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APRESENTAÇÃO
A Revista Transdisciplinar é um periódico on-line semestral, organizado por Celeste Carneiro, que
tem como objetivo socializar o pensamento de autores que desejam expressar suas reflexões
sobre os mais diversos temas inter-relacionados com o Ser Integral e sua interação com o mundo
que o cerca. Busca a integração de saberes e perfis, valorizando o diálogo entre sabedoria e
conhecimento, estimulando a liberdade expressiva e dando oportunidade ao exercício da beleza,
quer através da articulação de temas, ideias e conceitos, quer através do estilo de apresentação
dessas ideias e conceitos
Pautamos esta Revista no pensamento de Basarab Nicolescu e grupo que escreveu a Carta da
Transdisciplinaridade (1994), onde esclarece:
A pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um objeto de uma mesma e única disciplina por
várias disciplinas ao mesmo tempo.
A interdisciplinaridade diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para outra.
A transdisciplinaridade, como o prefixo "trans" indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo
entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é
a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento.
Rigor, abertura e tolerância são as características fundamentais da visão transdisciplinar. O rigor da
argumentação que leva em conta todos os dados é o agente protetor contra todos os possíveis
desvios. A abertura pressupõe a aceitação do desconhecido, do inesperado e do imprevisível. A
tolerância é o reconhecimento do direito a idéias e verdades diferentes das nossas.

E no texto Educação para o Séc. XXI, do Relatório Delors (UNESCO, 2006):
Na visão transdisciplinar, há uma transrelação que conecta os quatro pilares do novo sistema de
educação (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser) e tem sua
fonte na nossa própria constituição, enquanto seres humanos. Uma educação viável só pode ser
uma educação integral do ser humano. Uma educação que é dirigida para a totalidade aberta do ser
humano e não apenas para um de seus componentes.

Esperamos contribuir para a difusão do conhecimento com a sabedoria da abertura e da
tolerância, aliada ao rigor que dá o ajuste necessário.
Como símbolo, trazemos a Flor da Vida, rico em mistérios estudados desde a mais antiga
civilização e que encanta até os nossos dias. Lembra a conexão de todos com o Universo, a
semente da vida, a relação do um com o todo, a gênese e o encadeamento dos genes, o que nos
une e nos dá vida.
Os textos são de responsabilidade dos autores que deverão encaminhá-los para nossa
apreciação já revisados.
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EQUIPE EDITORIAL
Criação, editoração e coordenação geral
Maria Celeste Carneiro dos Santos – Especialista em Arteterapia Junguiana e Psicologia
Transpessoal (IJBA/ Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/ Instituo Hólon).
Graduada em Desenho e Artes Plásticas (Faculdade de Belas Artes de São Paulo –
FEBASP). Professora e supervisora no Instituto Junguiano da Bahia – IJBA e em cursos de
pós-graduação. Escritora. Membro do Grupo de Pesquisa EFICAZ, da Universidade do
Estado da Bahia – UNEB. Membro do Colégio Internacional dos Terapeutas – CIT e da
Associação Baiana de Arteterapia – ASBART/UBAAT. Currículo lattes disponível em:
http://lattes.cnpq.br/0119114800261879
EQUIPE DE EDITORAÇÃO
Dulciene Anjos de Andrade e Silva – Doutora em Educação (UFBA). Mestre em
Educação (UFBA). Graduada em Letras Vernáculas com Inglês (UFBA). Professora
Adjunta da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, campus II. Currículo lattes
disponível em: http://lattes.cnpq.br/8015189418594078.
Priscila Peixinho Fiorindo – Doutora em Psicolinguística (USP). Mestre em Linguística
(USP). Graduada em Letras (Mackenzie). Professora Faculdade Ruy Barbosa, SalvadorBA. Docente na pós-graduação do Instituo Hólon, Salvador-BA. Currículo lattes disponível
em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4744418Z4
CONSELHO EDITORIAL
Agnès Bague-Forst – Doutora em Ciências Econômicas (Universidade Paris 1 Panthéon
Sorbonne). Artista Plástica, Escola Nacional de Belas Artes de Paris, Ateliê la Glacière,
sob orientação de Jean Zuber. Graduada em Ciências Políticas e Ciências Econômicas
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne). Professora de Economia e Sociologia das
Organizações em diferentes universidades e também no Instituto de Estudos Políticos de
Paris.
Francesca Freitas – Graduada em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública - EBMSP em 1981. Professora Assistente de Neuroanatomia (EBMSP, 1982 a
2012). Tutora do Departamento de Biomorfologia da EBMSP, 2005 a 2012. Coordenadora
do Serviço de Neurofisiologia Clínica do Hospital São Rafael de 1992 a 1998. Atuação em
Neurofisiologia Clínica – Eletroneuromiografia.
Gildenor Carneiro dos Santos – Pós-Doutor em Educação (FACED-UFBA). Doutor em
Educação (USP). Mestre em Educação (FACED-UFBA). Graduado em Matemática e em
Arquitetura (Universidade de São Paulo - USP). Prof. da Universidade do Estado da Bahia
– UNEB, Campus XI. Currículo lattes disponível: http://lattes.cnpq.br/0814023926904547
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PARA PUBLICAR
A Revista Transdisciplinar é um periódico semestral, organizado por Celeste Carneiro, que tem
como objetivo socializar o pensamento de autores que desejam expressar suas reflexões sobre os
mais diversos temas interrelacionados com o Ser Integral e sua interação com o mundo que o
cerca. Busca a integração de saberes e perfis, valorizando o diálogo entre sabedoria e
conhecimento, estimulando a liberdade expressiva e dando oportunidade ao exercício da beleza,
quer através da articulação de temas, ideias e conceitos, quer através do estilo de apresentação
dessas ideias e conceitos, seguindo os parâmetros expressos na Apresentação.
A Revista Transdisciplinar será publicada nos meses de Janeiro e de Julho de cada ano e os
artigos deverão ser enviados com até dois meses de antecedência.
Os artigos serão avaliados, por ordem de recebimento, por dois membros do Conselho Editorial.
Caso haja divergência quanto à aprovação dos mesmos, um terceiro parecer de outro membro do
Conselho Editorial será solicitado.
Os textos poderão ter o formato acadêmico ou serem escritos de forma mais livre, desde que em
linguagem clara e de acordo com os padrões normativos da Língua Portuguesa. Devem procurar
coerência com a proposta da Revista Transdisciplinar.
Se o autor escolher escrever de acordo com as normas acadêmicas, deverá fazê-lo em
conformidade com os padrões da ABNT, com resumo, problemática anunciada e desenvolvida,
objetivos, metodologia, conclusões e referências. Nas referências, deverão constar apenas as
obras citadas no texto.
Os textos que seguirem uma forma mais livre (ou seja, por um estilo que não priorize o rigor
acadêmico, podendo valer-se ou não da poesia, mas que também possibilite a exposição do
pensamento com fluidez, clareza, coerência e consistência), se fizerem uso de citações diretas ou
indiretas, devem também listar essas referências ao final, de acordo com as normas da ABNT.
Entretanto, caso o autor queira também indicar livros e sites que não fazem parte do texto, mas
que são complementares a ele, pode fazê-lo anunciando após as referências o item “Para saber
mais”.
Os artigos não precisam ser inéditos, desde que seja explicitada a fonte original de sua
publicação. Preferencialmente os artigos estarão no idioma Português, mas eventualmente outros
idiomas poderão ser aceitos.
Cada artigo deverá ter, no máximo, 20 páginas (incluídas as notas de pé de página e as
referências) e deverá ser escrito em fonte Arial, tamanho 10, seguindo um espaçamento de 1,5
cm e obedecendo as margens superior e inferior de 2,5cm, esquerda e direita 3,0cm.
Os artigos deverão ser encaminhados já revisados.
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CONTATO

