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Introdução.

Na manhã do dia 20 de Abril de 1962, Walter Pahnke deu início a um conjunto de 

procedimentos científicos destinados a comprovar a seguinte tese:

“… a experiência proporcionada pelas drogas psicadélicas, como o LSD, a psilocibina, e a 

mescalina, pode ser semelhante ou idêntica à experiência descrita pelos místicos de todas 

as épocas, culturas, e religiões.”1

O terreno onde esta tese encontrou a sua origem e alimento, foi, indiscutivelmente, 

o mesmo que está na raiz daquilo pelo qual são conhecidos os anos sessenta nos estados 

unidos.  E  se  há  algo  que  se  sabe  bem sobre  este  período,  é  o  facto  de  que  um dos 

elementos mais marcantes foi o crescente interesse nas substâncias capazes de alterar o 

nosso estado normal de consciência. Os relatos são inúmeros, e não apenas das autoridades 

preocupadas,  ou  dos  jovens  “desviados”.  O uso  deste  tipo  de  substâncias  encontra-se 

vertido  em  vários  textos  das  mais  díspares  personalidades  da  época.  Entre  elas, 

relembramos  Aldous  Huxley,  que  havia  publicado  uma  obra  famosa  acerca  da  sua 

experiência sob o efeito de LSD, The Doors of Perception.

Esta atmosfera pode bem ter sido o fermento circunstancial de uma pulsão mais 

intemporal de estudar rigorosamente este fenómeno, apenas como uma forma derivada do 

desejo  mais  facilmente  encontrado  de  simplesmente  querer  estudar  os  nossos  limites, 

conhecer aquilo de que somos capazes. Mas não acreditamos ser este o caso, e claramente 

não nos encontramos sozinhos. 

Há Algo demasiadamente forte na sua evidência para dois tipos de pessoas: aqueles 

que  procuram,  suportando  as  mais  duras  provações,  exigindo  de  si  mesmos  a  maior 

capacidade  analítica,  disciplinando-se  sem  descanso,  encontrar  alguma  forma  de  se 

conhecerem, ou de conhecerem algo, simplesmente algo; e aqueles que escolhem abalar o 

que quer que seja que é tudo, aquilo que têm, espetar a agulha na pequena bolha da qual 

não conseguem sair.

1 “… the experience facilitated by psychedelic drugs, such as LSD, psilocybin, and mescaline, can be similar 
or identical to the experience described by the mystics of all ages, cultures and religions.” in PAHNKE, W. 
N., “Drugs and Mysticism”, The international journal of Parapsychology, Vol VIII (Nº2) Spring 1966, pp. 
295-313.
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Do primeiro caminho, ouvimos relatos plenos de luz mas sem adornos, vemos os 

olhos que nos atravessam mas sem lasers ou raios espectrais; nem reparamos nos corpos 

de onde saem Palavras (serão mesmo palavras?), sentimo-nos na presença da Autoridade. 

Habitualmente designamos estes seres como místicos, e atribuímos-lhes o incrível feito, 

ignorantes  do  que  falamos,  de  terem passado  por  uma  experiência  mística.  São  seres 

iluminados. E são-no para nós, talvez exilados desse outro reino, porque na sua presença 

respiramos respeito. Sentimos que ali há Algo2.

O segundo caminho é de uma outra natureza. É bruto, é cego, e é perigoso. Não há 

uma forma  mais  suave  de  o  pôr.  Sabemos  bem como o despertar,  já  nos  queimamos 

bastante à sua custa, mas continuamos sem saber como opera. Para o despertar, a regra é o 

desregro, mas o fim está longe de ser previsível ou animador. Contudo, há umas almas 

prudentes que se aventuram passo a passo, e talvez tenham chegado a algum lado. Assim 

pensava  Walter  Pahnke  e  outros:  esse  Algo  é  acessível  a  todos,  e  há  um  método 

“científico”!, palavra-orgasmo da cultura ocidental.

Também nós nos reconhecemos em muitas dessas tentativas. E é esse mesmo Algo 

que procuramos com este texto (o nosso método!), e, infelizmente, reconhecemos à partida 

que todo este esforço jamais dirá algo que ultrapasse isto: Algo. Não sabemos o que dizer, 

nem como dizê-lo. Mas não estamos completamente inermes, sabemos o terreno em que 

nos movemos, a palavra, temos a nossa dinamite, o Paradoxo, e há já alguns anos que 

vamos procurando o local certo para a detonar. Este texto é só mais uma exploração do 

terreno.

De uma forma muito simples, a nossa tarefa dos últimos tempos tem sido a de 

procurar  o  lugar  para  o  ilógico.  Se no início  nos  encontrávamos  numa pura demanda 

iconoclasta, aos poucos fomos reconhecendo a sua relevância. Encontramos a Metafísica, 

tropeçamos na sua ordenação lógica, mas depressa descobrimos que houve quem tenha 

dado o salto por cima dessa barreira, e, na falta de palavras e meios literários, tentado de 

todas as formas nomear o inominável. E finalmente veio a Religião, onde descobrimos a 

mística e, não tendo descoberto o lugar que tanto procuramos, percebemos pelo menos a 

universalidade desta busca.

2 Pedimos desde já desculpa pelo abuso das maiúsculas, em Algo, Palavra, Dizer, por exemplo, mas 
sofremos do mesmo mal que nos atravessa a todos. Estas palavras que aqui firmamos não conseguem cobrir 
o território que pretendemos tactear, daqui do fundo da nossa escuridão. Se houvesse essa outra Linguagem, 
capaz de Dizer!, mas estamos certos de que a não ouviríamos, não sabíamos como! Porque dizer é A e ouvir 
é B, e A é diferente de B, e o que é diferente está separado, jamais se encontra. O A fica A, e o B fica B, 
separados nos seus pequenos e vazios nichos da identidade. Perdoem-nos o devaneio.
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O que  é  que  pretendemos  retirar  da  primeira  parte  deste  ensaio?  A  de  que  é 

possível falar de Uma experiência mística. Uma só, não várias e sujeitas às vicissitudes 

das culturas.  Aquilo que não é bem nomeado em nenhuma das línguas humanas é no 

fundo  o  mesmo.  Os  estudos  científicos  que  apresentamos  dizem-nos  também  que  a 

podemos induzir. Discutiremos um pouco esta questão, mas o que mais nos interessa é que 

podemos pelo menos provocar a forma. E tendo a forma, ainda que seja absolutamente 

sem forma, temos algo a aprender. Contudo, acrescentamos uma reserva pessoal a esta 

forma de pretender  chegar  ao conhecimento  místico,  mas disso daremos conta  mais  à 

frente.

A segunda parte é a proposta de uma metodologia que colocamos sob o tema de 

Metafísica  Experimental.  Há  vários  textos  de  Metafísica  Experimental  na  história  da 

filosofia e da religião, e de certa forma, todo o místico que forçou a linguagem ao máximo 

de  forma  a  tentar,  mantendo  uma  ligação  com  os  outros,  comunicar-lhes  o  que 

experienciou,  estava  a  escrever  Metafísica  Experimental.  Aquilo  que nós  pretendemos 

concluir  nesta  segunda parte  é  que  ainda  há  muito  trabalho  a  fazer  para  aqueles  que 

estudam a Metafísica a partir da palavra. E ele consiste em forçar ainda mais os limites da 

linguagem,  aprender  com  os  paradoxos  da  experiência  mística  e,  passo  fundamental, 

axiomatizá-los. É, em suma, um trabalho técnico o que propomos, o de derivar a lógica da 

metafísica.
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I. Acerca do uso de substâncias alucinogénicas para fins religiosos, de um 

ponto de vista científico.

1. “The Good Friday Marsh Chapel Experiment” de Walter N. Pahnke.

Como foi referido na introdução,  o propósito  de Pahnke era  o de comprovar  a 

hipótese de que havia uma possibilidade de induzir a experiência mística, tida como um 

fenómeno de extrema raridade, em qualquer indivíduo que se sujeitasse ao simples acto de 

ingerir um determinado composto químico. Na base desta ideia encontram-se inúmeros 

dados  antropológicos  atestando o uso de substâncias  psicoactivas  em rituais  religiosos 

desde tempos  imemoriais.  Entre  os exemplos  dados,  registamos  o uso do cacto peiote 

pelos aztecas, cujo ingrediente activo é a mescalina, tão cedo como 300 a.c.. Acresce-se a 

isto, o facto de que muitos investigadores, tendo já realizado experiências com versões 

sintéticas destes compostos, terem sido forçados a reconhecer que, de facto, a linguagem 

mística  e  religiosa  é  a  única  que pode,  ainda  que  limitadamente,  aproximar-se a  uma 

descrição do conteúdo destas suas experiências.

