a mandala. No entanto, ao invés da

mandala, deu início a uma página de quadrinhos. Ele reuniu na folha os principais momentos vistos

e sentidos como forma de retê-los para melhor trabalhar no futuro. A frase, para surpresa dos dois,

encaixou perfeitamente na proposta imagética de Franco. A página desenhada por ele na clínica de

psicoterapia está na ilustração XX. 

Ilustração 210: Página desenhada por Edgar Franco, durante sessão de Respiração Holotrópica,
em 2016. Fonte: do autor.



A  partir  dos  desenhos  feitos  antes  da  finalização  da  sessão  de  Respiração
Holotrópica eu utilizei uma técnica de traços em negativo para redesenhar as artes,
dando  a  elas  um  efeito  visual  mais  condizente  com  as  sensações  vividas  na
experiência  de  luminosidades  dentre  as  sombras.  Nas  duas  primeiras  páginas
mantive os desenhos de base, só modifiquei detalhes na terceira página. Usei minha
letra manuscrita para escrever o texto/roteiro de Matheus Moura nas páginas e dei
um nome que pareceu-me pregnante à HQ, chameia de HOLOCURA, relacionando
diretamente  HOLOTRÓPICA +  CURA,  mas  a  sonoridade  também  remete  à
palavra LOUCURA - uma loucura necessária para o auto equilíbrio nesse caso.
(CIBERPAJÉ, 2018c)

A ideia do título, Holocura, foi interessante e funciona bem para o trabalho. O fundo preto

da página com as linhas em branco também ficaram melhor para o clima, ao invés do fundo branco

e linhas pretas como desenhado originalmente. A técnica inusitada de desenhos usada por Franco

amplia a atmosfera metafísica das imagens. As figuras não possuem contornos, são formadas por

linhas  sucessivas.  A falta  dos  contornos  criam  corpos  etéricos,  formas  que  parecem  estar  em

movimento. A impressão que tenho e de poderem de uma hora para outra se desmancharem, se

dissolvendo no fundo preto, de modo semelhante as visões de olhos fechados proporcionadas pelos

ENOC. 



3.4.3.3.1 – HQ – Holocura 

Ilustração 211: Holocura, Ciberpajé (desenhos), Matheus Moura (texto). Página 1. Fonte: do autor.



Ilustração 212: Holocura, Ciberpajé (desenhos), Matheus Moura (texto). Página 2. Fonte: do autor.



Ilustração 213: Holocura, Ciberpajé (desenhos), Matheus Moura (texto). Página 3. Fonte: do autor.



 3.4.3.4 - Considerações

Diferentemente dos outros ENOC usados na tese, a Respiração Holotrópica incitou menos a

criação  de  quadrinhos.  Acredito  que  isso  se  deve  ao  tipo  diferenciado  de  introspecção

proporcionada  pela  holotrópica.  Ao  menos  em mim,  as  experiências  com a  holotrópica  foram

bastante íntimas e até mesmo indizíveis. Este, na verdade, foi meu maior problema para conseguir

extrair narrativas das respirações. Todas as minhas experiências foram muito mais sentimentais do

que visuais. Já para Edgar Franco, como explicita em entrevista (FRANCO, 2016), foi mais visual

(ou equilibrado) dando a ele mais repertório imagético para a criação narrativa. 

Para compreender melhor a experiência com a holotrópica recorro a um livro de Stanislav

Grof, chamado A aventura da autodescoberta, de 1997. Nele o pesquisador procura mais guiar o

psiconauta do que defender uma teoria. Tanto que para ele o conhecimento da cartografia proposta é

imprescindível para quem procura vivenciar os ENOC (GROF, 1997). Ele explica (GROF, 1997)

que,  durante  anos  passou  a  pesquisar  e  a  publicar  livros  sobre  métodos,  pesquisas  práticas  e

resultados; desta vez não se viu mais na necessidade de provar algo por acreditar que a respiração

holotrópica está bem documentada. Assim, o autor se porta como a holotrópica sendo dado pronto e

acabado e parte por sistematizar, de modo simples, as etapas e funcionamento da respiração, bem

como  as  reações  físicas  e  psíquicas.  Tudo  por  meio  de  relatos  detalhados  dos  respirantes

acompanhados por Grof ou do próprio.

De acordo com o psiquiatra (GROF, 1997), e reforçado por Shanon (2010), a psicoterapia

tradicional não consegue trabalhar com os ENOC por desconhecerem como realmente funciona o

inconsciente em estado não ordinário. Como frisado antes, a medicina tradicional, bem como a

psicologia, tende a compreender os psicodélicos – ou mesmo a hiper ventilação – como distúrbios

ou enfermidades, acabando por afastá-los de uma pesquisa diferenciada e sistêmica. No entanto,

enquanto  “a  psicoterapia  acadêmica  tradicional  limita-se  conceitualmente  ao  nível  analítico-

rememorativo” – baseado nas memórias da formação individual – a nova cartografia da psique

proposta  por Grof (1997) acrescenta dois níveis.  O primeiro é o  nível perinatal,  voltando para

compreender  a  regressão  ao  período  de  nascimento,  o  qual  acaba  por  se  relacionar  às

memórias/sensações de nascimento e morte. O segundo é o nível transpessoal, focado nas relações

dos indivíduos com os universos mitológicos e arquetípicos.

No  início  da  experiência  com ENOC,  seja  a  partir  de  LSD  ou  respiração  holotrópica,

segundo Grof (1997), existe uma “barreira sensorial” a ser transpassada para a entrada efetiva nos

ENOC. Interessante notar que o psiquiatra indica as imagens entópticas como parte desta barreira,



sendo elas o resultado da ativação dos órgãos sensoriais ao início da experiência (GROF, 1997). A

perspectiva de Grof reforça o entendimento do arqueólogo David Lewis-Williams (2005), quando

este aponta os “Espectros da Consciência” e determina as imagens entópticas como a primeira etapa

para  os  ENOC.  Timothy  Leary,  Ralph  Metzner  e  Richard  Alpert,  no  livro  The  Psychedelic

Experience (1995), também indicam a entrada nos ENOC como um processo de morte do corpo

físico ordinário, tendo como indício reações físicas variadas.  