Endereço postal da revista
Celeste Carneiro
Centro Odonto Médico Henri Dunant
Rua Agnelo Brito, 187 sala 107 – Federação
CEP 40210-245 – Salvador – Bahia – Brasil

CONTATO PRINCIPAL
Celeste Carneiro
Telefone: 71 - 3497-1306 / 3237-5570 / 8874-1155 (Tim)
cel5zen@gmail.com / cel5@terra.com.br
www.artezen.org
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1 - O PROPÓSITO DA VIDA
Dulce Magalhães*

Qual será a finalidade de cada vida
humana? Haverá um propósito maior para a
existência ou ela se basta em si mesma?
Essas são questões sobre as quais se
debruçaram sábios e filósofos de todos os
tempos. Também é ao redor dessas
questões que as diferentes culturas humanas
elaboraram seus códigos religiosos, éticos e
morais.
Essas não são perguntas de pouca
importância, mesmo que, aparentemente,
não afetem pragmaticamente a gestão do
cotidiano, nem interfiram nas ações do dia a
dia. Dá para levar a vida sem respondê-las,
só não estou certa que seja possível viver
plenamente sem tê-las como guia.
Uma antiga história indiana fala sobre um
discípulo que é convocado por seu guru a se
mudar para outra cidade e lá construir um
ashram para que o mestre, quando for o
tempo certo, chegue para ensinar àquela
comunidade. O discípulo obedece, se muda
e, para se sustentar, começa a comercializar
tapetes. O negócio prospera e o discípulo
passa a ser o empresário de uma rede de
lojas de tapetes. Um dia, o guru chega à
cidade e pergunta sobre o ashram e o
discípulo, neste momento, leva um susto,
pois havia esquecido da razão maior de estar
ali.
Esta é uma das histórias da sabedoria
tradicional que nos faz refletir sobre o

propósito da vida. Não estaremos nós
distraídos com o desafio da manutenção
diária, das contas a pagar, das demandas
sociais, do consumo e da conquista de maior
sucesso, segurança, realização, ou o que
seja? Será que há outro propósito, ou um
objetivo maior, do que realizar a vida que
conhecemos ou almejamos?
Realmente não precisamos responder a
essas perguntas para pagar nossas contas,
porém, a forma como fazemos e gerimos
essas contas tem tudo a ver com essas
respostas. Talvez seja o caso de nos
questionarmos sobre o modelo de mundo
com que estamos operando a vida e em que
medida esse modelo atende as aspirações
de nosso Ser.
O que é uma vida verdadeiramente
vivida? Acredito que tenha a ver com nos
tornarmos tudo o que somos capazes de ser,
de uma forma ecologicamente integrada,
fazendo de nossa experiência uma
plataforma para tornar o mundo um lugar
melhor. Começando pelo nosso próprio
mundo…
Por não nos darmos conta da dimensão
transitória da existência não aceitamos a
natureza inerente do mundo, que é a
mudança, e assim buscamos perenizar e
capturar o impalpável. Não seguimos nosso
coração e nos atemos aos roteiros prédefinidos que nos ensinaram sobre o que é a

________
* Dulce Magalhães - Ph.D em Filosofia pela Columbia University; Tecelã da Rede UNIPAZ; Eleita uma das 100
lideranças da paz no mundo pela Geneve for Peace Foundation; www.work.com.br - www.clicrbs.com.br/sacerdotisa
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realidade e nos vemos, por vezes,
prisioneiros de comportamentos, hábitos,
tarefas,
empregos,
relacionamentos,
responsabilidades ou demandas que não
falam à nossa alma.
Muita gente expressa medo ou angústia
frente ao tema da morte, entretanto, esse
portal existencial é o destino para o qual nos
deveríamos preparar e almejar. Ao
compreendermos a morte, poderemos
transcender o desafio da sub-existência e
viver a vida de forma mais plena e profunda.
Não compreendemos e não refletimos sobre
a transitoriedade por uma ilusória percepção
sobre o que é a morte e o que ela
representa.
Se pudermos internalizar a perspectiva da
impermanência de todas as coisas, não nos
liberaremos apenas do medo da morte, mas,
ainda mais importante, nos liberaremos do
medo da vida; este sim, o maior portal a ser
transposto. Não estamos prontos para viver a
liberdade de escolher a melhor vida.
Decidimos,
elegemos,
escolhemos,
renunciamos ou desejamos dentro do cenário
mais restrito dos paradigmas impostos pelo
ambiente cultural em que crescemos.
Por mais “rebelde” que sejamos, ainda
pensamos a partir de uma referência
paradigmática, ou seja, pensamos a partir do
que conhecemos como modelo e assim nos
orientamos por isto, definindo se gostamos e
seguimos o modelo ou se não gostamos e o
repudiamos. Porém, o modelo não é o campo
mais amplo da realidade, é apenas uma fatia
das inúmeras possibilidades existentes. Nos
definimos dentro ou ao redor do modelo de
mundo conhecido, pois, dependendo do nível
de consciência em que nos encontramos,
temos dificuldade em extrapolar o cenário
conhecido e nos aventurarmos em um
ambiente mais vasto de escolhas.
Costumo dizer que precisamos “zerar o
HD”. Sugiro aos meus clientes e alunos um
exercício que considero fundamental para
uma perspectiva ampliada. Como nem
sempre e nem todos temos a oportunidade
de fazer um período sabático e nos
afastarmos da realidade conhecida para
explorar
outras
realidades
possíveis,
recomendo uma espécie de “spa sabático
doméstico”. Recomendo “uma semana de
isenção”, sem assistir televisão, sem ler
jornais ou revistas, sem debater sobre os
temas do cotidiano. Uma semana fora da
mídia, longe das notícias, esvaziado de
informações do trivial e do corrente.
Revista Transdisciplinar – Vol. 3 - Ano 2 - Nº 3 - Janeiro / 2014