Firmado  o  objectivo  a  partir  da  tese  mencionada,  Pahnke  (que  na  altura  se 

encontrava a preparar o seu doutoramento em teologia em Harvard) começou o trabalho 

procurando  estabelecer  uma  “tipologia  fenomenológica  do  estado  místico  de 

consciência”3.  Para  tal,  socorreu-se  do  trabalho  pioneiro  realizado  por  William James 

nesta área, mas também e principalmente, da recolha preciosamente elaborada por W.T. 

Stace  das  descrições  da  experiência  mística  numa  obra  intitulada  “Mysticism  and 

Philosophy”.  A conclusão  que  Pahnke  sublinha  do  livro  de  Stace  é  a  de  “… que na 

experiência  mística  há  certas  características  fundamentais  que  são  universais  e  não 

restritas a qualquer religião ou cultura em particular  (apesar de as condições culturais, 

históricas  ou  religiosas  particulares  poderem influenciar  tanto  a  interpretação  como  a 

descrição  dos  fenómenos  básicos)…”4.  Não podemos  deixar  de  dizer  que  esta  mesma 

3 “…phenomenological typology of the mystical state of consciousness…” in PAHNKE, W. N., “Drugs and 
Mysticism”, The international journal of Parapsychology, Vol VIII (Nº2) Spring 1966, pp. 295-313.
4 “… that in the mystical experience there are certain fundamental characteristics that are universal and not 
restricted to any particular religion or culture (although particular cultural, historical, or religious conditions 
may influence both the interpretation and description of the basic phenomena)…” in PAHNKE, W. N., 
“Drugs and Mysticism”, The international journal of Parapsychology, Vol VIII (Nº2) Spring 1966, pp. 295-
313.
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conclusão é um sempre renovado motivo de espanto para nós. De facto, sempre que nos 

dedicámos à leitura de um qualquer texto místico, proveniente de uma qualquer corrente 

religiosa,  fomos forçados a dar um passo atrás perante a força desta evidência.  É com 

objectos universalmente reconhecidos que se faz ciência, e Pahnke encontrou aqui o seu. 

Assumindo completamente esta conclusão no seu trabalho, avança para uma tipologia em 

nove categorias que apresentamos em seguida segundo a sua própria descrição.

Categoria I: União.

Tratando-se do aspecto mais importante da experiência mística, exige uma análise 

mais pormenorizada que conduz à uma subdivisão em dois tipos.

A  união interna caracteriza-se pelo desaparecimento do usual sentimento do ego 

empírico ou da individualidade, juntamente com as impressões discriminadas dos sentidos 

internos e externos, restando apenas a consciência. Uma consciência sem conteúdo, pura; 

uma união vazia5. Esta consciência é atenção pura, para além do conteúdo empírico, sem 

qualquer distinção interna ou externa. Apesar da perda das impressões dos sentidos e da 

dissolução da identidade pessoal ou do Eu, a clarividência da mesmeidade ou união não 

deixa de se manifestar sendo posteriormente lembrada.

A  união  externa é  experimentada,  por  sua  vez,  como  um  sentimento  de 

mesmeidade por detrás da multiplicidade empírica. A habitual sensação de separação entre 

o sujeito e o objecto desaparece e, ao mesmo tempo, sabe-se que ela existe. Contudo “… 

as essências dos objectos são experienciadas intuitivamente e sentidas como as mesmas a 

um nível mais profundo. O sujeito tem uma sensação de mesmeidade com estes objectos 

porque  ele  “vê”  que  num  nível  mais  básico  fazem  todos  parte  da  mesma  unidade 

indiferenciada.”6. No tipo mais “completo” de experiência ocorre a sensação cósmica de se 

sentir profundamente parte de tudo.

Categoria II: Transcendência do tempo e do espaço.

Não só o sujeito pode perder a noção do tempo cronológico, como também pode 

perder completamente a noção de passado, presente, e futuro. Em relação ao espaço, a 

orientação espacial desaparece a um nível radical que inclui as habituais três dimensões 
5 Curiosamente, esta última frase surgirá quase verbatim no relato escrito por um dos sujeitos da experiência 
realizada em 2006, na universidade Johns Hopkins, que apresentaremos no capítulo seguinte.
6 “… the essences of objects are experienced intuitively and felt to be the same at the deepest level. The 
subject feels a sense of oneness with these objects because he “sees” that at the most basic level all are part 
of the same undifferentiated unity.” in PAHNKE, W. N., “Drugs and Mysticism”, The international journal  
of Parapsychology, Vol VIII (Nº2) Spring 1966, pp. 295-313.
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espaciais. Frequentemente estes aspectos da experiência são descritos como a “eternidade” 

e o “infinito”.

Categoria III: Uma alegria sentida profundamente.

Entende-se aqui a palavra alegria num sentido muito lato. De facto, as descrições 

encontradas mais universalmente referem-se à alegria, à sensação de se ser privilegiado, e 

à paz. Aquilo que lhes confere um carácter único na experiência mística é a intensidade a 

que  se  elevam,  muito  para  além de  qualquer  outra  experiência  humana,  sendo  muito 

valorizadas pelos sujeitos. O amor também pode ser um elemento desta categoria, mas não 

tem a mesma universalidade que os anteriores.

Categoria IV: Sacralidade.

“A  característica  básica  da  sacralidade  é  uma  resposta  intuitiva,  sussurrada, 

palpitante de admiração e espanto na presença de realidades inspiradoras.”7. Não há aqui 

necessariamente  qualquer  conotação  religiosa  ou  divina,  apesar  de  poder  haver  um 

sentimento de reverência ou a sensação de se estar perante algo divino.

Categoria V: Objectividade e Realidade.

Há dois elementos vitais que caracterizam a experiência segundo esta categoria:

(1) a  natureza  intuitiva,  imediata,  e  não  racional  do  conhecimento  ganho  por 

experiência directa;

(2) a  autoridade  acoplada  a  esta  forma  de  conhecer,  i.e.,  o  sujeito  que  recebe 

conhecimentos acerca da natureza da realidade desta forma tão íntima,  sente-os 

com inatacáveis.

“Tal conhecimento intuitivo não representa necessariamente um acrescento de actos, 

mas sim em iluminação intuitiva.”8.  Os conhecimentos  obtidos são geralmente de dois 

tipos: acerca do ser e da existência em geral; e acerca do próprio eu finito.

Categoria VI: Paradoxicalidade.

7 “The basic characteristic of sacredness is a non-rational, intuitive, hushed, palpitant response of awe and 
wonder in the presence of inspiring realities.” in PAHNKE, W. N., “Drugs and Mysticism”, The 
international journal of Parapsychology, Vol VIII (Nº2) Spring 1966, pp. 295-313.
8 “Such insightful knowledge does not necessarily mean an increase in facts, but rather in intuitive 
illumination.” in PAHNKE, W. N., “Drugs and Mysticism”, The international journal of Parapsychology, 
Vol VIII (Nº2) Spring 1966, pp. 295-313.
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As descrições mais precisas bem como as interpretações racionais da experiência 

mística esbarram ambas com a sua natureza intrinsecamente contraditória. De uma forma 

exemplificativa, é habitual encontrarem-se todo o tipo de descrições acerca de se sentir, 

ver, saber, algo e simultaneamente o seu contrário. Exemplo: a sensação de um Eu que 

existe e que é nada ao mesmo tempo.

Categoria VII: Inefabilidade.

Todas  as  tentativas  de  descrever  a  experiência,  por  mais  fervorosas  e 

cientificamente-intencionadas que sejam, frustram-se sempre perante a falta de recursos 

comunicacionais  para  o  fazerem.  Em  quase  todos  os  relatos  é  acrescentado  que  o 

fundamental ficou inaudito por falta de meios.

Categoria VIII: Transiência.

Por comparação com a permanência da concepção usual da realidade, diz-se que a 

experiência mística é transiente porque se circunscreve a um dado período de tempo.

Categoria IX: Mudanças positivas persistentes na atitude e comportamento.

Entre  os  sujeitos  que  passaram  por  esta  experiência,  ocorreram  mudanças 

significativas no resto das suas vidas nos seguintes aspectos:

1) em relação a si. A conquista de uma capacidade de encarar aspectos indesejados de 

si e assim eliminá-los. Aumento de um optimismo interno que perpassa para todas 

as suas acções, com consequente aumento das sensações de alegria, felicidade e 

paz.

2) mudanças  nas  atitudes  em  relação  aos  outros,  incluindo  mais  sensibilidade, 

tolerância, amor real, maior abertura e autenticidade.