Na história  Renascer, escrita e desenhada por Laudo com base em meu relato/absorto de

respiração holotrópica, é nítido o momento em que me deparo com esta barreira sensorial. Começa

com o formigamento nas mãos, pés e umbigo, chegando ao ponto de ver as imagens entópticas,

descritas na HQ como luzes coloridas. Contudo, durante o processo de passagem pela barreira, me

vi preso a ela, retornando ao estado perinatal. Seria já a atuação do que Grof (1997) chama de nível

biográfico-rememorativo  –  baseado  na  psicoanálise  tradicional.  Ele  compreende  todo  tipo  de

memória e experiência gerada pelo indivíduo desde o nascimento – a diferença na interpretação do

psiquiatra é a relevância dada ao sofrimento físico. Ou seja, todo e qualquer aspecto da vida da

pessoa está contido neste nível. Grof (1997) ressalta que durante um processo de autoexploração

qualquer tipo de lembrança pode surgir no momento e ser retrabalhada. No meu caso, creio que o

impacto sentido ao ouvir os gritos da colega respirante, suscitou a memória perinatal me levando a

ficar preso na segunda Matriz Perinatal Básica – MPB. Na HQ é abordado o conceito primário das

Matrizes Perinatais Básicas, definido pelo psiquiatra. O importante para mim, no momento, não

Ilustração 214: As quatro fases do nascimento correspondentes às Matrizes Perinatais Básicas, de Stanislav
Grof. Fonte: LSD Doorway to the Numinous, 2009.



foge muito do exposto no quadrinho. Mas é importante frisar que os conceitos das MPB vão além

do explanado no trabalho.

Na  ilustração  216  reproduzo  uma  imagem  representativa  das  MPB.  Cada  estágio

corresponde a uma matriz. A primeira é o “universo amniótico”, a segunda a “opressão cósmica”, a

terceira a “luta entre vida e morte”, e a quarta etapa é a “experiência da morte e renascimento” –

morte  para  o  útero  e  nascimento  para  a  vida  pós-uterina.  No  meu  caso,  durante  a  respiração

representada em  Renascer, fiquei preso na opressão cósmica – segunda matriz –, sem conseguir

nascer naturalmente, foi preciso me retirarem via cesariana. Ou seja, não experienciei a terceira

matriz perinatal. Talvez, de um modo ou de outro, tenha experimentado a quarta matriz após ter sido

retirado do útero,  porém de uma maneira  diferenciada,  pois  não  houve a  passagem pelo canal

vaginal.

É relevante destacar que Grof (1997) comenta a respeito das reações físicas concretas da

regressão etária. Conforme indica o psiquiatra, caso seja realizado exames neurológicos em alguém

que  tenha  vivenciado  a  regressão  etária,  veria  que  os  resultados  seriam similares  aos  de  uma

criança. Particularmente, valido esta questão por ter ficado com a visão do olho direito embaçada

durante todo o dia após a respiração. Isto é, como explicado no quadrinho, uma possível reação

física por ter passado por um processo não natural de nascimento. 

Por outro lado, Grof (1997) faz uma ressalva quanto à adoção da perspectiva perinatal para

interpretações de todo tipo de experiências com ENOC. Realmente, como é apontado no livro, tendi

a aproximar as mais diversas vivências com ENOC ao momento perinatal – “de uma perspectiva

mais ampla, esta é uma abordagem limitada que deve ser transcendida” (GROF, 1997, p. 29). Isto

fica evidente em Renascer. Enviei para Laudo dois relatos que achei terem similaridades. Um de

respiração holotrópica e outro de ayahuasca. A proposta foi correlacioná-los por achar semelhanças

com o estado perinatal. Mas, posteriormente, ao refletir sobre o relato de ayahuasca contido na HQ,

não vi mais tanta proximidade com o estado perinatal. Está, como já tratado anteriormente, mais

ligada à interação com a amorosa figura materna, comumente vista durante cerimônias com o chá.

Grof  (1997)  aponta  que  “quando  o  processo  da  autoexploração  experiencial  move-se  para  os

domínios transpessoais da psique, torna-se necessário um modo de pensar totalmente novo”. Ou

seja, a proposta do pesquisador com as MPB não foi de criar uma fórmula. Pelo contrário, serve de

ponto de partida.

Como por exemplo, ao refletir a respeito da HQ desenhada pelo orientador, Holocura, a qual

tem como base ilustrações das próprias visões de Franco e texto meu. Grof (1997) cita o relato de



um voluntário em sessão conduzida por ele,  a  qual  é identificada a MPB I,  correspondente ao

“universo amniótico”, dentro do conceito do “berço bom”. O indivíduo regride até se tornar um ser

aquático que vive em um grande oceano. As sensações são positivas até que surge uma angústia que

logo se transmuta. Abaixo cito o relato do respirante de Grof para efeito de comparação com o

descrição de Franco. 

Eu senti a necessidade de curvar-me e tive uma sensação de estar ficando cada vez
menor. Eu estava num líquido luminoso, cercado por veias finas e translúcidas. Era
fácil identificar este estado como uma profunda regressão, um retorno à existência
fetal. Um sentimento sutil, mas profundo, de bem-aventurança e paz imperturbável
preenchia todo o meu ser. Meu estado envolvia um estanho paradoxo: eu estava me
tornando cada vez menor, encolhendo até o nada absolto, e entretanto parecia que
não tinha limites e estava alcançando o infinito.
Como numa brincadeira, minha fantasia criou a ideia de que eu era uma bela água-
viva,  comodamente flutuando no oceano, impulsionada por suaves esguichos de
água. No começo esta identificação era uma tentativa quase sonhadora, mas tornou-
se cada vez mais real. Eu tinha sensações filogeneticamente muito primitivas, que
eram extremamente convincentes, e experienciava vários processos estranhos que
não tinham nada a ver com a experiência humana comum. Isto mudou lentamente,
passando por identificações igualmente convincentes com vários tipos de peixes,
cavalos-marinhos, anêmonas e até algas, todas autênticas e com detalhes biológicos
surpreendentes. (apud GROF, 1997, pg. 33)

A fala de Franco (2016), em entrevista cedida à Danielle Barros, possui nítidas semelhanças

com o do respirante de Grof. Tanto o é que aproximo a experiência de Franco a dele, além de

acreditar  fazerem parte  da mesma MPB. Na página dois  de  Holocura é  possível  identificar  os

elementos visionários descritos, abaixo, pelo artista, como o ovo, o pássaro e as amebas.