Neste tempo “sabático” de uma semana, é
preciso eleger um tema e formular uma
pergunta – duvidar é a forma pela qual nosso
cérebro aprende, quem só tem certezas não
tem nada a aprender. O tema pode ser de
qualquer área da vida, mas deve ter
profundidade suficiente para nos conduzir a
mudanças. Pode ser sobre a qualidade de
nossos relacionamentos, pode ser sobre
vocação, sobre missão, ou crenças e valores,
enfim, um tema que transcenda os espaços
mais restritos do cotidiano.
O que faz diferença na qualidade desta
semana é a pergunta e nossa interação com
o universo ao redor para nos abrirmos para
novas respostas. Ao formular uma pergunta,
devemos levar em conta que as perguntas
dos porquês de qualquer coisa apenas nos
explicam como estamos vivendo, mas não
são transformadoras em si mesmas. As
questões com potencial de nos conduzir
através do caminho da transformação são
aquelas que nos permitem compreender as
prioridades, saber como realizar um processo
de mudança ou nos mostram alternativas e
caminhos novos para trilhar a vida.
Assim, perguntar-se “por que isto está
acontecendo?”, “por que comigo?” ou “por
que logo agora?” vai nos oferecer respostas
explicativas, porém esvaziadas de energia
para outras condutas. As questões
mobilizantes são formuladas dentro de
parâmetros mais mobilizadores como “qual o
próximo passo?”, “quais são as prioridades
da vida neste momento?”, “o que preciso
aprender agora para realizar determinado
propósito?” ou “como realizar tal coisa?”.
Essas são perguntas carregadas de
significado de mudança e, em sua própria
formulação, já estabelecem a necessidade
de mudar.
Contudo, formular a pergunta ainda não é
suficiente. Precisamos estar abertos às
respostas, obedientes ao processo e sermos
suficientemente
aventureiros
para
experimentarmos o novo e desafiador que
virá disso. Teste esta proposta, elabore uma
pergunta e olhe para as coisas ao seu redor,
abra um livro e leia um trecho, leia o outdoor
do caminho, abra seu email, veja os sinais da
estrada, ouça a fala de um amigo, assista um
filme, enfim, abra-se para encontrar a
resposta.
Segundo um princípio da neurociência,
quando você sabe qual é a pergunta, tudo
vira resposta. Desta forma, estamos
rodeados de respostas para todas e
-
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quaisquer perguntas que tenhamos. Se não
tivermos perguntas, estaremos o tempo todo
perdendo respostas. O tempo de aprender é
sempre o agora.
Nossos paradigmas são as lentes que
utilizamos para olhar a realidade. Esses
filtros nos permitem ver de determinada e
bem delimitada forma. A lente que usamos
para ver a vida é a vida que somos capazes
de ver. Mudar de mundo é realmente mudar
de olhar, como nos ensina Roberto Crema,
atual reitor da UNIPAZ – Universidade
Internacional da Paz.
Não vemos as coisas como elas são,
vemos as coisas como nós somos. O
perímetro que percorremos é aquele que
identificamos e só reconhecemos o que já
conhecemos; assim, ficamos restritos ao
conhecido. Essa é a natureza de nossa

Revista Transdisciplinar – Vol. 3 - Ano 2 - Nº 3 - Janeiro / 2014

relação com a realidade. Portanto, nosso
desafio é ampliar o conhecimento sobre a
realidade para que possamos reconhecer
novos caminhos e identificar outras
possibilidades.
Nos afastarmos da mídia por uma
semana,
para
olharmos
com
mais
profundidade, e sem distrações, para uma
questão de grande importância em nossa
vida é parte de um exercício maior para a
plena atenção. Todo o exercício da
existência talvez seja só para despertar e
então podermos nos encontrar. O paradoxo é
que precisamos mudar para ser quem
somos, para deixar de ser quem não somos.
Despertemos, portanto.
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2 – Artes e Matemática
1

2

Celeste Carneiro e Gildenor Carneiro

matemático. Desde sua simples confecção
utilizando régua, compasso, transferidor,
esquadros, criando um desenho geométrico
simples ou mais complexo, até o uso da
Geometria Sagrada, da Proporção Áurea,
nos estudos das frações, despertando o
interesse para o aprofundamento filosófico e
espiritual da matemática.
Lino de Macedo (1993, p. 9, apud
SANTOS, 1995, p. 20) defende que, quando
se considera a perspectiva do aluno, as
explicações, os sentidos, os procedimentos
que eles utilizam para resolver problemas se
tornam muito significativos para os docentes.
Esse autor escreve sobre a importância
de tornar o erro um observável para o
estudante que o comete, fazendo com que
ele produza conflitos ou problemas que o
desafiem a investigar, a buscar uma melhor
solução no interesse de atingir a
compreensão.
Um exemplo ocorreu ao se apresentar
conhecimentos sobre o uso prático da
Geometria Sagrada numa aula sobre frações,
em que o tema proposto foi A presença de
frações nas Artes Plásticas e na vida, a
título de estímulo para estudos, e oferecida
no
curso
de
extensão
universitária

Grande parte de incidências de erros em
resoluções de problemas na disciplina
Matemática se dá por falta de compreensão,
pelos alunos, do algoritmo que eles
aprenderam a utilizar. (CREPALDI et al,
1988, p. 87 apud SANTOS, 1995, p. 19).
Essas lacunas vêm acompanhadas de
dificuldades em nível de conhecimentos,
habilidades e aplicação, que se devem à
deficiência do domínio e construção das
estruturas dos pré-requisitos fundamentais.
Para enfatizar a necessidade de que os
aprendizes compreendam os conteúdos que
lhes são ensinados e não se apresentem
“sem raciocínio, sem critérios, sem
autonomia,” e não sejam “meros repetidores,
com uma visão errônea da matemática, a
maioria criando aversão pela mesma”, Nilza
Bertoni
(1994)
recomenda
que
os
professores
sejam
possuidores
de
justificativas para as ações matemáticas que
apresentem e forneçam aos discentes
explicações
suficientes
para
a
sua
compreensão (BERTONI, 1994, p. 15). Em
outras palavras, a matemática que existe nos
livros didáticos deve ser reconstruída
coletivamente, na sala de aula.
As mandalas oferecem recursos muito
variados quando se objetiva o conhecimento
____________
1

Celeste Carneiro –Arteterapeuta Junguiana e Transpessoal. Graduada em Desenho e Artes Plásticas (FEBASP - SP).
Professora e supervisora no Instituto Junguiano da Bahia – IJBA e em cursos de pós-graduação. Coordenadora do
curso de Arteterapia em Teresina-PI. Escritora. Membro do Grupo de Pesquisa EFICAZ, da Universidade do Estado da
Bahia – UNEB. www.artezen.org . Currículo lattes disponível em: http://lattes.cnpq.br/0119114800261879
2

Gildenor Carneiro – Pós-Doutor em Educação (FACED-UFBA). Doutor em Educação (USP). Mestre em Educação
(FACED-UFBA). Graduado em Matemática e em Arquitetura (Universidade de São Paulo - USP). Prof. da Universidade
do Estado da Bahia – UNEB, Campus XI. Currículo lattes disponível: http://lattes.cnpq.br/0814023926904547
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FI (a letra grega φ),
), é o número que se
encontra na Proporção Áurea:
Áu
1,61803399...
cujo símbolo é este:

denominado Vivenciando o Q - dos
Números Naturais aos Racionais, em
2013, na Universidade do Estado da Bahia –
UNEB
Campos XI (Serrinha – BA). A
clientela foi composta por professores de
séries
éries iniciais, estudantes de Pedagogia e de
outras licenciaturas.
Iniciamos solicitando que se formassem
duplas. Foram distribuídos pedaços de
barbante do tamanho aproximado de uma
pessoa. A tarefa se constituía em medir as
proporções do corpo do colega: o tamanho
do antebraço, comparado com o tamanho do
pé; o comprimento que vai da extremidade
do dedo médio de uma mão à do dedo médio
da outra mão, estando com os braços
abertos, e sua relação com o comprimento
do próprio corpo; o tamanho da cabeça e a
quantidade
ntidade de cabeças que comporta a
medida total do corpo; a largura de quatro
dedos juntos e a comparação com a medida
da palma da mão; e assim, os alunos foram
verificando as relações existentes entre as
medidas do corpo, suas semelhanças e
proporções, com pequenas variações entre
as pessoas, mas sempre muito instigantes.
Muitos falaram que nunca haviam pensado
sobre o assunto. Em seguida, passamos a
mostrar a parte teórica sobre o tema.
Informamos que essas medidas e suas
relações já eram conhecidas desde há
muitos séculos (NEUFERT,, 1965, p.19) e
que Leonardo Da Vinci estimulava a
fazermos essas investigações:

e é representada nestes retângulos:

(SÁ, 2012)

A parte maior está para a parte menor
assim como o todo está para a parte maior.
Ou, em linguagem simbólica, a : b :: (a + b) :
a, que se lê: “a”” está para “b” assim como “a
+ b” está para “a”.
Esse número, que transmite uma
harmonia perfeita, foi utilizado na construção
dos mais célebres templos, desde a
antiguidade.
Os egípcios construíram as pirâmides
seguindo essa proporção:

Meçam a distância do ombro às pontas dos
dedos, e então dividam-na
na pela distância do
cotovelo àss pontas dos dedos. Outra vez FI.
Mais uma? Anca ao chão a dividir por joelho
ao chão. FI.. Articulação dos dedos das mãos.
Dos pés. Divisões espinais. FI,, FI, FI. Meus
amigos, cada um de vocês é um tributo
ambulante à Proporção Divina.
A altura do corpo humano e a medida do
umbi-go até o chão.
A altura do crânio e a medida da mandíbula
até o alto da cabeça.
A medida da cintura até a cabeça e o
tamanho do tórax.
A medida do ombro à ponta do dedo e a
medida do cotovelo à ponta do dedo.
O tamanho dos dedos e a medida da dobra
central até
té a ponta. A medida da dobra central
até a ponta dividido e da segunda dobra até a
ponta.
A medida do seu quadril ao chão e a
medida do seu joelho até ao chão.
DA VINCI (CACO, 2008)
Revista Transdisciplinar – Vol. 3 - Ano 2 - Nº 3 - Janeiro / 2014

A Seção áurea ou fi, foi muito bem
utilizada. Ela (a pirâmide) foi edificada com
uma planta baixa quase perfeita de 775 pés e
com ângulos de ascensão 51º 52'. Seu volume
é de 6,5 milhões de toneladas de calcário. O
ângulo de ascensão dá à Grande Pirâmide
uma propriedade geométrica
eométrica única, que
representa a quadratura mística do círculo:
sua altura está para a mesma razão da sua
circunferência, assim como o raio para a
circunferência de um círculo. Essa razão é ½
de Pi. Pi = 3,1416, cujo número transcendental
que
está
represe
representado,
assim
está
representado com uma margem de erro de
apenas 0,1%. (CACO, 2008)
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A maior largura dos ombros contém
em si própria a quarta parte do homem.
Desde o cotovelo até à ponta dos dedos é
um quinto da altura do homem e desde o
cotovelo até ao ângulo da axila é um
oitavo da altura do homem. A mão inteira
será um décimo da altura do homem. O
início dos órgãos genitais marca o centro
do homem. O pé é um sétimo do homem.
Da sola do pé até debaixo do joelho é um
quarto da altura do homem. Desde
debaixo do joelho até o início dos órgãos
genitais é um quarto do homem. A
distância entre o fundo do queixo e o
nariz e entre as raízes dos cabelos e as
sobrancelhas é a mesma e é, como a
orelha, um terço da cara”. [texto que
acompanha a gravura do Homem de
Vitruvius]
(DA VINCI, 1490, p.36).
(CACO, 2008)
.

No final do Séc. XV Leonardo da Vinci fez
uma série de anotações em seu diário
descrevendo, junto ao desenho do Homem
Vitruviano, as proporções ideais do homem,
texto este que ficou conhecido como Cânone
das Proporções, onde a cabeça mede 1/8 da
altura de uma pessoa.

(CACO, 2008)

Leonardo da Vinci nos instiga ainda
mais:
"Os 4 dedos fazem uma palma e 4
palmas fazem 1 pé, 6 palmas fazem um
cúbito; 4 cúbitos fazem a altura de um
homem. 4 cúbitos fazem um passo e 24
palmas fazem um homem. Se abrir as
pernas até termos descido 1/14 de altura
e abrirmos os braços até os dedos
estarem ao nível do topo da cabeça então
o centro dos membros abertos será no
umbigo. O espaço entre as pernas
abertas será um triângulo eqüilátero. O
comprimento dos braços abertos de um
homem é igual à sua altura. Desde as
raízes dos cabelos até ao fundo do
queixo é um décimo da altura do homem;
desde o fundo do queixo até ao topo da
cabeça é um oitavo da altura do homem;
desde o topo do peito até ao topo da
cabeça é um sexto da altura do homem;
desde o topo do peito até às raízes do
cabelo é um sétimo da altura do homem;
desde os mamilos até ao topo da cabeça
é um quarto da altura do homem.
Revista Transdisciplinar – Vol. 3 - Ano 2 - Nº 3 - Janeiro / 2014

(SÁ, 2012)
O desenho atualmente faz parte da
coleção da Gallerie dell'Accademia
(Galeria da Academia) em Veneza, Itália.
O Homem Vitruviano é baseado numa
famosa passagem do arquiteto romano
Marcus Vitruvius Pollio, na sua série de
dez livros intitulados de De Architectura,
-
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um tratado de arquitetura em que, no
terceiro livro, ele descreve as proporções
do corpo humano.
Data: 1490 – Técnica: Lápis e tinta Dimensão: 34 x 24 cm. (CACO, 2008)

O dedo da mão

(DOCZI, 1990)

(DOCZI, 1990)

No Séc.XIII, Fibonacci já havia percebido
que a Natureza está representada por uma
proporção áurea, dentro da sequência
matemática 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. São
números encontrados a partir da dupla 0 e 1,
o último deles sendo somado com o anterior
para se obter o próximo elemento da
sequência. Assim, de 0 e 1 resulta 0 +1 = 1,
e a sequência 0, 1, 1. Em seguida 1 + 1 = 2,
e a sequência ampliada de um elemento 0, 1,
1, 2. Com 1 + 2 = 3 resulta 0, 1, 1, 2, 3. E
continuando com esse procedimento a
sequência dos números 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34, 55 89, 144, 233... recebeu o nome de
Sequência de Fibonacci, bastante utilizada
na arquitetura, nas artes plásticas, no
mercado de ações, e em áreas que
representam formas com as quais se deseja
transmitir uma sensação de harmonia:
imagens harmônicas.
Revista Transdisciplinar – Vol. 3 - Ano 2 - Nº 3 - Janeiro / 2014

(A fórmula da beleza…)