3) mudança (sentida como) positiva na filosofia de vida e valores, maior sensação de 

propósito e sentido. Mais tempo dedicado à meditação e vida devocional.

4) mudança em relação à própria experiência, que é guardada como algo valioso e 

fonte permanente de ensinamentos.

Na posse desta descrição como termo de comparação, Pahnke projecta então uma 

experiência  para  ser  realizada  tendo  como  sujeitos  indivíduos  saudáveis,  física  e 

mentalmente, com uma forte ligação religiosa – são escolhidos vinte alunos de teologia 
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cristã. “Foi feita assumpção de que a condição mais condutiva a uma experiência mística 

devia  ser  uma  atmosfera  aproximadamente  comparável  àquela  criada  pelas  tribos  que 

usam  mesmo  substâncias  psicadélicas  naturais  em  cerimónias  religiosas.  O  conteúdo 

particular  e  o  procedimento  da  cerimónia  tinha  que  ser  aplicável  (i.e.  familiar  e 

significativo) aos participantes.”9. O local eleito será a cave e uma sub-câmara da igreja 

Marsh na cidade universitária de Boston, onde os participantes terão acesso, através de 

altifalantes,  ao sermão de sexta-feira santa, que estava decorrer na câmara principal da 

igreja,  presidido  por  um reverendo  de  forte  presença  (mentor  do,  nessa  altura,  jovem 

Martin Luther King Jr.).

Entre  as  várias  etapas  de  preparação  para  a  experiência,  há  dois  factores  que 

achamos  importante  sublinhar:  em  primeiro  lugar,  todos  os  vinte  escolhidos  eram 

“quimicamente-ingénuos”,  o  que  significa  que  nunca  tiveram  contacto  com  nenhuma 

droga que altere a consciência; em segundo, que foi tido um especial cuidado para não 

haver qualquer tipo de sugestão acerca dos tópicos presentes na tipologia da experiência 

mística de Pahnke, de modo a não criar expectativas que se auto-realizassem por via da 

sugestionabilidade de cada um. Para além disto, foi tomada uma quantidade considerável 

de  precauções  de  modo  a  garantir  a  fiabilidade  dos  dados,  entre  as  quais  o  habitual 

controlo científico do placebo - uma cápsula indistinguível daquela cujo efeito se pretende 

estudar - distribuído a metade dos participantes (ignorantes acerca do conteúdo da cápsula 

que lhes foi dada)10.

Os  resultados  empíricos  da  experiência  foram avaliados  a  partir  de  três  fontes 

principais: um relato escrito em primeira pessoa acerca da experiência vivida por cada um 

dos participantes, mal os efeitos da droga desapareceram totalmente; um questionário de 

seguimento composto por 147 itens, com uma escala numérica, baseado na tipologia já 

apresentada, seguido de uma entrevista, que foi repetida seis meses mais tarde juntamente 

com  um  novo  questionário  e  relato,  desta  feita  avaliado  por  um  painel  de  juízes 

completamente alheios  ao conteúdo da experiência,  inclusive do facto de ter  havido o 

9“The assumption was made that the condition most conducive to a mystical experience should be an 
atmosphere broadly comparable to that achieved by tribes who actually use natural psychedelic substances in 
religious ceremonies. The particular content and procedure of the ceremony had to be applicable (i.e., 
familiar and meaningful) to the participants.” in PAHNKE, W. N., “Drugs and Mysticism”, The 
international journal of Parapsychology, Vol VIII (Nº2) Spring 1966, pp. 295-313.
10 Apesar de todos os cuidados tomados, cuja descrição detalhada pode ser encontrada no texto de Pahnke já 
citado, este protocolo experimental vai ser alvo de críticas pela parte dos investigadores responsáveis pelo 
estudo de 2006 que falaremos em seguida. Apresentaremos também algumas dessas críticas.
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consumo de um alucinogénico. De facto, a única coisa que foi dita ao painel de juízes foi 

que os sujeitos tinham estado presentes numa cerimónia religiosa.

Seguindo  muito  de  próximo  as  palavras  do  participante  na  experiência  Mike 

Young, na altura um estudante de teologia com vinte e três anos (mais tarde reverendo ele 

próprio), eis alguns fragmentos do seu relato da experiência, concedidos numa entrevista 

realizada pelo jornal St. Petersburg Times a 27 de Novembro de 1994, trinta e dois anos 

depois daquela sexta-feira santa memorável.

A entrada num estado altera do consciência deu-se muito lentamente, e de forma 

incrivelmente  bela,  diz,  sendo  as  cores  aquele  aspecto  que  mais  se  manifestou  em 

intensidade. Passado algum tempo, apercebeu-se de que já “… não sabia qual era o mundo 

real.  Não conseguia fazer  a distinção entre  o que estava a  acontecer  dentro da minha 

cabeça e o que estava a acontecer lá fora.”11. Em seguida, Young vê-se imerso num mar 

ondulante de cores alternadamente ameaçador e exaltante. Eventualmente, no meio deste 

caos  cromático,  começam-se  a  formar  padrões  reconhecíveis.  “Era  uma  forma  radial, 

como um mandala, com as cores no centro a formarem caminhos para os lados, cada uma 

com uma cor e padrão diferentes. […] eu estava no centro onde todos começavam. Podia 

escolher o caminho que quisesse. Era uma liberdade enorme… mas eu tinha que escolher 

um.  Ficar  no  centro  era  morrer.”12.  Os  momentos  seguintes  são  descritos  como  uma 

profunda agonia, durante a qual ele não se mexeu da posição central. Pareceu-lhe que uma 

eternidade se passou até que morreu.

A certa altura, Young rabisca algo num papel que retira do bolso. Mais tarde, já 

longe dos efeitos da psilocibina,  encontra lá a seguinte mensagem, e tudo faz sentido: 

“NINGUÉM DEVIA DE TER QUE PASSAR POR ISTO. NUNCA!”13. Esta afirmação 

sofrida não se dirige à experiência mas sim ao que Young descreve como a experiência de 

reconhecimento do ego juntamente com a evidência de que é necessário deixá-lo morrer 

para se viver em liberdade. “Tive que morrer de forma a me tornar aquilo que podia ser. 

Eu fiz uma escolha, nesse consentimento em morrer.”14.
11 “… I didn’t know which was the real world. I couldn’t keep straight what was happening inside my head 
and what was happening outside.” in MALMGREN, J., St. Petersburg Times, November 27, 1994, cit. REV. 
MIKE YOUNG.
12 “It was a radial design, like a mandala, with the colors in the centre leading out to the sides , each one a 
different color and pattern. […] I was in the center where they all started. I could choose any path I wanted. 
It was incredible freedom… but I had to choose one. To stay in the center was to die.” in MALMGREN, J., 
St. Petersburg Times, November 27, 1994, cit. REV. MIKE YOUNG.
13 “NOBODY SHOULD HAVE TO GO THROUGH THIS. EVER!” in MALMGREN, J., St. Petersburg 
Times, November 27, 1994, cit. REV. MIKE YOUNG.
14 “I had to die in order to become who I could be. I did make a choice, in that willingness to die.” in 
MALMGREN, J., St. Petersburg Times, November 27, 1994, cit. REV. MIKE YOUNG.
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O efeito mais relevante para Young, ponderando durante muitos anos, foi  o de que 

“as ideias religiosas que antes me eram intelectualmente interessantes,  assumiram uma 

nova dimensão. Agora estavam ligadas a algo mais profundo do que crença e teoria.”15.

Voltando  ao  experimento  científico,  os  resultados  foram  inegáveis:  os  que 

experimentaram a droga atingiram,  como grupo, um grau mais  alto,  e estatisticamente 

significante,  daquilo  que  foi  entendido  previamente  como  a  experiência  mística,  por 

comparação com o grupo que recebeu o placebo. Contudo, alguns apontamentos foram 

feitos por Pahnke quanto à “completude” das experiências individuais. Apenas em cinco 

critérios se aproximaram do que foi entendido, a partir das descrições de Stace, como uma 

completa  e  intensa  experiência  mística,  a  saber,  nas  categorias:  união  interna; 

transcendência espácio-temporal; transiência; paradoxicalidade; e mudanças positivas na 

atitude e comportamento perante os outros e si mesmos.

Quanto  aos  resultados  passados  seis  meses,  houve  mudanças  marcadas  nos 

elementos  que receberam a psilocibina  separando-os  inquestionavelmente  do grupo de 

controlo que recebeu o placebo.

“Apesar da experiência com a psilocibina ter sido única e diferente de realidade 

“ordinária”  das  suas  vidas  quotidianas,  estes  sujeitos  sentiram que esta  experiência  os 

tinha motivado a apreciar mais profundamente o significado das suas vidas, ganhar mais 

profundidade e autenticidade na vida ordinária, e a repensar as suas filosofias de vida e 

valores.”16.