Depois de tornar-me um soberbo demônio, voltei gradativamente ao normal e tive
uma sequência de experiência fetal, nessa hora me enrolei realmente no colchão
nessa clássica posição. Eu sentia-me como um feto em um ovo, inclusive minhas
costas pareciam estar encostadas na casca espessa, sentia que eu tinha um bico
também, ou seja, era um ovo de algum tipo de ave. Passei um bom tempo assim,
dentro  do  ovo,  em  absoluto  silêncio,  sentia  como  se  muito  tempo  estivesse
passando, eras até. Depois de algum tempo - curiosamente não me vi romper a
casca do ovo - voltei à posição tradicional. Retomei a respiração profunda e em
pouco tempo eu me sentia como uma espécie de ave aquática, mas não era um
pinguim, parecia mais com um ornitorrinco, algo assim. O corpo era escuro e tinha
o bico longo e fino. Nessa hora virei-me de bruços no colchão e, segundo relatos,
comecei a fazer movimentos como os de uma serpente.
Mas na verdade eu estava nadando, inicialmente em um lago com muita vegetação
aquática  e  peixes.  Continuei  nadando  internamente,  algo  me  fazia  aumentar  a
velocidade. Logo me transformei em um peixe pequeno e continuei aumentando a
velocidade, aí já era uma espécie de ameba.  E outras amebas estavam nadando
comigo. Parecia que tínhamos a missão de chegar a algum lugar. Era claramente
uma disputa. Eu dava ali todas as minhas forças, intensidade absoluta. Quem viu a
cena disse que eu serpenteava alucinadamente no colchão e tiveram que colocar
proteção de almofadas ao meu redor e eu batia com a cabeça na direção da parede.
Em minha  experiência  visionária,  de  repente  eu  senti  que  venci,  e  vi  todos os



outros ficando para trás. (FRANCO, 2016)

A segunda Matriz Perinatal, por sua vez, se caracteriza por sensações de opressão. Nela o

feto passa a ser comprimido pelas contrações uterinas. Grof (1997) explica fazerem parte dessa

Matriz  “sentimentos  angustiantes  de  solidão  metafísica,  desamparo,  inferioridade,  inadequação,

desespero existencial  e  culpa”.  Particularmente,  entendo ter  ficado preso nesta  Matriz.  Durante

minha respiração relatada  em  Renascer,  após  ter  o  clímax interrompido pela  colega  respirante,

fiquei preso em uma ciclo de sensações melancólicas. Era como se todo esforço que fizesse ou

viesse a fazer fossem em vão. Fiquei nesta situação todo o restante da experiência. No caso do

orientador, a respiração dele foi mais fluída. Com base ainda na entrevista, identifico a MPB II no

processo dele quando relata que

(…)  por  incrível  que  pareça,  tive  uma  sensação  horrível,  de  perda,  de  tristeza
suprema,  voltei  a deitar-me no colchão de costas  e coloquei  as  mãos no peito,
parecia sentir uma tristeza lancinante que doía no meu coração, doía muito, um
peso  no  peito.  Naturalmente  comecei  a  chorar,  chorei  muito  nessa  hora,
copiosamente. Vivi um nigredo profundo da alma, sentia absurda desolação. Algum
tempo depois de ter chorado muito, fui me acalmando, sentia ainda forte pressão no
peito, mas o choro foi diminuindo. Já estava próximo da fase final da experiência, e
foi  então que aconteceu o momento mais  assustador  e  poderoso dessa  viagem.
(FRANCO, 2016)

O choro  e  a  desolação  estão  representados  na  HQ por  uma  cabeça  descepada  a  verter

lágrimas. A pressão no peito sentida por Franco pode ter correspondência com a opressão externa do

útero em contração. Talvez a sensação de pressão tenha sido um reflexo físico da memória uterina

entre os estágios II e III das matrizes. Já na MPB III, pessoalmente, por ter ficado preso na matriz

anterior, não desenvolvi a experiência a esse ponto – pulei diretamente para MPB IV, quando o olho

fica embaçado. Até porque, durante meu nascimento, não passei pela MPB III. No concernente ao

orientador, ele percorreu todo o processo perinatal, mesmo não sendo em sequência. 

A MPB III, Grof (1997) explana, tem como principais marcas elementos de “lutas titânicas,

experiências  sadomasoquistas,  intensa  excitação  sexual,  episódios  demoníacos,  vivências

escatológicas e encontro com o fogo”. Franco, em especial, vivenciou “episódios demoníacos”  e

“lutas titânicas” (GROF, 1997). Na primeira página de Holocura há um demônio de asas abertas, o

qual era o próprio orientador encarnado como tal – e no chão há várias rachaduras. 

De repente minha pele era toda vermelha e muito mais peluda, minhas mãos tinham
dedos grossos e de unhas longas. Percebi que eu era um DEMÔNIO, desses bem
tradicionais:  face humana,  barba,  orelhas  pontudas,  pele  vermelha,  vamos  dizer
assim, um quase clichê visual da imagem ocidental que temos do demônio. Virei-
me para conferir se eu tinha rabo, e lá estava ele! Diverti-me ao fazê-lo balançar
pelo  ar  com uma  ponta  em forma  de  flecha.  Aí  comecei  a  ter  uma  poderosa



sensação,  eu  sentia  que  era  mau,  de  uma  maldade  muito  profunda  e  pura,
maniqueísta até;  completamente mau,  sem reservas, impiedoso, cruel.  Eu estava
gostando da sensação, gostando muito, passei a gargalhar de forma monstruosa, e
lembrei-me de meus pés.  Levantei  a cabeça para olhá-los e achei  fantástico ter
cascos  bipartidos  no  lugar  de  pés.  Sentia-me  poderoso  como  nunca,  um poder
obscuro,  absurdamente  mau.  Não reprimi  a  sensação,  deixei  que ela  viesse  por
completo e sentia um prazer grande com ela. Finalmente decidi testar meu poder,
sentei-me ali olhando maravilhado meus pés e dei uma pisada brutal no chão com
meu casco direito. Vi o chão rachar completamente e as rachaduras continuarem até
sumirem no horizonte. Gargalhei alegre e soturnamente, sentia-me pleno, completo.
Foi  insano,  e  algo  que  até  pensei  se  deveria  revelar,  mas  acho  importante  ser
completamente sincero nesse relato, por isso decidi contar sem preocupar-me com
possíveis julgamentos. (FRANCO, 2016)

Na descrição do psiquiatra, o “elemento demoníaco” (GROF, 1997) é tido como negativo

devido às reações das pessoas – principalmente por aqueles que os têm. Grof (1997) conta que

geralmente os indivíduos têm dificuldades em aceitar o caráter demoníaco da experiência e lutam

contra ele. Franco, notadamente, não possui uma perspectiva religiosa como filtro para as imagens

de demônios. Talvez por isso tenha usufruído da situação e não – como geralmente ocorre – entrado

em  pânico  ou  negação.  Grof  concatena  as  imagens  de  elementos  demoníacos  com  o  estágio

perinatal, por eles carregarem sentidos peculiares de morte e renascimento. Já os aspectos de “luta

titânica”,  se  materializam como fenômenos naturais  destrutivos,  como por  exemplo terremotos,

maremotos,  tempestades  elétricas,  vulcões  e  furacões,  além  de  grandes  guerras  e  máquinas

gigantescas (GROF, 1997). Franco, no relato acima, descreve como era imenso o poder que detinha

enquanto demônio e o modo como iniciou um tipo de terremoto com os “cascos”, ao ponto de

trincar o solo. A interseção entre a “luta titânica” e o estágio perinatal é devido a “magnitude das

forças em ação neste estágio do parto” (GROF, 1997). Esta experiência, a qual identifico como

parte da MPB III, dentro da cronologia da respiração holotrópica de Franco (2016), é o primeiro

estágio. Somente depois de vivenciar a MPB III e IV é que Franco passou para a I e II.