No período do Renascimento os artistas
aplicavam essa proporção nas composições
de pintura e na arquitetura.
Leonardo da Vinci, um gênio em várias
modalidades, aplicou-a na confecção da
célebre Mona Lisa, e nos estudos do Homem
Vitruviano.
-
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Encontramos esta espiral na Natureza:

A partir de quadrados e da Sequência
Fibonacci pode-se construir a Espiral Áurea,
unindo vários semicírculos inscritos em
quadrados de lados cujas medidas estão de
acordo com esta Sequência.
(Sá, 2012)
No exame das espirais de sementes
de uma pinha, 8 delas movem-se na
direção dos ponteiros de um relógio e 13
na direção contrária, numa razão muito
próxima da áurea. No caso do girassol,
há 21 espirais num sentido e 34 no
sentido oposto, também em proporções
próximas à áurea.
Os números 8 e 13, como achados na
espiral da pinha, 21 e 34, no girassol, são
pares de adjacentes de uma Seqüência
de Fibonacci. A razão entre cada dois
números adjacentes é progressivamente
mais próxima da razão áurea de 1:1,618.
(TAVEIRA, 2012)

Desde as estruturas mais diminutas, até o
macrocosmo, encontramos essa medida
perfeita e harmônica, que transmite
segurança, beleza, estabilidade e leveza.
Estas qualidades deverão fazer parte do
nosso mundo interior também, a fim de que
exalemos as condições mais propícias ao
aprendizado e ao crescimento interior, com
conhecimento e afetividade no mais alto
grau, adquirindo assim a sabedoria que
independe de escolas formais.
(SÁ, 2012)
Revista Transdisciplinar – Vol. 3 - Ano 2 - Nº 3 - Janeiro / 2014
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Como se sabe, 0,250 é a metade de 0,500
que por sua vez é a metade de 1,00. 1 (Um)
círculo no caso. Por isso traçamos o diâmetro
e sua mediatriz a fim de perceber o quanto
da mandala cabe em uma quarta parte.
Depois traçando a bissetriz de um quadrante
percebemos o quanto da mandala cabe em
0,125 do círculo.
A figura a seguir constitui um resultado
obtido e ilustra bem. Oferece o desafio para o
leitor: perceber qual a cor usada para pintar o
equivalente a 0,250 do círculo, qual a
utilizada para pintar o equivalente a 0,375,
assim por diante.

Falando sobre a Geometria Sagrada,
Nigel Pennick nos diz:
Os
princípios
norteadores
da
geometria sagrada transcendem as
considerações religiosas sectárias. (…) A
aplicação
universal
dos
princípios
idênticos da geometria sagrada em
lugares separados no tempo, no espaço e
por crenças diferentes atesta a sua
natureza
transcendental.
Assim,
a
geometria sagrada foi aplicada nos
templos pagãos do Sol, nos relicários de
Ísis, nos tabernáculos de Jeová, nos
santuários de Marduk, nos santuários
erigidos em honra dos santos cristãos,
nas mesquitas islâmicas e nos mausoléus
reais e sagrados. Em todos os casos,
uma cadeia de princípios imutáveis
conecta essas estruturas sagradas.
(PENNICK, 2000, p. 9)

Figura resultante da oficina sobre
NÚMEROS DECIMAIS E PORCENTAGEM
EM MANDALAS

Chamamos a atenção para o fato de que
tais números não foram apresentados em
ordem, e foram apresentados de maneira
que existem relações entre eles, assim: o
segundo é a metade do primeiro, o terceiro é
a soma dos dois anteriores, e o quarto
somado com os anteriores ultrapassa a
unidade, dando 1,250.
A vantagem que se tem para o
aprendizado dos números vem do fato de
que, enquanto o aprendiz procura as formas
que irá pintar, ele terá em mente o referido
número,
e
enquanto
as
pinta
irá
interiorizando esse conceito. De forma que,
tal processo culminará com a interiorização
do conceito correspondente: poderá não
saber explicar por quê, mas é possível que
tenha certeza de que 0,125 é bem menor do
que 1. De que ele é metade de um quarto.
De que 0,125 mais 0,250 corresponde a
0,375, assim por diante. E de forma lúdica,

*

Em outra aula, tivemos a oportunidade de
utilizar mandalas para consolidar a
compreensão dos números racionais. E
foram tomados os exemplos 0,250; 0,125;
0,375; 0,500. Para relacioná-los a áreas
pintadas em uma mandala sem alterar o
desenho da mandala, isto é: pintando áreas
equivalentes a 1/4, 1/8, etc, ou mesmo a
duzentos e cinquenta milésimos, cento e
vinte e cinco milésimos etc, porém
constituídas essas áreas pintadas de uma
mesma cor, com formas da mandala –
poderia ser pétalas, triângulos, pedaços de
caules, enfim, as formas definidas com as
linhas internas da mandala.
Revista Transdisciplinar – Vol. 3 - Ano 2 - Nº 3 - Janeiro / 2014
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prazerosamente,
e
com
outros
desenvolvimentos que resultam em ganhos
intelectuais.
Para
possibilitar
esses
constructos é que foi pensado inicialmente a
utilização de qualquer mandala, mas que
resultaram em dificuldades além do desejável
para o nível de conhecimentos de
principiantes em Matemática. Vejam a
proposta abaixo:
NÚMEROS DECIMAIS e
PORCENTAGEM em MANDALAS
Atividade: Pintar a folha de papel em
cores variadas com o critério abaixo
indicado. Para tanto informar as cores
escolhidas e em seguida as porcentagens
correspondentes:
a) 0,250 do círculo na cor a z u l –
25%
b) 0,125 do círculo na cor verde escuro
– 12,5%

Com a execução dessa oficina, percebeuse então que é conveniente apresentar
mandalas simples, nas quais sejam mais
evidentes as subdivisões do círculo em
quartas partes, oitavas, décimas sextas,
assim por diante, do que com divisões em
quintas partes, ou sextas, ou outras, como
ilustradas a seguir:

c) 0,375 do círculo na cor v e r d e
c l a r o – 3 7 , 5 % (0,375 = 0,250 +
0,125)
d) 0,500 do círculo na cor laranja – 50
%
e) Obs.:
Que
tal
completar
corretamente? Na folha de papel
ficou pintado, no total 1,25% do
círculo.

Foi proposto pintar partes da folha de
papel, porque em dado momento a pintura
vai expandir-se para fora do círculo: a área
pintada no total será 125% do círculo. O
mesmo pode ser informado com 1,25 (um
inteiro e vinte e cinco centésimos) do círculo.
E mais se aprende, pintando.

Revista Transdisciplinar – Vol. 3 - Ano 2 - Nº 3 - Janeiro / 2014
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Foi preciso experimentar fazer o difícil,
colorir áreas equivalentes a frações dadas,
sem alterar a mandala, com mandalas
quaisquer, para perceber que poderia existir
uma outra proposta mais fácil para os
aprendizes. Então a mais fácil serve para
compreender o que inicialmente parece
difícil, serve de meio para alcançar-lhe a
solução.
Da mesma forma é preciso tentar
compreender o universo, as diferentes
galáxias, para sentirmos a necessidade de
compreender o Planeta Terra, o bairro onde
moramos, nossa morada, nosso corpo, nosso
íntimo. Os espaços físicos e as relações
interpessoais que nos contém.
E
conhecendo
o
nosso
íntimo,
encontramos a porta de saída para o
universo,
a
capacidade
de
nos
descentrarmos.
Compreendermos
o
Universo, a plenitude.