No final do seu texto, Pahnke afirma que os resultados suportam a ideia de que a 

psilocibina  pode  ser  uma  ferramenta  importante  no  estudo  dos  estados  místicos  de 

consciência, com a promessa de resultados importantes para a psicologia da religião. O 

ponto principal  é  o  de que aquilo  que apenas  podia  ser atingido  por  uma raridade de 

pessoas, pode agora ser reproduzido sob condições controladas. “Muitas pessoas podem 

não precisar da experiência mística possibilitada pela droga, mas há aqueles que nunca 

15 “Religious ideas that were interesting intellectually before, took on a whole different dimension. Now they 
were connected to something much deeper than belief and theory.” in MALMGREN, J., St. Petersburg 
Times, November 27, 1994, cit. REV. MIKE YOUNG.
16 “Although the psilocybin experience was unique and different from the “ordinary” reality of their 
everyday lives, these subjects felt that this experience had motivated them to appreciate more deeply the 
meaning of their lives, to gain more depth and authenticity in their ordinary living, an to rethink their 
philosophies of life and values.” in PAHNKE, W. N., “Drugs and Mysticism”, The international journal of  
Parapsychology, Vol VIII (Nº2) Spring 1966, pp. 295-313.
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estariam conscientes dos potenciais não desenvolvidos dentro deles mesmos, ou sentir-se 

inspirados a trabalhar nesta direcção, sem terem passado por esta experiência.”17. 

Apesar do exposto, uma advertência é apontada segundo duas preocupações: em 

primeiro lugar, uma experiência positiva com o uso de psicadélicos não é de modo algum 

automática, de facto, não só um dos sujeitos da experiência teve que ser fortemente sedado 

para se libertar do estado de pânico em que se encontrava, como todo o historial de abuso 

de  drogas  alucinogénicas  durante  os  anos  sessenta  comprova  igualmente  os  inúmeros 

riscos de um uso não profissionalmente preparado destas substâncias; em segundo lugar, 

que a experiência em si, tendo sido obtida gratuitamente18, e não como fruto de um longo 

trabalho  de preparação e  disciplina  espiritual,  não leva necessariamente  aos resultados 

esmagadoramente positivos que se encontram entre os místicos. De facto, há aqueles para 

quem a experiência, sendo de tal forma recolhida da mundaneidade habitual, não chega a 

encontrar forma definitiva de se integrar nas vidas dos sujeitos. “Talvez o “trabalho” mais 

difícil  venha  depois  da  experiência,  que  em  si  mesma  pode  apenas  providenciar  a 

motivação  para  os  esforços  futuros  de  integração  e  apreciação  daquilo  que  foi 

aprendido.”19.

O  último  episódio  científico  desta  experiência,  ocorre  vinte  e  cinco  anos  mais 

tarde, quando um estudante de psicologia no New College em Sarasota, Rick Doblin, tenta 

reunir  todos  os  participantes  de  forma  a  realizar  um  estudo  de  seguimento20.  Não 

conseguiu encontrar todos (até porque nos registos experimentais foram usados nomes de 

código), mas entre aqueles que reuniu, a afirmação mais comum foi a de que se tratou de 

uma genuína experiência  mística,  e  que,  apesar  de ter  havido momentos  dolorosos  ou 

aterrorizantes, o resultado valeu bem a pena. “Foi uma visão clara de um nível último da 

realidade que teve um impacto positivo a longo prazo nas suas vidas. […] O sentimento 

principal  de  união  resultante  da  sua  trip sob  o  efeito  da  droga  levou  muitos  a  um 

sentimento de compaixão pelas minorias oprimidas e pelo ambiente”21. 
17 “Many persons may not need the drug-facilitated mystical experience, but there are others who would 
never be aware of the undeveloped potentials within themselves, or be inspired to work in this direction, 
without such an experience.” in PAHNKE, W. N., “Drugs and Mysticism”, The international journal of  
Parapsychology, Vol VIII (Nº2) Spring 1966, pp. 295-313.
18 Esta palavra é nossa, Pahnke não chega a classificá-la assim.
19 “Perhaps the hardest “work comes after the experience, which in itself may only provide the motivation 
for future efforts to integrate and appreciate what has been learned.” in PAHNKE, W. N., “Drugs and 
Mysticism”, The international journal of Parapsychology, Vol VIII (Nº2) Spring 1966, pp. 295-313.
20 O evento é descrito brevemente em MALMGREN, J., St. Petersburg Times, November 27, 1994.
21 “It was a clear viewing of some ultimate level of reality that had a long-term positive impact on their lives. 
[…] The primary feeling of unity from their drug trip led many of them to a feeling of compassion for 
oppressed minorities and the environment…” in MALMGREN, J., St. Petersburg Times, November 27, 
1994, cit. RICK DOBLIN.
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2. A experiência dirigida por Griffiths em 2005 na Johns Hopkins University School  

of Medicine22.

Saltamos agora quarenta e cinco anos para o segundo estudo científico relevante 

efectuado sobre o tema das experiências sob o efeito de alucinogénicos e a sua relação 

com a  experiência  mística.  A principal  razão  para  isto  é  amiúde  apontada  por  vários 

autores, incluindo os do presente estudo, consistindo ela no pragmático facto de se ter 

tratado de uma reacção violenta aos abusos cometidos durante a década de sessenta no que 

se refere a este tipo de drogas. Tal facto encontra-se por detrás das políticas proibitivas 

que a maior parte dos estados de países ocidentais impuseram ao uso destas substâncias, 

mesmo que para fins puramente científicos ou terapêuticos. Ultimamente, a política dos 

Estados  Unidos23 foi-se  tornando  mais  branda  neste  aspecto,  o  que  ocasionou  um 

renascimento  no  interesse  científico  por  este  tipo  de  experiência.  Aberto  o  caminho, 

expostas  as  motivações  e  trilhado  o  terreno,  encontramo-nos  agora  na  fase  mais 

interessante, a de perceber e integrar os resultados compilados neste estudo. 

No  comunicado  de  imprensa  emitido  pela  prestigiada  instituição  onde  se 

desenvolveu esta experiência é dito o seguinte:

“Investigadores  de  Johns  Hopkins  demonstraram  que  o  ingrediente  activo  nos 

“cogumelos  sagrados”  pode  induzir  experiências  místico/espirituais  descritivamente 

idênticas àquelas espontâneas que as pessoas têm relatado ao longo de séculos.”24

À parte o facto de se afirmar que as experiências vividas foram místico/espirituais 

e depois dizer que são descritivamente idênticas à experiência mística!, no fundamental, 

estamos perante a mesma experiência de 1966, com algumas diferenças metódicas, que lhe 

conferem mais rigor, e é nesses pontos que iremos focar a nossa atenção.

Tal  como em Pahnke (1966)25,  os  sujeitos  foram escolhidos  tendo um passado 

religioso. Desta vez, a assunção não foi tanto a de que a ligação religiosa dos participantes 
22 Reportada em GRIFFITHS, R., RICHARDS, W., MCCANN, U., JESSE, R., “Psilocybin can occasion 
mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance”, 
Psychopharmacology (2006), Springer-Verlag, p. 269.
23 Não dispomos de informações relativas a outros países. Quanto aos E.U.A., esta informação é referida em 
GRIFFITHS, R., RICHARDS, W., MCCANN, U., JESSE, R., “Psilocybin can occasion mystical-type  
experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance”, 
Psychopharmacology (2006), Springer-Verlag, p. 269.
24 “Johns Hopkins researchers have shown that the active agent in “sacred mushrooms” can induce mystical/
spiritual experiences descriptively identical to spontaneous ones people have reported for centuries.” in 
“Hopkins Scientists show hallucinogen in mushrooms creates universal “mystical” experience”, Johns 
Hopkins Medicine Media Relations and Public Affairs’ Press Release, July 11, 2006.
25 Qualquer referência à experiência de 1966 dirigida por Pahnke passará a ser indicada como Pahnke 
(1966).

14



precipitaria  a  forma mística  da experiência,  mas  mais  a  de que estes  estariam melhor 

preparados para aceitar e integrar a experiência, enquanto decorria, em vez de reagirem 

negativamente, sucumbindo ao pânico26.

Trinta e seis voluntários foram distribuídos em dois grupos. O primeiro consistindo 

em trinta elementos, os quais seriam submetidos a duas sessões de oito horas com dois 

meses de intervalo entre elas, nas quais numa lhes seria fornecida a psilocibina e noutra 

seria o placebo. Obviamente, eles não sabiam qual seria a sessão com a psilocibina. O 

segundo grupo, de seis elementos, tomou o placebo em duas sessões iniciais, e ainda foi 

sujeito a uma terceira, na qual lhes foi dada, agora com conhecimento, a psilocibina. Este 

segundo grupo serviu o propósito de dificultar ainda mais o conhecimento por parte dos 

participante, e até dos próprios monitores, da forma como a experiência foi arquitectada. 