De maneira similar a Shanon (2010), Lewis-Williams (2005) e Enchenhofer (2012), os quais

procuraram sistematizar as sensações e visões de ENOC em estágios, Grof (1997) destaca não haver

uma ordem específica para as MPB surgirem. Elas podem ocorrer em qualquer ordem ou mesmo

apenas como fração dentro do total  da experiência.  No caso de Franco não houve uma ordem

sequencial, as MPB surgiram de modo aleatório. 

A quarta e última Matriz Perinatal Básica é o final do parto, logo após o nascimento. Grof

(1997) salienta que o momento é impactante por diversas formas. Toda uma nova gama de sentidos

são  ativados  no  bebê  (cheiros,  tato,  visão),  sendo  denominada  de  “experiência  da  morte  e

renascimento”.  A comoção é  tão  grande que  em determinadas  regressões  os  indivíduos podem



recordar de detalhes do momento pós-nascimento. Durante a respiração holotrópica Grof (1997)

descreve-a como 

De modo paradoxal,  o indivíduo tem a sensação de uma catástrofe iminente de
enormes proporções quando está a apenas um pequeno passo de uma experiência
de extraordinária libertação. Isto frequentemente resulta numa luta desesperada e
determinada para parar o processo. Se a pessoa permitir que a transição da MPB III
para a MPB IV aconteça, ela passará por um sentimento de total aniquilação em
todos os níveis inimagináveis. (…) A experiência da morte do ego parece impor
uma destruição instantânea e impiedosa de todos os pontos de referência anteriores
na vida do indivíduo. (GROF, 1997, pg. 47)

Compreendo a perspectiva de “morte do ego”, dada por Grof, como um estado catártico. Um

estado de dissolução total  da consciência.  Franco,  no relato abaixo,  descreve justamente o que

identifico como este estado catártico durante a transição da MPB III para a MPB IV, como exposto

por Grof. Aparentemente, o artista, no caso, deixou a experiência transcorrer normalmente, sem

nenhum  tipo  de  resistência.  O  que  acabou  por  direcioná-lo  ao  que  Grof  (1997)  chamou  de

“extraordinária libertação”. 

De repente a minha atenção que estava focada na sensação extrema de peso no meu
peito desviou-se para meus braços e mãos, sentia que eles estavam pulsando forte.
Levantei a cabeça e foquei na direção deles - lembre-se que sempre estive com a
venda, ou seja, continuava de olhos fechados, mas realmente movia a cabeça e o
corpo como tenho relatado - tomei um susto, pois no lugar de braços eu tinha duas
serpentes. As mãos eram as suas cabeças. As duas se entreolhavam e colocavam
para fora suas línguas bipartidas. Senti um pouco de medo quando se viraram e me
olharam profundamente nos olhos. Eram grandes, enormes sucuris, e faziam parte
de mim. Tentei controlar meus braços e senti que não tinha domínio sobre eles. E
de repente as duas começaram a se estranhar. A da direita, em um aparente golpe de
sorte, conseguiu morder e colocar parte da cabeça da cobra da esquerda em sua
boca e aí foi uma das sensações mais estranhas que já tive na minha vida, pois ela
começou literalmente a comer a da esquerda engolindo-a, só que a extensão dela
era  o  meu  corpo,  e  a  cobra  engolidora  também  era  parte  do  meu  corpo.  É
impossível descrever a estranha sensação de ser completamente devorado por mim
mesmo.  E no fim já  não restava mais  absolutamente nada,  eu fui  sumindo por
completo, eis que depois disso, eu senti uma das sensações mais sublimes que já
vivi  em  uma  experiência  transcendente.  Eu  simplesmente  provei  do  nada,  da
completa inexistência. E não existir era algo absolutamente pleno, de uma beleza
impossível de ser retratada com qualquer forma de linguagem. Estava em completo
êxtase por não existir! É um completo paradoxo essa frase, como algo que não
existe pode sentir? Mas não tenho outra maneira de explicar com palavras. Foi algo
de uma dimensão muito profunda, provei a tessitura do nada, do magnífico e sereno
nada. (FRANCO, 2016)

Em  Holocura,  a  MPB IV está  representada  na  última  página.  Franco desenhou um ser

demoníaco, com rosto sereno, tendo nos braços duas cobras a se encararem. Centralizado na parte

superior da página há uma estrela. No texto está a parte final da frase escrita por mim: “ao viver a



mais profunda solidão”. A solidão no caso, faz eco com o nada absoluto sentido por Franco. A

segunda HQ feita por Franco, Lar, deriva da mesma experiência com holotrópica e, de certo modo,

expõe os mesmos temas de Holocura. A diferença está em ela ter sido feita somente com base na

respiração de Franco e por ser uma reflexão do ocorrido. O autor se propõe mais em apresentar

observações sobre a experiência do que representá-la. Assim não vejo necessidade de uma análise

particular dela.

O outro nível da cartografia da psique proposto por Grof (1997) é o transpessoal. Ela está

dividida em duas grandes categorias. Cada uma é subdividida em outras três categorias, as quais por

sua  vez  possuem diversas  subcategorias  determinadas  pelo  psiquiatra.  Irei  citá-las,  mas  não as

comentarei em separado por perceber que fogem um pouco da proposta inicial desta análise. O

sistema de classificação de Grof é rico e abrangente servindo como base não só para interpretações

de respiração holotrópica como também de qualquer tipo de ENOC – o que me levaria a reanalisar

as outras histórias em quadrinhos, porém aqui o foco são os derivados de holotrópica.