Observem que na figura acima, a proposta
não fora compreendida por inteiro, e foi
pintada uma área que não corresponde à
forma definida no desenho da mandala – a
quarta parte do círculo em vermelho. E nesta
observe se a parte pintada em lilás
corresponde à metade da parte pintada em
vermelho. Se responder afirmativamente ela
então equivale a 0,125 do círculo ou, 12,5%.
Outros resultados conseguidos com
concentração e persistência:
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3 – DEPENDÊNCIA QUÍMICA E XAMANISMO AMAZÔNICO:
SOFRIMENTO PSÍQUICO, ESTADOS MODIFICADOS DE CONSCIÊNCIA E BUSCA DE
SENTIDO1
Dr. Jacques Mabit*
Curso Superior 2 – Dores e modulações perceptivas: vigilância, hipnose, sono, drogadicção.
Quarto Congresso anual da Société d’Études de la Douleur – Montpellier, 20 de novembro 2004

Resumo
Propõe-se, aqui, tratar a dor-sofrimento psíquico e suas tentativas de resolução ou alívio pela
indução de um estado modificado de consciência sob duas formas extremas e opostas: a
dependência química e o xamanismo amazônico desenvolvido através do uso de plantas
psicotrópicas. Nos dois casos, há a utilização de um suporte externo (uma substância), o uso de
uma forma ritual e o posicionamento de uma intencionalidade. No entanto, os resultados de
ambos os processos divergem, dada a agravação do sofrimento na contra-iniciação do
dependente químico e a considerável diminuição do sofrimento a partir da cura-iniciação
xamânica. Um ponto em comum entre essas duas práticas é constituído pela busca de sentido,
consciente ou inconsciente, a atribuição de um sentido ao sofrimento que seja suscetível à
redução ou até mesmo a uma melhora completa. Assim, tentarei discernir, no seio dessas
similitudes, as razões dessa divergência no nível do desfecho do sofrimento, especialmente pela
reforma das memórias somáticas.
1. Apresentação
Após um trabalho de pesquisa em
antropologia médica, fundei, em 1992, o
Centro Takiwasi, que se dedica a acolher e
tratar dependentes químicos na Amazônia
alta peruana. O objetivo desta instituição é
assegurar uma pesquisa psicoclínica que
permita elaborar um protocolo terapêutico
original perante as dependências químicas.
__________

Nosso
trabalho
recorre
aos
conhecimentos ancestrais das medicinas
tradicionais indígenas e tenta articulá-los a
uma aproximação psicoterapêutica ocidental
moderna.
Considerarei a visão indígena a respeito
da saúde e do corpo validada por três
fatores:

1

Traduzido do original em francês ao português por Bárbara Galindo Rodrigues, mestra em Teoria da Literatura pela
UFPE, Brasil; membro do Centro Sachamama, Lamas, Peru. Em dezembro de 2011.
*Jacques Mabit, M.D. – Médico francês, especializado em Naturoterapia (Bobigny-Paris 8) e em Patología Tropical
(IMT-Antwerpen-Belgium). Membro de Médicos Sem Fronteiras, se aventurou (1980-83) nos Andes peruanos e logo
realizou diferentes missões em vários continentes (1984-84) onde descobriu o valor das práticas terapéuticas
ancestrais, o que foi o tema de sua tese de doutorado. Associando conhecimento empírico e recursos da medicina
moderna, em 1992 criou a ONG TAKIWASI, Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de Medicinas
Tradicionales, em Tarapoto, Peru (www.takiwasi.com - takiwasi@takiwasi.com). Professor Extraordinário da
Universidad Científica del Sur – Lima. Responsável pela Pesquisa em Medicinas Tradicionais. Membro da Fundação
Ashoka. Por seu modelo transcultural de tratamiento de drogaditos, Takiwasi se tornou uma referência internacional de
método alternativo eficaz para o tratamento das adições. Recebeu em 2010 prêmios do governo peruano por suas
atividades na prevenção e recuperação no campo das dependências.
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* pela minha própria experiência clínica
com usuários de drogas (aproximadamente
500 pacientes, durante 12 anos);
* pela experiência adquirida após o
tratamento de numerosos outros sujeitos
não-dependentes que seguiram terapia
intensiva em seminários de 2 semanas
(aproximadamente 800, durante 8 anos), por
diversos estados de sofrimento psíquico ou
existencial;
* pela minha formação por autoexperimentação ou iniciação com xamãs
amazônicos há 18 anos, o que me permitiu
poder dirigir este gênero de atividades, a
partir de então.
O Centro Takiwasi está situado no
coração de uma região há muito conhecida
como uma terra de curandeiros e feiticeiros,
provavelmente por causa de parte de sua
localização dobradiça entre os Andes e a
Amazônia e pela leve altitude dos sopés
andinos que permitem obter cerca de 20 a
30% de uma maior concentração de
alcalóides nas plantas medicinais, mais do
que na Amazônia baixa. Desde os anos 70, a
região tornou-se uma das primeiras no
mundo na produção de folhas de coca e dos
seus primeiros derivados tóxicos (a pastabase de cocaína), gerando uma população
de dependentes químicos.
Nesse mesmo lugar convergem assim
duas formas de indução aos estados
modificados de consciência:

craque etc.) podem ocasionar uma tóxicodependência gradativa.
Dessa maneira, a dependência química
nos remete não apenas às substâncias, mas
aos usos em sua forma, contexto e
motivações. Em última instância, o uso nos
remete ao usuário e ao que está em jogo na
natureza humana no momento de induzir um
estado modificado da sua consciência
ordinária.
2. Divergências e convergências
Os efeitos da incorporação de uma
substância psicoativa no organismo vão
variar de acordo com, pelo menos, três
fatores essenciais: a substância, o sujeito, o
contexto.
2.1 A substância
Deve-se levar em consideração não
apenas a composição química e as
dosagens, como também a maneira de
ingestão e o modo de preparação ou
transformação da substância. O tabaco sob a
forma de um suco frio ingerido via oral é
“alucinógeno” e não adictivo, de uso
terapêutico central entre os indígenas,
enquanto que a forma das folhas secas e
fumadas representa um dos maiores
problemas de saúde pública no Ocidente
pelos efeitos tóxicos e a indução de uma
forte dependência. Mas, ainda existe um
saber indígena milenar que permite escolher
as vias de ingestão e os modos de preparo
não tóxicos. Antes da chegada da era das
drogas sintéticas (design-drugs), quase todas
as drogas vinham do desvio de uso das
plantas medicinais e sagradas dos povos
originários.
De igual maneira, é importante notar que,
em certos casos, a modificação da
consciência pode ser induzida sem a ajuda
de uma substância, mas por diversas
técnicas de hipo ou hiperestimulação dos
sentidos, da privação à saturação sensorial.
Distintos grupos étnicos mostram uma vasta
gama de técnicas desta ordem que visam à
mesma finalidade: jejum, isolamento, dança,
música, alteração do sono, medo extremo,
indução dolorosa, esgotamento físico,
relações sexuais etc.