Os dados recolhidos neste segundo grupo não foram contabilizados nos resultados finais, 

apesar de terem sido consistentes com o grupo de teste. Algo que pôde ser concluído a 

partir deste grupo foi que o maior tempo de preparação e o facto de saberem que lhes ia 

ser dada a psilocibina na terceira experiência não os protegeu mais dos potenciais efeitos 

adversos, como por exemplo a ansiedade.

Uma grande distinção em relação à experiência de Pahnke (1966) foi a de que cada 

elemento foi submetido à experiência individualmente – tinha apenas dois monitores a 

acompanhá-lo. Este é um dos grandes factores da crítica apontada a Pahnke (1966), que 

apresentaremos mais à frente. 

Outro  factor  de  separação  entre  as  experiências  foi  o  uso  de  uma  substância 

psicoactiva,  mas  não  alucinogénica,  como  placebo.  O  escolhido  foi  o  metilfenidato27 

fundamentalmente porque é possível administrar uma dose alta mas segura, “… tem um 

tempo de começo de acção e duração dos efeitos subjectivos semelhante à psilocibina, e 

produz alguns efeitos subjectivos (e.g. excitabilidade, nervosismo, e/ou aumento do humor 

positivo) intersectáveis com os da psilocibina…”28. Aos participantes e monitores foi dito 

que  o  placebo  seria  ele  também  uma  substância  psicoactiva,  mas  numa  quantidade 

mínima,  de  entre  uma  lista  suficientemente  grande  para  se  poderem esperar  leves  ou 

26 Cf. “Hopkins Scientists show hallucinogen in mushrooms creates universal “mystical” experience”, Johns 
Hopkins Medicine Media Relations and Public Affairs’ Press Release, July 11, 2006, cit. GRIFFITHS, R..
27 Princípio activo, análogo às anfetaminas, do controverso medicamento para a síndrome de défice de 
atenção e hiperactividade, conhecido pelo nome comercial de Ritalin, ou Ritalina em Portugal.
28 “… it has an onset and duration of subjective effects similar to psilocybin, and it produces some subjective 
effects (e.g. excitability, nervousness, and/or increased positive mood) overlapping with those of 
psilocybin…” in GRIFFITHS, R., RICHARDS, W., MCCANN, U., JESSE, R., “Psilocybin can occasion 
mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance”, 
Psychopharmacology (2006), Springer-Verlag, p. 270.
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indetectáveis efeitos que percorrem todo o espectro desde a sedação das benzodiazepinas 

até à euforia da morfina.

O ambiente escolhido foi bastante diferente da igreja  Marsh em Pahnke (1966). 

Aqui, os sujeitos foram colocados numa espécie de sala de estar desenhada especialmente 

para  o  efeito.  “A  maior  parte  do  tempo  durante  a  sessão,  os  participantes  foram 

encorajados  a  deitarem-se  no  sofá,  usar  uma  máscara  para  os  olhos  para  bloquear  as 

distracções  visuais  externas,  e  a  usar  auscultadores  através  dos  quais  se  tocou  um 

programa  de  música  clássica.  […]  Os  participantes  foram  encorajados  a  focar  a  sua 

atenção nas suas experiências internas ao longo da sessão.”29.

Os testes efectuados foram também significativamente diferentes. Após sete horas 

da administração das cápsulas, quando os maiores efeitos haviam passado, os participantes 

completaram  três  questionários  relativos  aos  efeitos  das  drogas  e  dois  questionários 

relativos  à  experiência  mística.  Sublinharemos  apenas  alguns  aspectos  destes 

questionários, remetendo a descrição completa para o artigo original.

Um dos três primeiros foi o APZ. “O APZ é um questionário sim/não de 72 itens 

projectado para asseverar estados alterados de consciência  induzidos por manipulações 

com  drogas  (e.g.,  DMT  ou  psilocibina)  e  sem  drogas  (e.g.,  privação  de  percepções, 

hipnose,  e  sobrecarga  sensorial)  […].  As  três  maiores  escalas  no  APZ  são  a  OSE 

(ilimitação  oceânica,  um  estado  comum  às  experiências  místicas  clássicas  incluindo 

sentimentos de união e transcendência do tempo e do espaço), o AIA (medo da dissolução 

do  ego,  sentimentos  disfóricos  semelhantes  aqueles  das  “más  trips”  descritas  pelos 

usuários de alucinogénicos), e o VUS (reestruturalização visionária, que inclui itens de 

pseudo-alucinações  visuais,  ilusões,  e  sinestesias.).”30.  Escolhemos  apresentar  este 

questionário por causa do termo “oceanic boundlessness”, que traduzimos como ilimitação 

oceânica, mas que nos traz óbvias lembranças do sentimento oceânico bem descrito na 
29 “For the most time during the session, the participant was encouraged to lie down on the couch, use an eye 
mask to block external vision distraction, and use headphones through which a classical music program was 
played. […] The participants were encouraged to focus their attention on their inner experiences throughout 
the session.” in GRIFFITHS, R., RICHARDS, W., MCCANN, U., JESSE, R., “Psilocybin can occasion 
mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance”, 
Psychopharmacology (2006), Springer-Verlag, p. 270.
30 “The APZ is a 72-item yes/no questionnaire designed to assess altered states of consciousness induced by 
drug (e.g., DMT or psilocybin) or non-drug (e.g., perceptual deprivation, hypnosis, and sensory overload) 
manipulations […]. The three major scales on the APZ are the OSE (oceanic boundlessness, a state common 
to classic mystical experiences including feelings of unity and transcendence of time and space), the AIA 
(dread of ego dissolution, dysphoric feelings similar to those of some “bad trips” described by hallucinogen 
users), and the VUS (visionary restructuralization, which includes items on visual pseudo-hallucinations, 
illusions, and synesthesias).” In GRIFFITHS, R., RICHARDS, W., MCCANN, U., JESSE, R., “Psilocybin 
can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual  
significance”, Psychopharmacology (2006), Springer-Verlag, p. 271.
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filosofia da religião. É de notar que este questionário não foi, de todo, desenhado num 

contexto  minimamente  religioso.  Pelo  contrário,  a  ligação  original  é  com  intenções 

belicosas ou mesmo belicistas (por exemplo, enquanto tácticas militares) de manipulação 

de indivíduos.

Os  dois  questionários  directamente  relacionados  com  a  experiência  mística 

consistem  numa  versão  melhorada  do  questionário  de  Pahnke  e  uma  “Escala  de 

Misticismo”31,  desenhada  para  asseverar  a  experiência  mística  primária.  “A Escala  de 

Misticismo foi extensivamente estudada, demonstra a capacidade de generalização inter-

cultural, e é bem vista no campo da psicologia da religião (Hood e tal. 2001; Spika et al. 

2005)…”32.  Foi  adoptada  também  uma  definição  de  experiência  mística  completa 

avançada  por  Pahnke  em  196933,  segundo  a  qual  os  resultados  da  avaliação  do 

questionário,  por  comparação  com  o  máximo  possível,  deveriam  de  ser  pelo  menos 

sessenta por cento nas seguintes categorias: união (interna ou externa, a que fosse maior), 

transcendência  do  tempo  e  espaço,  inefabilidade,  sentido  de  sacralidade,  qualidade 

noética, e humor positivo34.

Dois  meses  após  cada  consumo  foram  efectuados  novos  testes,  dos  quais 

destacamos  as  entrevistas  efectuadas  a  avaliadores,  previamente  escolhidos  nas 

comunidades  de  cada  indivíduo,  com  o  objectivo  de  apreciar  a  mudança  no 

comportamento e atitude dos participantes. As dimensões avaliadas foram: paz interna , 

paciência,  humor/brincadeiras  bem  intencionadas,  flexibilidade  mental,  optimismo, 

ansiedade,  percepção  inter-pessoal  e  carinho,  expressão  negativa  de  raiva, 

compaixão/preocupação  social,  expressão  de  emoções  positivas  (e.g.,  alegria,  amor, 

apreciação), e auto-confiança35.