Antes, Grof (1997) explica compreender a maneira de funcionamento da consciência em

dois  modos:  hilotrópico  e  holotrópico.  O primeiro  é  a  mente  voltada  para  matéria,  é  o  estado

ordinário  de  consciência.  O  segundo,  ao  contrário,  é  o  indivíduo  voltado  para  si  mesmo,  a

globalidade  e  a  totalidade,  são  os  ENOC.  Grof  (1997)  aproxima-o  das  tradições  místicas  e

espirituais, tendo como principais manifestações o acesso a “história biológica, psicológica, social,

racial e espiritual do indivíduo, e ao passado, presente e futuro de todo mundo fenomenal”. Tal

aproximação acaba por incluir elementos tidos pela ciência tradicional como não científicos, como

por exemplo os fenômenos paranormais. Abaixo segue a lista de tipos/categorias de experiências

transpessoais catalogadas por Grof.

Experiências Transpessoais
Extensão experiencial dentro da realidade e do espaço-tempo consensuais

1. Transcendência dos Limites Espaciais
a) Experiência da Unidade Dual
b) Identificação com Outras Pessoas
c) Identificação Grupal e Consciência Grupal
d) Identificação com Animais
e) Identificação com Plantas e Processos Botânicos
f) Unidade com a Vida e com Toda a Criação
g) Experiência da Matéria Inanimada e de Processos Inorgânicos
h) Consciência Planetária
i) Experiências Extraterrestres
j) Identificação com Todo o Universo Físico
k) Fenômenos Parapsicológicos que Envolvem Transcendência de Espaço

2. Transcendência dos Limites do Tempo Linear
a) Experiências Embrionárias e Fetais



b) Experiências Ancestrais
c) Experiências Raciais e Coletivas
d) Experiências de Vidas Passadas
e) Experiências Filogenéticas
f) Experiências da Evolução Planetária
g) Experiências Cosmogênicas 
h) Fenômenos Parapsicológicos que Envolvem Transcendência de Tempo

3. Introversão Física e Estreitamento da Consciência
(Extensão Experiencial Além da Realidade e do Espaço-tempo Consensuais)

a) Experiências Espíritas e Mediúnicas
b) Fenômenos Energéticos do Corpo Sutil
c) Experiências de Espíritos Animais
d) Encontros com Guias Espirituais e Serem Supra-humanos
e) Visitas a Outros Universos e Encontros com Seus Habitantes
f) Experiências de Sequências Mitológicas e de Contos de Fadas
g) Experiências de Divindades Pacíficas e Iradas Específicas
h) Experiências de Arquétipos Universais
i) Compreensão Intuitiva de Símbolos Universais
j) Inspiração Criativa e Impulso Prometéico
k) Experiências do Demiurgo e Insights sobre a Criação Cósmica
l) Experiências da Consciência Cósmica
m) O Vazio Supracóscmico e Metacósmico

Experiências Transpessoais de Natureza Paranormal
1. Vínculos Sincrônicos entre Consciência e Matéria

2. Acontecimentos Paranormais Espontâneos
a) Atos Físicos Supernormais
b) Fenômenos Espíritas e Mediunidade Física
c) Psicocinese Espontâneo Recorrente (poltergeist)
d) Objetos Voadores Não Identificados (fenômenos OVNI)

3. Psicocinese Intencional
a) Magia Cerimonial
b) Cura e Feitiçaria
c) Siddhis
d) Psicocinese em Laboratório (GROF, 1997, p. 58-59)

A partir  dos  nomes  das  categorias  é  possível  ter  uma  ideia  dos  conteúdos  visuais  e

sentimentais gerados no momento do ENOC. É perceptível também como o descrito anteriormente

nas  visões  de  ayahuasca  e  sonhos  lúcidos  pode  ser  correlacionado  a  esta  estratificação  das

experiências transpessoais feita por Grof. Como, por exemplo, as histórias Sintonia e Primordial, as

quais  retratam  os  “Encontros  com  Guias  Espirituais  e  Seres  Supra-humanos”  e  “Experiências

Ancestrais” (GROF, 1997), dentre tantos outros paralelos possíveis.

Para o psiquiatra, qualquer um que venha a pesquisar ENOC, seja em teoria ou prática, deve

conhecer esta “cartografia expandida da psique” (GROF, 1997, p.160). De certo modo, existem



várias  correspondências  entre  a  cartografia  de  Grof  e  as  estratificações  realizadas  por  Shanon

(2002) e por Enchenhofer (2012). Apesar dos dois pesquisadores focarem as análises nos efeitos da

ayahuasca, cada uma, a seu modo, chegou a conclusões complementar para se entender melhor a

mente durante os Estados Não Ordinários de Consciência. 



O pouso da águia...

Provavelmente  a  semente  para  esta  pesquisa  foi  plantada  em minha mente  quando,  por

acaso, descobri mais um ponto em comum com Edgar Franco. A primeira vez que o vi mencionar o

uso de enteógenos111, para criação artística, foi em 2011 durante uma fala dele em um evento na

UEG,  em  Anápolis  (GO).  Pouco  depois,  passamos  a  conversar  a  respeito  e  foi  então  que

compartilhou a  primeira  experiência  com os  cogumelos  mágicos,  realizada  em parceria  com a

esposa. Desde então participei com ele de várias experiências psiconáuticas, algumas chegaram até

a render HQs em conjunto.

Parte destas experiências foram realizadas visando mais do que a criação artística em si.

Fazem parte desta pesquisa, sob orientação de Franco. A proposta inicial da tese era discutir os

processos criativos de histórias em quadrinhos por meio de ENOC, e dentre eles incluía o uso de

Psilocybe  cubensis,  os  cogumelos  mágicos.  No  entanto,  dirigentes  da  Pós-Graduação  fizeram

ressalvas  quanto  aos  possíveis  problemas  legais  com a  pesquisa  caso  fossem usados  os  ditos

cogumelos112. Após longo trâmite do projeto no Comitê de Ética da UFG, a pesquisa de doutorado

foi aprovada, tendo sido liberado o uso de ayahuasca e respiração holotrópica como agentes de

ENOC para criação artística, no caso quadrinhos. 

Franco, particularmente, utiliza distintos modos de indução de ENOC. Dentre estes há: os

mencionados cogumelos, Ayahuasca, Respiração Holotrópica, Harmonização Quântica ao Som de

Tigelas de Cristal de Quartzo e Sigilos Mágicos. As investigações pessoais do artista, com relação

aos ENOC, extrapolam os  limites  da acadêmia.  São experiências  artísticas  sem necessidade de

validação institucional – apesar de tê-la ao publicar em revistas e anais de eventos artigos relatando

os processos criativos gerados por indutores de ENOC. Porém, é importante haver uma chancela

institucional para validar, dentro dos parâmetros da academia, a pesquisa desenvolvida com agentes

expansores da consciência. Esta tese, Quadrinhos Visionários113, ao ser aprovado no comitê de ética

validou  as  investigações  com  ENOC  realizadas  tanto  por  mim  quanto  por  Franco.  Além  de

orientador da pesquisa, ele é ainda um dos investigadores incluídos no projeto encaminhado ao

comitê. Somente assim seria possível criar HQs sozinho e em parceria por meio de ENOC durante o

111 Plantas ou fungos psicotrópicos. 
112 Os cogumelos  Psilocybe cubenses não são proibidos no Brasil, apenas a substância contida nele, caso seja

extraída ou sintetizada. A posse ou uso dos cogumelos em si não ocasionam contravenção penal, no entanto, para
uma pesquisa acadêmica não é possível  usar  os cogumelos ou outras substâncias  proscritas  pela Anvisa sem o
devido aval institucional e controle da substância.  