* aquele relativo aos indígenas que fazem
um uso milenar não-adicto e não-tóxico das
plantas psicoativas, estruturando toda a sua
cosmogonia e em particular a sua medicina;
* aquele dos usuários contemporâneos de
droga que destroem sua saúde física,
psíquica e o tecido social pelo consumo
adicto e altamente tóxico de substâncias
psicoativas.
Em outras palavras, é evidente que nos
estamos referindo a plantas de poder ou
plantas-medicinas e somente o modo de uso
determina o seu perigo ou a sua inocuidade.
O caso mais ilustrativo é o da Coca, cuja
folha representa a síntese da sabedoria dos
Incas,
de
sua
medicina,
alimento
extremamente rico e fonte de inspiração em
todas as dimensões de sua criação cultural e
religiosa. Sabemos, em contrapartida, que os
derivados da transformação da folha de coca
(cloridrato ou cocaína pura, pasta-base,
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2.2 O sujeito
No que concerne ao sujeito, os efeitos das
substâncias ingeridas vão depender:
• do ambiente
-
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• das heranças psíquicas e físicas
• de sua preparação para a ingestão da
substância
• de sua intencionalidade

“tecnologia do sagrado”, extremamente
precisa e operatória. Esta somente funciona
em sua relação com as “energias” do xamã,
que utiliza seu corpo como ativador do
processo ritual. Um não funciona sem o
outro: uma simples imitação de formas rituais
por outro ator não obterá absolutamente os
mesmos efeitos, mas, produzirá, eventualmente, efeitos inversos. Entrevemos já aqui
toda a importância da preparação do corpo
do curandeiro.
É necessário assinalar que a forma
cultural não tem por objetivo gerar um
ambiente de sugestão, como freqüente e
ingenuamente se crê no Ocidente, mas
assegurar uma mobilização efetiva das
funções
simbólicas
recolhidas
pelo
hemisfério direito do cérebro e também pelo
cérebro da base ou cérebro arcaico.
Vamos perceber que nos grupos de
usuários de drogas observa-se, com
freqüência, a tentativa de recriar marcas
rituais, o que levou alguns sociólogos a
considerar que estaríamos assistindo a uma
“retribalização” da sociedade. Turmas de
jovens recriam intuitivamente códigos
linguageiros e comportamentais, provas
iniciáticas
geralmente
inscritas
na
transgressão de regras da coletividade.
Intuitivamente, tentam reagir a um contexto
social
dessacralizado,
desumanizante,
globalizante e massificador em que a
sociedade se atomiza e perde seus valores
de solidariedade e integração.
Carentes de coerência interna, esses
procedimentos rituais são relativamente
ineficazes e, com freqüência, perigosos, pois
contribuem a aumentar a desestruturação
coletiva e individual contra a qual eles
pretendiam lutar. O improviso nesse domínio
paga-se muito caro e resulta da ingenuidade
e ignorância global da sociedade a respeito
do que os antropólogos designam algumas
vezes como o “outro-mundo”.

Obviamente, é fácil constatar que o
preparo pessoal para a ingestão de
determinadas substâncias é nulo em relação
aos dependentes químicos, dado que o
curandeiro demanda aos seus pacientes uma
dupla preparação física e psíquica. Por
exemplo, para a ingestão prévia de plantas
purgativas ou vomitivas, é necessária uma
dieta particular ou a “confissão”, antes da
sessão, dos erros e transgressões contra
uma ordem manifestada pelas leis sociais,
culturais e espirituais. Nesse sentido, fica
ainda mais claro que a intencionalidade não
é a mesma entre o dependente e o jovem
indígena que se inicia: para o primeiro, tratase, sobretudo, de evadir-se de si mesmo ou
do cotidiano, enquanto que, para o segundo,
a “viagem iniciática” visa ao encontro de si
mesmo e ao enriquecimento de seu cotidiano
de perspectivas metafísicas exploradas
através de um estado modificado de
consciência.
2.3 O Contexto
A influência do contexto é essencial no
desenvolvimento dos efeitos da substância
psicoativa e abarca um campo extenso:
• o lugar (influências geobiológicas, por