Resultados baseados nos critérios a priori, foram os seguintes: “22 do grupo total 

de 36 voluntários tiveram uma experiência mística “completa” depois da psilocibina […] 
31 Cf. GRIFFITHS, R., RICHARDS, W., MCCANN, U., JESSE, R., “Psilocybin can occasion mystical-type  
experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance”, 
Psychopharmacology (2006), Springer-Verlag, p. 272.
32 “The Mysticism Scale has been extensively studied, demonstrates cross-cultural generalizability, and is 
well regarded in the field of the psychology of religion (Hood e tal. 2001; Spika et al. 2005)…” in 
GRIFFITHS, R., RICHARDS, W., MCCANN, U., JESSE, R., “Psilocybin can occasion mystical-type  
experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance”, 
Psychopharmacology (2006), Springer-Verlag, p. 272.
33 Recorrendo a investigação prévia.
34 Cf. GRIFFITHS, R., RICHARDS, W., MCCANN, U., JESSE, R., “Psilocybin can occasion mystical-type  
experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance”, 
Psychopharmacology (2006), Springer-Verlag, p. 272.
35 Cf. GRIFFITHS, R., RICHARDS, W., MCCANN, U., JESSE, R., “Psilocybin can occasion mystical-type  
experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance”, 
Psychopharmacology (2006), Springer-Verlag, p. 273.
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enquanto  apenas  4 dos  36  a  tiveram após  o metilfenidato…”36;  “67% dos voluntários 

classificou  a  experiência  com  a  psilocibina  como  sendo  a  única  e  mais  significativa 

experiência da sua vida ou entre o conjunto das cinco mais significativas experiências da 

sua vida.”37.

Um outro  aspecto  que  gostaríamos  de  destacar  dos  comentários  escritos  foi  a 

descrição  de  “… aspectos  da  experiência  relacionados  com um sentido  de  união  sem 

conteúdo  (consciência  pura)  e/ou  união  de  todas  as  coisas.”  por  se  tratar  de  uma 

característica  paradoxal  que perpassa muita  da literatura  mística,  fonte  de uma grande 

incompreensão.  De  facto,  um  dos  resultados  mais  fundamentais  do  edifício 

fenomenológico é a asserção de que a consciência é intencional, i.e., é sempre consciência 

de algo.

Finalmente, o resultado da experiência global é formulado da seguinte forma:

“O  presente  estudo  […]  mostra  que  a  psilocibina  ,  quando  administrada  debaixo  de 

condições  confortáveis,  estruturadas,  e  suportadas  interpessoalmente  a  voluntários  que 

relataram  participação  regular  em  actividades  religiosas  ou  espirituais,  ocasionou 

experiências que tinham semelhanças marcantes com as experiências místicas clássicas  e 

que  foram  avaliadas  pelos  voluntários  como  tendo  significado  pessoal  substancial  e 

significado espiritual.”38.

Concluímos este capítulo com uma referência às limitações apontadas a Pahnke 

(1966)  que  se  julgam  ultrapassadas  utilizando  este  protocolo.  Trata-se  da  suposta 

ignorância quer dos participantes quer dos observadores acerca do conteúdo da cápsula 

que  lhes  foi  dada.  Em Pahnke  (1966),  o  facto  de  que  os  participantes  estavam todos 

reunidos num grupo, e de que lhes foi expressamente dito que uns receberiam a psilocibina 

e  outros  o  placebo  inactivo,  fez  com  que  rapidamente  fosse  desfeita  a  condição  de 

36 “… 22 of the total group of 36 volunteers had a “complete” mystical experience after psilocybin [...] while 
only 4 of 36 did so after methylphenidate…” in GRIFFITHS, R., RICHARDS, W., MCCANN, U., JESSE, 
R., “Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning  
and spiritual significance”, Psychopharmacology (2006), Springer-Verlag, p. 276.
37 “67% of the volunteers rated the experience with psilocybin to be either the single most meaningful 
experience of his or her life or among the top five most meaningful experiences of his or her life.” In 
GRIFFITHS, R., RICHARDS, W., MCCANN, U., JESSE, R., “Psilocybin can occasion mystical-type  
experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance”, 
Psychopharmacology (2006), Springer-Verlag, p. 276.
38 “The present […] study shows that psilocybin, when administered under comfortable, structured, 
interpersonally supported conditions to volunteers who reported regular participation in religious or spiritual 
activities, occasioned experiences which had marked similarities to classical mystical experiences and which 
were rated by volunteers as having substantial personal meaning and spiritual significance.” In GRIFFITHS, 
R., RICHARDS, W., MCCANN, U., JESSE, R., “Psilocybin can occasion mystical-type experiences having 
substantial and sustained personal meaning and spiritual significance”, Psychopharmacology (2006), 
Springer-Verlag, p. 279.
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ignorância, simplesmente pela comparação entre os participantes logo que se iniciaram os 

primeiros leves sintomas.

3. Conclusões.

Escolhemos descrever as experiências com algum pormenor por uma razão muito 

importante.  É que esta área dos estudos filosóficos, a saber, a que estuda os fenómenos 

religiosos e místicos, é frequentemente desconsiderada por algumas tradições. De facto, o 

epíteto  místico,  juntamente  com o  de  magia,  são  frequentemente  utilizados  numa das 

grandes  tradições  actuais  para  descrever  tudo  aquilo  que  não  é  meritório  de  atenção 

filosófica,  dado  tratarem-se  de  puras  subjectividades.  Dêem-nos  algo  universalmente 

reconhecido, parecem clamar essas vozes, e então nós prestar-lhe-emos atenção. Pois bem, 

aqui o têm. Procurei apresentar aquilo que é mais significativo nestes estudos científicos 

para  firmar  de  forma  inegável  o  terreno  universalmente  reconhecido  onde  se  podem 

assentar as fundações de uma teoria científica, sem qualquer receio de se ser acusado de se 

estar a descrever estados de alma subjectivos.

Ora, os investigadores envolvidos nestas experiências pesquisaram extensivamente 

sobre a possibilidade de estender as suas caracterizações da experiência mística a todas as 

culturas, e chegaram à conclusão que sim39. Mas não apenas como um artifício do teórico, 

que frequentemente aparenta coisas dissemelhantes apenas porque sob um determinado 

aspecto  é  possível  tratá-las,  para  um  específico  efeito  teórico,  como  a  mesma  coisa 

(exemplos  disto  encontram-se  frequentemente  em  Física,  onde  objectos  radicalmente 

diferentes  podem ser tratados  como idênticos  sob a  perspectiva  de uma grandeza,  por 

exemplo, um pedaço pequeno de chumbo e um pedaço gigantesco de esferovite que têm o 

mesmo  peso).  Aqui,  a  identidade  impõe-se  não  sob  o  ângulo  das  perspectivas,  mas 

directamente  da experiência  em si.  Sob formas  diversas,  em línguas  diferentes,  e com 

contextos interpretativos diferentes, as perspectivas que se têm sobre a experiência mística 

são de facto diferentes, mas parece claro que todos os textos têm o mesmo referente, ainda 

que nenhum admita tê-lo conseguido descrever bem.

É claro que não foram estes dois estudos científicos a transmitirem-nos a certeza de 

que há uma só experiência mística. Mas a leitura de obras paradigmáticas de Metafísica 

Experimental, tal como a definirei na segunda parte deste texto, como por exemplo, as de 

39 Ainda que no texto que estudamos de Pahnke a referência bibliografia mais significativa sob este aspecto 
seja Stace, no texto que reporta a experiência de Griffiths é possível encontrar uma bibliografia mais 
alargada sobre este assunto.
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Plotino, Eriúgena, e Eckart. E aqui encontramos um ponto que merece uma atenção mais 

detalhada.

Há  que  estabelecer  uma  primeira  distinção  entre  conhecimento  místico  e 

conhecimento, por mais científico que seja, dos relatos e parâmetros bio-psico-físicos dos 

sujeitos  de  uma  experiência  mística.  Pode  parecer  uma  distinção  óbvia,  mas  não  a 

encontramos  em  nenhuma  das  experiência  citadas.  Aliás,  no  texto  publicado  pelos 

cientistas  envolvidos  na  segunda  experiência  é  dito  que  “O presente  estudo  avança  a 

análise empírica da experiência mística.”40, contrariando igualmente o bom senso do título 

escolhido, no qual apenas se afirmava terem sido induzidas experiências do tipo místico. 

Ora,  a  análise  empírica  da  experiência  mística  só  pode  ser  feita  por  aqueles  que 

efectivamente passaram por ela, simplesmente porque mais ninguém teve acesso aos seus 

dados  empíricos.  O  mesmo  se  pode  aplicar  à  questão  da  identidade  entre  estas 

experiências e a experiência mística, porque enquanto não houver um místico autêntico a 

quem  seja  administrada  uma  substância  alucinogénica  e  garanta  que  a  experiência 

induzida foi a mesma, ninguém pode estabelecer tal pretensão em solo inabalável.