113 Título provisório da tese.



doutoramento. 

Edgar Franco, por ele mesmo, discute os próprios processos criativos desse tipo de HQs no

livro Quadrinhos Expandidos: Das HQtrônicas aos plug-in de neocortex (2017), da editora Marca

de Fantasia. Os trabalhos de Edgar Franco (2017) derivados de ENOC vão muito além do escopo da

pesquisa de doutorado explicitada aqui, como ele deixa claro no referido livro. O conceito de arte

visionária, o qual indica as obras derivadas de visões de ENOC, é ampliado pelo artista para o

sentido  de  arte  expandida,  ou  como  se  refere  “quadrinhos  expandidos”  (FRANCO,  2017).  Na

verdade, os trabalhos visionários estariam dentro do conceito dado por ele de “expandido”, a se

referir  às  obras  feitas  por  diversas  técnicas  diferentes  de  ampliação da  consciência,  intuição  e

sensibilidade.  

Porém a legitimação acadêmica para este tipo de pesquisa surge com meu doutoramento. A

partir  dele  abriram-se  novas  possibilidades  de  pesquisa  no  âmbito  da  UFG.  Este  projeto  foi  o

primeiro dentro da universidade a ter aprovado o uso de ayahuasca e respiração holotrópica pelo

próprio pesquisador e orientador. Tanto que em conversas informais nos bastidores da instituição,

fiquei sabendo que durante um evento de ética em pesquisa, a investigação foi citada como exemplo

de projeto inédito dentro da UFG.

A pesquisa foi ainda alvo de duras críticas e tentativa de censura por parte da coordenação

da Faculdade de Artes Visuais. Tanto eu quanto Franco (o orientador) fomos chamados, em dias

separados, para uma reunião fechada com a coordenação do programa de pós-graduação. A reunião

consistiu na tentativa de censura do projeto, inclusive desaconselhando-nos de enviá-lo ao Comitê

de  Ética  da  instituição.  O  mal  estar  gerado  teve  efeito  contrário  ao  esperado  pelos  censores.

Motivados em dar continuidade a investigação, Franco sugeriu que seguisse com a pesquisa de

modo teórico, deixando a vivência com ENOC para uma investigação paralela, alheia à academia.

No entanto, já quase na metade do período de doutorado, houve a troca de coordenação no

programa de pós-graduação e, ao contrário de antes, passei a ser incentivado a enviar o projeto ao

Comitê de Ética. Seriam eles quem definiriam se a pesquisa seria realizada como originalmente

proposta ou não. Para enviar o projeto ao comitê busquei auxílio de dois acadêmicos, José Mikosz

(professor  de  arte  doutor  com pesquisa  sobre  ayahuasca)  e  Fernando  Beserra  (psicólogo  com

pesquisa sobre arte visionária). Ambos enviaram-me textos validando questões éticas e legais da

pesquisa. Franco, juntamente com a responsável da Faculdade de Artes Visuais no Comitê de Ética

da  UFG,  se  reuniu  oficialmente  com  os  responsáveis,  incluindo  a  Pró-reitora  de  Pesquisa,  e

apresentaram meu projeto de tese.  Desta reunião,  foi  criada uma comissão de avaliação prévia,



composta por um antropólogo, uma farmacóloga, um psicólogo e um psiquiatra, todos professores

doutores da UFG. Após alguns meses, recebi essa pré-avaliação final da comissão, me instruindo a

rever alguns pontos do projeto para que fosse submetido ao Comitê de Ética tendo chances de

aprovação.  

Precisei  ainda,  juntamente  com  Franco,  realizar  exigências  legais  necessárias  para  o

cumprimento das normas. Por exemplo, foi necessário avaliação psiquiátrica de ambos como prova

de capacidade mental para seguir com tais experimentos. Além de buscar o consentimento legal dos

responsáveis por ministrar o chá ou facilitar a respiração, dentre outros. Da readequação do projeto

até conseguir todos os documentos se passou quase um ano. Quando recebi a aprovação final, já

havia transcorrido um ano da primeira submissão ao comitê.

Com  o  projeto  aprovado  foi  iniciada,  de  fato,  a  pesquisa.  Em  conjunto  com  Franco,

participei de duas sessões de Respiração Holotrópica. Somente na segunda foi possível desenvolver

algo em conjunto. Para a ayahuasca, devido a imprevistos de datas, só foi possível para Franco

participar de uma cerimônia. Caso a pesquisa não houvesse sido inicialmente censurada, haveria

tempo de sobra para remanejar datas. Porém, perdi um ano até ser motivado a enviar o projeto ao

Comitê de Ética e mais um ano até a aprovação. 

Razões como as explicitadas acima justificam a necessidade desta exposição. Não foi um

trâmite tranquilo chegar até à autorização para iniciar a pesquisa. É preciso ser transparente ao

realizar uma investigação como esta.  Principalmente para aqueles que se interessam pelo tema.

Assim  podem conhecer  um pouco mais  do que pode acontecer  em uma universidade  para  se

conseguir aprovar um projeto que tenha como escopo o uso de psicotrópicos e ENOC em geral. O

resultado desta  pesquisa pode ainda influenciar  o futuro de investigações  semelhantes na UFG,

sejam nas Artes ou em outras áreas do conhecimento. Tanto eu quanto Franco temos ideias para

novos  desdobramentos  de  experiências  com ENOC a  partir  do  desenrolar  da  tese.  O campo é

inexplorado, aberto e novo. Há muito ainda do inconsciente a ser trazido a superfície por meio da

arte, principalmente em quadrinhos. 

Considerações sobre o voo

Confesso sentir um certo enrubescer ao escrever estas linhas. Sei que o leitor, após terminar

a leitura das HQs, conhecerá parte de minha intimidade. Não a intimidade de hábitos cotidianos, o

intimo inconsciente. Aquele que nunca se sabe direito como é – ou sequer se para um dia para

refletir a respeito. As páginas das HQs publicadas aqui estão cheias de desejos, inquietações e um

modo singular de percepção da realidade e de minha própria vida. São páginas que dão forma a uma



espécie de diário ilustrado do inconsciente. E um pouco mais.

