
  

 

Encontro de 'experienciadores' com psicólogos e psiquiatras, no evento de lançamento do 

movimento em 2017: SÃO PAULO  

— Quando tinha 19 anos, o professor de yoga Anderson Pires, hoje com 47, teve um surto 

psicótico. Diz que tinha pensamentos acelerados e não conseguia dormir.  

— Parecia um estado de euforia. Falava sobre coisas profundas. Senti a visita de um familiar 

querido que não cheguei a conhecer. E tinha muitas visões de futuro — conta.   

 

Pires foi internado e diagnosticado com transtorno bipolar. Mas, para uma corrente em 

expansão na Psiquiatria e na Psicologia — tanto no exterior quanto no Brasil —, ele é também 

um "experienciador".   

 

Novo, o conceito vem sendo cada vez mais estudado pela ciência. Refere-se a pessoas que 

passam por situações subjetivas, que fogem do que se entende como "normal", como ocorreu 

com Pires.  

Alguns pacientes descrevem a experiência como algo espiritual, porque sentem uma conexão 

profunda com outras pessoas, maior sensibilidade a certos ambientes ou seres. Ao chegarem a 

um consultório médico, porém, veem seus relatos serem associados a transtornos mentais.   

 

Pesquisas atuais sobre o assunto apontam que esse fenômeno não deve ser reduzido a uma 

patologia.   



 

— A associação direta dessas experiências com a loucura, especialmente com transtornos 

mentais com sintomas psicóticos, acontece porque ainda não há uma explicação definitiva que 

ajude a entender a natureza dessas experiências e seus "experienciadores" — diz a psicóloga 

clínica Ligia Splendore, especialista em Psicologia Transpessoal.  

Ela afirma que o fato de que a pessoa requer cuidados clínicos não significa que tenha uma 

patologia, e que o diagnóstico pode virar "um estigma, muitas vezes dificultando que a própria 

pessoa busque um sentido para sua experiência".  

 

Essas experiências, afirma Ligia Splendore, podem acontecer devido a um surto psicótico, mas 

também podem surgir de forma espontânea ou a partir de evento estressante, trauma, uso de 

alguma droga que amplia a consciência ou até mesmo pela prática de meditação.  

Crise com fator espiritual 

Pires diz que, em sua primeira crise, os pais estavam se separando. Teve várias outras, sempre 

com um forte "fator espiritual", como afirma.  

Hoje, busca o equilíbrio com yoga, meditação e muita auto-observação. Conseguiu estabilizar 

seu tratamento em uma dosagem baixa de remédios e espaçar a terapia. Há mais de 20 anos, 

não tem crises.   

 

— Geralmente, quem fala em "loucura" não passou pela situação. São experiências críticas. É 

possível aprender muito daí, pois alguns aspectos da nossa essência começam a aparecer — 

diz ele.  

 

Essas situações têm sido estudadas no âmbito da Parapsicologia, Psicologia e Antropologia. Em 

cada área, recebem diferentes nomes: experiências paranormais, anômalas, místicas, humanas 

excepcionais etc.   

 

— Os diferentes nomes para experiências similares refletem a complexidade desse estudo, e o 

tipo de entendimento que podemos ter sobre a natureza e o impacto dessas experiências na 

vida de uma pessoa — diz a psicóloga transpessoal Maria Cristina Barros, do Programa de 

Saúde, Espiritualidade e Religiosidade (ProSer) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).  

 

Cada vez mais pessoas, dizem especialistas, reportam essas experiências. Uma hipótese é que 

os "experienciadores" estão se sentindo mais à vontade para conversar. Mas a ciência também 

tem olhado mais para a conexão entre quadro clínico e espiritual.  

Há 30 anos, cerca de 400 artigos médicos escritos em inglês incluíam as palavras "religião" e 

"espiritualidade". Há cinco anos, o número saltou para mais de dois mil. E tem crescido.   

 

— Com o conhecido sincretismo religioso brasileiro, em especial a forte presença do 

espiritismo, é comum as pessoas recorrerem a essas tradições em busca de respostas. Mas é 

fundamental que a ciência também faça a sua parte, olhando de forma mais aberta para as 

necessidades das pessoas e a magnitude da subjetividade humana — diz Ligia.  

"Repensando a loucura" 



O psiquiatra tcheco Stanislav Grof, co-fundador da Psicologia Transpessoal, criou o termo 

"crise de emergência espiritual" ou "crises psicoespirituais" para definir o processo dos 

"experienciadores".  

A discussão cresceu há dois anos no Reino Unido com uma campanha chamada "Emerging 

Proud". No Brasil, um grupo que discute o tema, ligado ao movimento britânico, ganhou o 

nome de "Repensando a loucura", e reúne 10 psiquiatras e psicólogos que debatem com 

"experienciadores" em encontros presenciais, grupos de Facebook e de WhatsApp.  

 

— Em 2012, experimentei um despertar espiritual espontâneo, catalisado por um colapso 

emocional. Foi quando percebi que existe uma ligação absoluta entre trauma e espiritualidade 

— conta a britânica Katie Mottram. — Foi uma experiência eufórica. Eu me sentia em conexão 

com o universo. Tive experiências de telepatia, energia ilimitada e canalização de mensagens 

do reino espiritual.   

 

Katie, que trabalhava como auxiliar em uma enfermagem psiquiátrica, diz que foi mal 

interpretada por amigos e familiares, e não sabia onde buscar apoio. Sua mente, lembra, dizia 

que estava realmente "louca".  

Ela superou a crise e lançou o "Emerging Proud" em 12 de maio de 2017, data que passou a ser 

celebrada também em outros países da Europa, além de Estados Unidos e Austrália.   

 

— A ideia é dar voz a pessoas que tiveram uma experiência espiritual profunda que 

consideram extremamente significativa, mas cujo significado foi patologizado. Receberam um 

rótulo de "doentes mentais" que desconsidera o significado de seu encontro espiritual, que é 

muitas vezes um encontro com nosso autêntico "eu" — diz Katie.   

 

C.A., de 32 anos, teve uma experiência de "despertar da kundalini", uma expansão de 

consciência que a levou a "perder a noção da diferença entre realidade compartilhada e 

realidade simbólica".   

 

— O que tornou esta experiência difícil e, à medida que ela foi progredindo, algo dilacerante 

para mim, foi o fato de eu ter alcançado este estado através do estudo profundo de uma 

filosofia oriental com um mestre não qualificado para acolhê-la — conta. — Tive experiências 

de sonhos pré-cognitivos e ultra realísticos, telepatia, entre outros. Além disso, não havia mais 

separação entre a realidade externa e a interna, o entendimento de tudo que acontecia ao 

meu redor parecia ter caráter subjetivo.  

 

Ela tomou remédios durante um mês e meio na primeira crise.   

 

— Isso me ajudou a me reequilibrar. Mas o fator mais fundamental para a minha melhora foi o 

apoio da minha psiquiatra, que nunca cogitou me rotular como bipolar, como um médico que 

nem me conhecia e que não me ouviu por cinco minutos fez — afirma.   

 

C. faz terapia e recorre a outras alternativas em momentos de ansiedade ou depressão. Mas 

ainda falta muita compreensão dessas experiências, afirma, por parte de médicos e sociedade.  

 

— Se forem acolhidas de forma acalentadora, digna e respeitosa, podem ser experiências 

positivas, benéficas e curativas para quem as atravessa. Isso pode trazer à luz muitos 



complexos e permitir tratá-los de maneira mais eficaz, ao invés de suprimi-los através da 

incapacitação da pessoa com internação compulsória ou excesso de medicação.  

 