Contudo,  não  nos  encontramos  no  ponto  zero  quer  para  aquele  que  pretende 

conhecer algo acerca da experiência mística, quer para aquele que quer fazer ciência. Um 

dos  aspectos  mais  radicais  neste  tipo  de  experiência  é  exactamente  o  seu  completo 

afastamento  quer  das  vivências  quotidianas  quer  de  todos  os  nossos  instrumentos 

descritivos delas. Concretamente, o confronto com a experiência mística deixa-nos, a nós, 

sempre com a sensação de que ainda temos um longo caminho a percorrer para estabelecer 

afinal todas as potencialidades da nossa faculdade de conhecer, dado que o conhecimento 

místico não é atingido através de nenhuma das nossas formas usuais, mas também de que 

talvez  haja  uma outra  forma de comunicar,  ou uma outra  língua,  através  da qual  seja 

possível transmitir um relato mais fiel do que é a experiência mística.

Ora, o termos ao nosso dispor um modelo da experiência mística, que podemos 

recriar  com  uma  regularidade  incomparável  com  a  raridade  com  que  alguém  atinge 

naturalmente  um estado de consciência  místico,  permite-nos trabalhar  nas duas frentes 

mencionadas no último parágrafo, e talvez assim, tendo compreendido um pouco mais, 

possamo-nos aproximar mais de sermos sujeitos dessa experiência.

40 “The present study advances the empirical analysis of mystical experience.” In GRIFFITHS, R., 
RICHARDS, W., MCCANN, U., JESSE, R., “Psilocybin can occasion mystical-type experiences having 
substantial and sustained personal meaning and spiritual significance”, Psychopharmacology (2006), 
Springer-Verlag, p. 279.
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Novamente  sentimo-nos  na  necessidade  de  fazer  uma  reserva.  É  que  talvez 

tenhamos passado a impressão de que, para nós, se pode avançar cientificamente para a 

experiência mística. Tal não é o caso. O método científico é uma forma muito limitada de 

produzir conhecimento, e como tal, nunca nos trará o conhecimento místico. O objectivo 

descrito ao longo de séculos pelos místicos é atingir o incondicionado, o qual não pode ser 

conseguido através de condicionamentos41. Dito de outra forma, toda a nossa proposta com 

este texto é exactamente a de aprender com a forma induzida da experiência mística a 

soltarmo-nos de alguns dos nossos condicionamentos. Especificamente, aquele que vemos 

como o primeiro a poder  ser aproximado é a linguagem e a lógica,  sendo que ambos 

esbarram irrevogavelmente com a natureza daquilo que gostaríamos de descrever.

Tal como o vemos, a nossa sociedade ocidental não possui um percurso igualável à 

das culturas orientais na forma de uma preparação para a experiência mística. Na cultura 

budista,  por  exemplo,  a  procura  de  uma via  que  pudesse ser  percorrida  por  todos  no 

sentido da libertação de todos os condicionamentos  encontra-se muito bem estudada e 

documentada. E, apesar da implantação de algumas das ideias orientais em alguns pontos 

do  ocidente,  ainda  não  se  pode  dizer  que  esta  busca  tenha  a  mesma  universalidade. 

Portanto,  talvez  avançando  por  caminhos  mais  familiares  ao  ocidental,  se  possa  ir 

produzindo uma abertura maior que possa levar a uma convergência futura.

Para finalizar esta primeira parte, gostaríamos de resumir o que para nós constitui a 

importância destes estudos. Trata-se de, pela primeira vez na cultura ocidental, se estarem 

a firmar as bases seguras para um estudo científico das experiências do tipo místico. E 

aquilo que esperamos com isto não é que se venha a fazer ciência acerca do misticismo, 

mas que se possa demonstrar cientificamente que a forma da experiência mística é tal que 

exige  de  nós  que  vamos  forçando  cada  vez  mais  os  limites  do  nosso  pensamento, 

rompendo condicionamentos antigos e longamente estabelecidos.

 

41 Esta formulação não é nossa, mas foi sugerida numa conversa com o Professor Paulo Borges.
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II. Metafísica Experimental.
Talvez já tenhamos avançado demais na primeira parte deste texto, ao ponto de 

termos entrado largamente naquilo que gostaríamos de propor nesta segunda parte. Mas 

pelo menos tentaremos ser mais claros.

Aquilo a que normalmente se associa a ideia de metafísica é a uma exploração 

intelectual de alguns domínios restritos, variáveis conforme os autores e as tradições. A 

ideia de juntar termos como metafísica e experimental será, para muitos, algo equivalente 

a uma pseudo-nomeação, ou seja, não estaríamos a nomear nada, dado que os termos não 

têm qualquer relação possível. Ora, por nos parecer evidente não ser esse o caso, quisemos 

debruçar-nos sobre este assunto.

Experimental  é  um  termo  demasiadamente  conotado  com  a  experiência  física 

simples, do tipo cair e sentir os joelhos a raspar no asfalto. Contudo, não é necessário 
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introduzir nenhuma noção nova para falar da experiência de um pensamento, uma ilusão, 

um  sonho,  ou  uma  alucinação.  Parece-nos  que  a  distinção  mais  frequente  no  nosso 

pensamento é entre a experiência dos sentidos, aquela que fornece os dados empíricos, que 

seria universal e, mais do que isso, que os seus objectos seriam reconhecidos por todos 

como sensivelmente os mesmos; e a experiência mental,  caracterizada como privada, e 

marcada predominantemente pelo subjectivismo, ainda que sejam possíveis experiências 

mentais acerca de objectos, como os lógicos ou matemáticos, que também são tidos como 

universais. De certa forma, parece haver um passo inerente em todo o pensamento habitual 

que  faz  a  equivalência  entre  os  dados  que  são  empíricos,  e  portanto  reconhecidos 

igualmente por todos, com aquilo que é real, e tudo o resto é produção individual. Dito de 

outra forma, quando reconhecidamente as experiências de determinado objecto são tidas 

como equivalentes em vários, ou por extensão todos os sujeitos, temos por hábito mental 

designá-lo como real.

Ora, como encaixar aqui a experiência mística? De facto, das descrições podem ser 

retirados  dados  empíricos  e  dados  mentais,  ou  que  podem  ser  caracterizados  como 

subjectivos (a felicidade, por exemplo). Muitos poderão assemelhar a experiência mística 

a uma alucinação,  e é uma tese difícil  de rebater  no terreno racional,  apesar de haver 

vários  argumentos.  Mas  o  que  dizer  quando  se  encontram  na  experiência  mística 

elementos reconhecidamente idênticos  relativamente a relatos vindos das mais diversas 

épocas  e  das  mais  díspares  culturas?  Se  o  passo  da  identificação  entre  objecto 

universalmente  reconhecido  e  realidade  se  mantém,  como  não  atribuir  pelo  menos  a 

mesma realidade que é atribuída ao mundo físico ao “mundo da experiência mística”?

Agora  queremos  abordar  a  questão  por  outro  ângulo.  O  de  saber  se  o  que 

caracterizamos como saber experimental pode ser aplicado a este caso. No caso da Física, 

aquilo em que ela consiste é, em primeiro lugar, uma forma de descrição daquilo que são 

os objectos das nossas experiências empíricas e das suas relações, e em segundo lugar, de 

técnicas de previsão baseadas nessas mesmas descrições. De uma forma geral, podemos 

caracterizar todos os saberes experimentais como se tratando de formas de descrever um 

determinado conjunto de objectos dos quais é possível ter  experiências  universalmente 

validadas.

Temos então um conjunto de objectos, a saber, aqueles experimentados no estado 

místico de consciência, e o reconhecimento universal destes mesmos objectos42. Por outro 
42 Objecto aqui não tem qualquer conotação materialista. Um objecto da experiência mística pode ser o 
sentimento de unidade fundamental de todas as coisas.
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lado, sabemos claramente que eles não se enquadram na nossa experiência física habitual. 

Temos então cumpridas as condições para se poder estabelecer o seguinte: as descrições 

dos estados místicos de consciência pertencem aquilo que é entendido como Metafísica 

(porque  referem-se  a  algo  para  além  do  físico),  e  qualificam-se  como  um  saber 

Experimental (porque respeitam a condição de universalidade experimental já discutida).

Até  aqui  poderia  dar  a  impressão,  por  conjunção  com  a  primeira  parte  deste 

trabalho,  que seria possível fazer da Metafísica Experimental  uma ciência exactamente 

como a Física Experimental, dado que a experiência mística já não estaria dependente da 

raridade daqueles que a atingem. Contudo, é preciso não esquecer que não foi estabelecida 

a identidade entre a experiência induzida do tipo místico, e a autêntica experiência mística. 