São o resultado poético (prático) desta pesquisa de doutorado desenvolvida por mim entre

2014 e 2018, no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual – FAV/UFG, sob orientação

do prof. Dr. Edgar Franco. O foco esteve em compreender os processos criativos motivados por

Estados  Não  Ordinários  de  Consciência  –  ENOC,  especialmente  com  relação  à  Ayahuasca,

Respiração  Holotrópica  e  Sonhos  Lúcidos.  Ou  seja,  todas  as  histórias  lidas  neste  volume  são

derivadas  de  um  destes  indutores  de  ENOC.  São  verdadeiras  cartografias  do  inconsciente.

Mapeiam o mundo invisível da mente em estado ampliado, trazendo ao leitor um vislumbre da

verdadeira experiência por meio da arte. Aqui, em especial, com HQs. 

Quadrinhos que podem ser entendidos como pertencentes ao movimento de Arte Visionária.

O  autor  do  Primeiro  Manifesto  da  Arte  Visionária,  Laurence  Caruana  (2013),  aponta  alguns

quadrinistas como exemplos de artistas visionários, apesar de não aprofundar-se – na tese analiso o

trabalho de alguns deles como Moebius, Jim Woodring, Rick Veitch, Xalberto e Sergio Macedo.

Artistas que se dedicam à arte visionária buscando retratar imagens obtidas por ENOC, as quais

geralmente possuem um arcabouço específico de sentido imagens – com significados particulares

vinculados às experiências. Dado esse bastante perceptível nas histórias narradas aqui. Algumas até

mesmo têm como protagonistas personagens com meus traços físicos.

No entanto, somente eu usei ayahuasca e respiração holotrópica para a produção das HQs –

com exceção do orientador, Edgar Franco, que participou de algumas sessões. Os outros autores

foram  convidados  a  participarem  como  colaboradores  da  pesquisa  e  não  figuram  como

investigados. Três principais razões me motivaram para essa decisão: primeiro, nem todos eles se

interessam  por  ENOC;  segundo,  questões  ético/legais  iriam  atrasar  a  pesquisa;  e,  terceiro,  o

conteúdo expresso nas HQs é íntimo. Não me senti a vontade de expor os autores para uma pesquisa

acadêmica particular. Sendo as histórias compostas apenas por minhas visões/sensações (e algumas

do orientador) respondo somente aos envolvidos diretamente quanto ao teor das narrativas/visões.

Todas  as  histórias  fazem parte  da pesquisa.  Vacilo  Onírico,  Não Existe  Nada Melhor  e

Escolha são derivadas de sonhos lúcidos. Dia da Caça é resultado de visões hipnagógicas, enquanto

Muscaria é  um  sonho  comum.  Serpentear,  Primordial,  AyauhuayA,  Nas  Trevas...,  Presença,

Sintonia, o  HQforismo  e  Nuasca, são visões/sensações proporcionadas pela ayahuasca.  Renascer,

Lar e Holocura, são experiências com respiração holotrópica. Renascer, em especial, é uma mistura.

Nela há o relato tanto da interação com ayahuasca quanto com holotrópica.

O intuito geral da pesquisa foi, por meio de ENOC, buscar imagens no reino do inconsciente



para desenvolver narrativas. Ou mesmo replicar o mais fiel possível as experiências vistas/sentidas.

A ideia de me tornar um “buscador de imagens”, remete à perspectiva do arqueólogo David Lewis-

Williams (2005),  o qual atribui às pinturas  rupestres serem representações de visões de transes

xamânicos. Ou seja, para o pesquisador, a percepção imagética inicia com os ENOC, tendo a arte

surgido da busca em reter tais imagens fugazes. Agora, saí em busca da mesma matéria-prima, mas

ao invés de registrar as visões em paredes de cavernas de modo aparentemente aleatório, produzi

quadrinhos e refleti a respeito. 

O convite aos autores partiu por conhecê-los há um tempo e já ter trabalhado com eles de

alguma forma no passado.  Alguns,  como é o caso de  Laudo,  Posteraro  e  Franco,  são também

psiconautas, acostumados aos Estados Não Ordinários de Consciência. O que confere um modo

particular de compreenderem a proposta da pesquisa. Outros, como Guilherme Silveira, Angelo Ron

e Décio Ramirez, não possuem nenhuma ligação com enteógenos ou ENOC e atuaram como uma

espécie  de “grupo de controle”.  Ao contrário dos  autores psiconautas,  foi  interessante perceber

como se desenvolveram as histórias por meio do olhar de quem nunca vivenciou um ENOC. No fim

não houve tanta  diferença prática na realização das HQs.  Muito,  acredito,  foi  devido as  várias

conversas entre eles e eu e também por enviar roteiros detalhados e já rafiados.

Enquanto  processo  criativo  impulsionados  por  ENOC,  observo  que  (diferente  do  senso

comum) não houve uma melhora na criatividade em si – como já descrito por outros pesquisadores

(KRIPPNER, 1985; BAGGOTT, 2015). Ao menos eu, e observando as obras do orientador, não

percebi nenhum acréscimo criativo nos trabalhos. O que mudou foram as temáticas. Os conteúdos

expressos nas HQs dialogam com o macro universo a qual estão relacionadas às técnicas de ENOC.

A ayahuasca, por exemplo, trouxe muitas visões de répteis (cobras, lagartos), um dos principais

animais vistos durante as mirações, além de sensações inefáveis. A Respiração Holotrópica resultou

em experiências mais familiares e não tão globais quanto as proporcionadas pela ayahuasca ou

sonhos lúcidos. As três variedades de ENOC, analiso, possuem em comum a melhora gradual na

percepção de si no mundo e com relação aos outros. As histórias, as imagens, têm mais ligação com

os processos internos do que simplesmente com imagens.

A busca por imagens, aos moldes nos quais realizei, só passa a ter sentido se o processo todo

envolver o indivíduo. A pura caça por imagens, no decorrer do processo,  se torna uma falácia.

Percebi isso por ter iniciado a pesquisa com o intuito de criar um distanciamento entre eu e as

visões. No decorrer das sessões de ayahuasca e holotrópica percebi ser virtualmente impossível.