De  facto,  o  argumento  que  já  foi  mencionado  anteriormente  relativamente  ao 

condicionamento  continua  a  marcar  a  sua  presença.  Daquilo  que  ressalta  dos  textos 

religiosos de várias culturas, o treino e disciplina envolvidos referem-se sempre a meios de 

ultrapassar  os  condicionamentos  em que  estamos  envoltos.  Ora,  o  uso  de  substâncias 

alucinogénicas é ele mesmo um condicionamento. A única resposta que antevemos é de 

que  estas  substâncias  poderiam  ser  uma  forma  de  conseguir  essa  ausência  de 

condicionamentos, não pela conquista do poder de os controlar (como é o caso no treino 

ascético), mas por um desregulamento tal dos seus papéis, que, por uns breves momentos é 

possível vislumbrar o que é a sua ausência.

Referimos também a posição de Pahnke, mais fisicalista:

“Talvez haja uma base mais bioquímica para essas experiência “naturais” do que aquilo 

que tinha sido suposto previamente. Certamente muitos ascetas que tiveram experiências 

místicas envolveram-se em certas práticas respiratórias e exercícios posturais, privação de 

sono, jejum, flagelação com as infecções consequentes, meditação prolongada, e privação 

dos sentidos em caves ou celas monásticas. Todas estas técnicas têm um efeito na química 

do corpo. Há um entrelaçamento definido entre os processos fisiológicos e psicológicos no 

ser humano. Algumas das substâncias indólicas43 no corpo não diferem muito das drogas 

psicadélicas.”44.

43 Substâncias indólicas são os químicos derivados de uma substancia que pode ser encontrada no organismo 
humano. 
44 “Perhaps there is more of a biochemical basis to such “natural” experiences than has been previously 
supposed. Certainly many ascetics who have had mystical experiences have engaged in such practices as 
breathing and postural exercises, sleep deprivation, fasting, flagellation with subsequent infection, sustained 
meditation, and sensory deprivation in caves and monastery cells. All these techniques have an effect on 
body chemistry. There is a definite interplay between physiological and psychological processes in the 
human being. Some of the indolic substances in the body do not differ greatly from the psychedelic drugs.” 
in PAHNKE, W. N., “Drugs and Mysticism”, The international journal of Parapsychology, Vol VIII (Nº2) 
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Discordamos desta posição, principalmente pela razão acima dada. É que Pahnke 

descreve quer o processo ascético quer o químico ambos como condicionamentos. Ora, 

não pensamos ser esse o caso em relação à via ascética, ou pelo menos, não em relação a 

todas.  A maior  parte  dos exemplos  dados por Pahnke,  e que se encontram em muitas 

tradições, são de facto provações enormes a que os ascetas sujeitam os seus organismos. 

Contudo, na tradição budista, por exemplo, é dito que o príncipe Siddhartha Gautama, na 

sua  demanda  para  compreender  e  erradicar  o  sofrimento  humano,  passou  por  muitas 

dessas  provações  ascéticas,  ao  ponto  de  quase  lhe  terem  custado  a  sua  vida,  mas 

finalmente  percebeu  que  esse  não  era  o  caminho  que  procurava.  Então  simplesmente 

sentou-se. 

Aquilo  que  pretendemos  referir  com  esta  breve  e  incompleta  incursão  pelo 

budismo é que nem todas as práticas que podem levar à experiência mística são da ordem 

da  violentação  psico-física.  A  orientação  fundamental  do  processo  meditativo  é,  pelo 

contrário, totalmente avessa à violência sobre si mesmo, assentando sobretudo na prática 

da atenção. Ora, parece-nos difícil conceber como é que se pode encaixar a meditação no 

mesmo  grupo  que  formas  violentíssimas  de  condicionamento  corporal.  Talvez  estas 

últimas  possam  de  facto  ser  comparadas  com  a  indução  voluntária  através  de 

alucinogénicos da experiência mística, mas não podemos estender a explicação de Pahnke 

a todas as formas de treino ascético, pelo menos não desta forma linear. De todo o modo, 

não pretendemos neste texto oferecer uma resposta definitiva a este problema.

Estabelecido o conceito de Metafísica Experimental, parece-nos claro como obras 

como  as  de  Plotino,  Escoto  Eriúgena,  e  Eckart,  por  exemplo,  se  podem  enquadrar 

perfeitamente  aqui.  Mas haverá talvez muitos  caminhos para esta  forma de saber,  e o 

objectivo final de todo o caminho percorrido até aqui é o de propor uma forma particular.

Estão bem documentadas as dificuldades com que todos os místicos tiveram que se 

enfrentar na tentativa de descrever através de palavras o conteúdo das suas experiências. 

Há uma desadequação completa entre o nosso discurso linguístico, que nomeia a realidade 

habitual, e os objectos que se tentou nomear nessa outra realidade. Ora, a chave para esta 

desadequação  parece-nos  residir  na própria  natureza  paradoxal  da  experiência  mística. 

Mas vamos tentar formalizar as coisas um pouco mais.

A Lógica pode ser vista como a ciência formal abstraída da linguagem. Dito de 

outra forma, o Lógica consiste na exposição simbólica e formal dos princípios racionais 

Spring 1966, pp. 295-313.
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que regem o  nosso discurso.  Ora,  se  há  coisa  com que  a  Lógica  entra  em conflito  é 

exactamente com os paradoxos, dado que não são admissíveis em qualquer sistema lógico 

bem fundado.

Em  seguida  temos  que  analisar  o  que  é  que  queremos  dizer  com  paradoxo 

enquanto aplicado à experiência mística. De facto, o uso mais comum procura referir-se a 

uma violação do principio do terceiro excluído, que afirma que a cada entidade individual 

não lhe pode ser predicada uma propriedade e a sua contrária simultaneamente. Como o 

caso místico em que se vê a realidade como múltipla ao mesmo tempo que é una.

Poder-se-ia pensar que tínhamos então chegado a um limite. Não havendo maneira 

de  encaixar  os  princípios  lógicos  na  experiência  mística,  não  há  maneira  de  usar  a 

linguagem para lhes  fazer  qualquer  referência;  há uma incompatibilidade fundamental. 

Contudo, não pensamos ser esse exactamente o caso, e também aqui não nos encontramos 

sozinhos. Na tradição Zen, por exemplo, há um antigo hábito de forçar a linguagem de 

forma  a  tentar  comunicar  o  significado  dessa  realidade  experienciada  pelos  místicos. 

Consiste em formular pequenos enunciados, chamados Kôan, que, ou violam claramente 

os princípios lógicos, ou então não parecem ter nenhuma relação entre os termos usados45. 

Por mais absurdos que possam parecer, o facto é que foram capazes de comunicar algo a 

milhões de pessoas no mundo inteiro há já muito tempo.

Portanto, a nossa intuição originária foi que talvez o limite dos princípios lógicos 

não seja assim tão rígido. E tal é o caso, pois existem neste momento muitos tipos de 

lógicas formuladas sobre os mais diversos conjuntos de axiomas. Entre elas, encontram-se 

versões que axiomatizam o contrário do princípio da contradição. Em filosofia da lógica 

há uma discussão acesa acerca do significado e utilidade deste tipo de lógicas chamadas 

por vezes de “desviantes”. Contudo, acreditamos ter-lhes encontrado um uso.

A nossa proposta é então procurar nas descrições e relatos da experiência mística 

os elementos que podem ser considerados os princípios lógicos da metafísica, mesmo que 

aparentem ser ilógicos, como a violação do princípio do terceiro excluído. A partir daí há 

dois trabalhos técnicos que se impõem. O primeiro é a formulação rigorosa da lógica que 

teria por base esses axiomas “desviantes”, e em segundo, encontrar-lhe uma semântica 

dentro  da experiência  mística,  i.e.,  encontrar  significados  para  esse edifício  lógico,  de 

modo a se poder construir a linguagem que ela configura. Tendo conseguido isto, estar-se-

45 Sobre este assunto conferir IZUTSU, T., Le Kôan Zen, trad. Guy Regnier, Fayard, 1997.
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ia na posse de uma forma de descrever e comunicar mais explicitamente os objectos da 

metafísica experimental.

Para concluir,  reafirmamos  os objectivos  deste  ensaio:  em primeiro  lugar,  a de 

mostrar que a experiência mística não é um mero fruto de estados de alma subjectivos e 

que merece um estudo rigoroso, que pode, inclusive, ser do tipo científico; e em segundo 

lugar, que se é possível encontrar uma lógica que tenha como base princípios retirados da 

metafísica experimental (e tudo indica que sim), então é possível encontrar uma linguagem 

que melhor denote os seus objectos, uma linguagem metafísica.
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