Tanto a ayahuasca quanto a respiração holotrópica, misturam sensações e visões de uma maneira



quase  indissociável.  Expressar  as  imagens  e  não transparecer,  o  mínimo que for,  as  sensações

presentes no momento da visão, torna o trabalho carente de significado. Não para o leitor, mas

acredito que sim para quem vivenciou os ENOC. No meu caso em particular, quase todas as HQs

acabaram por substituir a visão original quando busco relembrá-las. Acredito que isso só aconteceu

devido às sensações contidas nas HQs. Este acabou sendo um ponto em comum com os quadrinhos

do gênero poético-filosófico.

No início da pesquisa, acreditei haver uma distinção nítida entre o que viria a ser quadrinhos

poético-filosóficos e os quadrinhos visionários. Até pode haver alguma diferença, como de fato

demonstro com os trabalhos ilustrados por Laudo, Angelo Ron e Décio Ramirez, os quais seguem

um padrão tradicional da linguagem das HQs. No entanto, os roteiros desenhados por quem bebe da

fonte dos quadrinhos poético-filosóficos, acaba por seguir essa tendência, como por exemplo, os

trabalhos assinados por Franco, Silveira e Posteraro. 

Paradoxalmente, mesmo o âmago dos quadrinhos dizerem mais do inconsciente de quem

vivenciou  as  experiências  de  ENOC,  também trata  de  maneira  universal  a  psiquê  humana.  O

transpessoal, como aponta Grof (1997), é a interpretação do mundo em sua totalidade, como sendo

parte integral  dele e  do universo de modo indissociável  além do tempo e espaço.  É uma nova

maneira  de  se  colocar  e  compreender  o  mundo.  Geralmente  proporcionada  pelos  Estados  Não

Ordinários  de  Consciência.  O  arcabouço  imagético  conceitual  inerente  ao  âmbito  transpessoal

assemelha-se ao que se entende por  inconsciente coletivo, tendo como principal avanço teórico a

inclusão de percepções além da compreensão da matéria. Algo similar está presente em escritos

místicos e espiritualistas de tradições orientais ao abordarem a mente e a consciência. De acordo

com  Grof  (1997),  a  perspectiva  transpessoal  abre,  pela  primeira  vez,  a  interseção  entre

conhecimento antigo e ciência moderna no que diz repeito ao entendimento da consciência.

Ao trazer à tona, em formato de quadrinhos, parte do meu percurso ao inconsciente, traço

uma cartografia. Passo a discutir minha relação com o ambiente em que estava inserido durante os

ENOC  e  com  o  ambiente  mental.  Em  algumas  histórias,  como  em  AyauhuayA,  fica  clara  a

ambivalência. Apesar de haver um arcabouço prévio de imagens proporcionadas pela ayahuasca

(SHANON, 2012), surge o que parecem ser cenas/imagens particulares do meu imaginário pessoal.

Algo recorrente, como Rick Veitch descreve. O visto e revisto reforçam a ideia de um mapa mental

traçado pelas visões representadas em quadrinhos.

Pode ser o resultado do set and setting. O estado mental tranquilo, leve e feliz propicia boas

experiências se combinado com um ambiente confortável e seguro. Até o estado físico interfere no



visto e sentido – como observado nos experimentos discutidos no Estágio III.  Exemplos são as

histórias derivadas de ayahuasca: Serpentear, Primordial, AyauhuayA e Presença. Em todas elas a

visões foram determinadas pelo ambiente em que foram realizadas as cerimônias. Todas as sessões

com o chá se deram em locais rurais, com bastante verde, silêncio e fogueira. Como resultado, tive

mais visões ligadas à natureza, animais selvagens ou fenômenos naturais, como o fogo.

A criatividade,  como  aponta  May  (1982)  necessita  de  um  ambiente  e  estado  mental

adequados para o “encontro” com a ideia – resultado do trabalho inconsciente para a resolução de

um problema prévio. No início do Estágio I, levanto duas questões norteadoras para a pesquisa, com

vista em respondê-las ao final da investigação. São elas: a) poderia o artista visionário passar pelo

momento  do  “encontro”  duas  vezes  no  processo  criativo?  b)  Existiria  uma  distinção  entre  o

encontro tido durante o ENOC e o do estado ordinário de consciência? Na pretensão de apontar um

caminho e não determinar a direção, acredito que o “encontro” tido durante o ENOC é diferente do

“encontro” criativo. O “encontro”, na maneira como May (1982) explica, é arrebatador, levando a

sensações físicas e mentais específicas do momento criativo. Da mesma maneira ocorre com os

ENOC. Em outras palavra, creio ocorrer dois “encontros” criativos ao se trabalhar com ENOC,

porém são “encontros” distintos e complementares. Não há um melhor ou pior. 

Ao  meu  ver  o  “encontro”  durante  o  ENOC,  mais  do  que  a  solução  para  algo,  é  a

identificação de que determinada visão e/ou sensação é passível de ser transformada em arte – algo

similar  a  “intuição”  descrita  por  Ostrower  (1977).  Não  há  uma  questão  norteadora  para  a

criatividade, somente a espontaneidade das visões de ENOC. Elas acontecem sem nenhum controle

ou motivação racional. Ao contrário da criatividade que é exercitada cotidianamente pelo artista e

há previamente um problema a ser resolvido. Por outro lado, não adianta ter a visão sem ao menos

existir o ímpeto criador, como frisa May (1982). 

Shanon  (2010)  acredita  que  a  força  motivadora  de  visões  e  a  perspectiva  espiritual  da

ayahuasca está ligada à mesma fonte criativa presente em todas as pessoas. Para o pesquisador, a

ayahuasca não possui nada de paranormal ou místico, grande parte do efeito dela seria gerado pelos

mesmos  processos  mentais  da  criatividade,  mas  agindo  de  modo  diferenciado  e  ampliado

(SHANON, 2010). O ponto de vista de Lewis-Williams (2005), ao creditar aos ENOC a origem das

imagens, faz sentido com o exposto por Shanon (2010). Ou seja, durante os ENOC derivados de

processos xamânicos (naturais ou não) os indivíduos passariam a ser influenciados por processos

criativos – são estímulos ideais para visualização imagética e criação. Mesmo os ENOC em si não

melhorando de fato a criatividade, em um indivíduo previamente criativo, eles podem agir como



motivador. 

A criatividade, enquanto força motriz individual, ao meu ver não é melhorada devido aos

ENOC, mas pode ser melhor aproveitada se utilizado material colhido lá. A riqueza das experiências

e novas perspectivas proporcionadas pelos ENOC, como abordado no decorrer da tese, encanta a

espécie humana desde eras remotas. Ao contrário da arte comum, realizada a partir da idealização

pura e simples, os ENOC mostram aquilo que de olhos abertos não existe e não pode ser imaginado,

apenas contemplado.
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