exemplo)
• o instante (a influência da lua, do ritmo

circadiano etc)
• os participantes (a influência das
pessoas presentes no decorrer da
cerimônia)
• o guia
As experimentações dos dependentes
químicos não consideram esses elementos e
se realizam com a ausência de um guia
qualificado. A experiência é relegada assim à
própria sorte.
Durante as vivências iniciáticas, o xamã,
mestre ou curandeiro, assegura um papel
indispensável de conduzir a experiência. Ele
coloca, de fato, um dispositivo de controle
que permite a contenção da vivência
individual e sua concomitante integração pelo
sujeito. Este quadro se apóia sobre a forma
ritual que constitui uma espécie de
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3. Uma experiência semântica
A indução dos EMC ou estados
modificados de consciência deve tornar-se
uma experiência semântica, portadora de
sentidos, a fim de permitir que o sujeito
adquira o máximo de informações ao final de
sua experiência. Mas, essas informações não
podem verdadeiramente “in-formar” (formar
dentro) sem que sejam integradas no
cotidiano. Para alcançar este objetivo é
necessária a disposição de certos critérios,
-
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como já vimos anteriormente, a respeito da
adequação da substância (ou da técnica), do
sujeito, do contexto e de uma forma ritual
conduzida por um guia preparado. Caso
contrário, a passagem ao “outro-mundo”
pode
ocasionar
uma
progressiva
desintegração do sujeito, que perde, então,
suas referências ao retornar ao mundo
ordinário, pela incapacidade de integrar em
seu cotidiano as informações obtidas lá do
“outro lado”. Esta perda de referências leva a
uma problemática desorientação (perder o
Norte, des-astre).
Com efeito, o mergulho nas profundezas
do inconsciente ou do “outro-mundo” coloca
o sujeito diante de energias psíquicas
poderosas. Atrás dos fenômenos, o sujeito
descobre o “numinoso”, o mundo das Formas
que rege arquetipicamente este nosso
mundo. Na ordem visionária, estas formas
podem assumir, por exemplo, o aspecto de
monstros ou de santos, de horríveis bestas
ou de animais protetores, de entidades
sobrenaturais amigas ou ameaçadoras,
provocando emoções de muita intensidade.
Estas imagens aprisionam o sujeito na
ambivalência do terror e da fascinação, e,
quando este retorna (da famosa e terrível
“descida” das viagens dos usuários de
drogas), passa a perceber a realidade
ordinária como entediante, triste, limitada e
opressiva. A intensidade das energias
psíquicas em jogo é tamanha que o indivíduo
não pode controlá-las e se sente devastado,
lançado no seio de uma força que o
ultrapassa. A fascinação equivale a um
estado de choque psíquico e, finalmente, de
alienação, em que o vivido se confunde com
um estado de possessão. O sujeito é
despojado de si mesmo em benefício de
forças psíquicas não humanizadas que
surgem de seu inconsciente profundo e
exercem, a partir de então, uma influência
dominadora sobre o seu eu limitado.
Na realidade, nota-se que o usuário de
drogas raramente se orienta para as
substâncias ditas “alucinógenas” (que, com
mais precisão, devem ser chamadas de
“visionárias”) e até mesmo evita entrar em
uma experiência desse tipo. Logo, o protótipo
do dependente químico corresponde a um
indivíduo imaturo que pretende antes “sentir”
do que “ver”. No primeiro caso, trata-se de
um soterramento no mundo da sensação
sem uma tomada de consciência: tudo se
passa em um nível subcortical. Nesse caso,
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psiquicamente há a ilusão de um retorno ao
mundo oceânico do seio maternal e a busca
de fusão na indiferenciação. Já na busca do
despertar, dos “olhos abertos”, percebemos
um movimento contrário ao anterior, pois
aqui se trata de descobrir e conhecer o
mundo das Formas, de desejar ser
consciente de si mesmo, do próprio lugar e
destino no seio do universo. Pois o
“enxergar” supõe, inevitavelmente, um grau
elementar de integração cortical. Ou, como
bem observam os curandeiros: “ver é saber e
poder”.
Os passos da iniciação constituem
conseqüentemente
um
processo
de
diferenciação que presume etapas de
separação, afastamento do mundo fusional,
de individuação, onde é inevitável que a dor
surja no trânsito que leva ao nascimento
psíquico. Desse modo, nenhuma substância
utilizada para efeitos visionários será adictiva
ou provocará dependência quando manejada
em um contexto adequado. Por sua vez, as
sociedades tradicionais souberam escolher
com tanto refinamento e precisão as
substâncias e técnicas para induzir a
exploração do mundo invisível, que a
dependência química figuraria aí como uma
patologia quase desconhecida. O fenômeno
da dependência química é uma característica
da sociedade ocidental e revela o seu
fracasso em gerir as suas relações com o
“outro-mundo”.
Não é difícil encontrar usuários de droga
afundados na dependência química, mas
que, ao ingerir uma substância visionária,
acabam acessando implacavelmente os
motivos de sua conduta inconsciente,
passando a uma busca essencial do sentido
de sua vida e da Vida. É assim que muitos
“junkies” abandonam a droga de um dia para
o outro e começam um itinerário espiritual
que muitas vezes pode até conduzir a um
compromisso religioso extremo de uma vida
monástica, por exemplo.
O que se vive durante um estado
modificado de consciência transborda o
espaço da linguagem que, em sua forma
racional, revela-se insuficiente e reducionista
para descrever uma experiência que é na
verdade trans-racional. O dependente e o
iniciado (inclusive o místico) não têm
palavras para dizê-la. Entretanto, o primeiro
vai permanecer aquém da verbalização (no
infraverbal), enquanto o segundo vai se
encontrar no mais além (no supraverbal).
-
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Pressente-se, então, que somente o iniciado
pode superar o dependente químico neste
mundo da comunicação trans-verbal e que as
técnicas clássicas de psicoterapia, onde a
fala assume um papel de mediação, tornamse relativamente inoperantes. A palavra aqui
não pode ser senão aquela do poeta, do
profeta, do canto do curandeiro: uma palavra
inspirada.

tempo, sua soberana liberdade. Esta decisão
deve ser renovada constantemente no
cotidiano, mesmo se algumas escolhas
essenciais se reservem aos momentos-chave
de nossa existência, aos quais chamamos de
“crises”. A raiz grega krisis (= decisão) nos
remete ao verbo krinein, que significa “passar
pelo crivo”, o que perfeitamente faz eco com
as noções de renúncia / engajamento
(“pronunciamento”).
A depressão ilustra bem essa situação de
crise que oferece a ocasião de tomar uma
decisão liberadora. Mas, essa oportunidade é
freqüentemente boicotada pela intervenção
de medicamentos antidepressivos de uso
crônico que privam o sujeito de aproveitá-la.
O sofrimento psíquico é então contido em um
plano superficial e imediato, mas agravado
profundamente e por longo prazo, porque
privado de uma via de resolução. Um uso
transitório desse tipo de contenção
medicamentosa será aceitável se este for
alternado por um trabalho guiado em direção
a uma tomada de decisão emancipadora, o
que raramente parece ser o caso.
Permita-se fazer aqui um paralelo que
pode ser útil com o estudo dos sistemas de
informação que, ao acumular numerosos
dados, acabam sofrendo tamanha ativação
energética que entram em instabilidade. Esta
suscita também um estado vulnerável que se
abre a outras “possibilidades”: trata-se do
que a teoria do caos (de Ilya Prigogine)
denomina como “crise emergente”, onde o
sistema se bifurca seja em direção a um
retrocesso entrópico ou à sua própria morte e
desintegração, seja em direção a um salto
neguentrópico que se volta a uma forma de
reorganização superior. As crises físicas
(crescimento da criança e do adolescente,
por exemplo) podem ser ultrapassadas por
uma integração no nível psíquico, assim
como as crises psíquicas podem encontrar
um desenlace pela aquisição de sentido no
nível existencial ou espiritual.
É por isso que, entre os transtornos de
comportamento, deve-se discernir, como
sugere a psicologia transpessoal (ver
Stanislas Grof), as patologias mentais
constituídas das crises existenciais que
requerem
uma
auto-reparação
pela
resolução em um nível superior do ser
(spiritual emergency). O primeiro caso
demanda a contenção, enquanto o segundo
necessita auxílio para o seu feliz desenlace e

4. O nascimento psíquico
O protótipo do nascimento psíquico nos
sugere perfeitamente as noções de dor e
separação necessárias à chegada a este
mundo. Seria possível escapar disso? Não
seria esta uma condição necessária para a
diferenciação física entre a criança e a mãe?
O trânsito de um mundo a outro opera
sempre no mesmo sentido, aquele da saída
do mundo da nutrição (a mãe) em direção ao
mundo da sustentação (o pai), do mundo da
fusão ao da diferenciação, da dependência
ao da autonomia, das dimensões da
horizontalidade
às
dimensões
da
verticalidade. Esta transição deve ser
habitada pelo querer: é preciso que o
indivíduo deseje conquistar sua liberdade.
Assim como alguns recém-nascidos, que
sofrem um nascimento difícil, mas que lutam
e “decidem” viver, apesar de tudo.
Esta decisão exige um movimento duplo:
- renunciar ao passado, a certos apegos,
a determinados hábitos, a comodidades, a
maneiras de ser e pensar...
- pronunciar-se (comprometer-se) pela
vida, pelo crescimento, pela aventura de
ser...
Este movimento se dá entre dois pólos
complementares. Trata-se de um impulso
interno, o da confiança vital, do risco da
urgência da fé, do impulso de realizar o que a
cada um lhe é designado, a seguir o que
geralmente se define como destino. E aqui se
pressente um chamado, um convite capaz de
inspirar a realização deste ser-mais que o
convoca e que habitualmente designamos
pelo termo de vocação, no sentido mais
amplo. O sujeito é assim, de algum modo,
simultaneamente “empurrado de baixo” e
“aspirado de cima”.
É nesse nível que se insere o espaço
intimo de deliberação que permite ao
individuo escolher, a aceitar ou não o seu
destino-vocação, instituindo, ao mesmo
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não
uma
intervenção
abortiva
aumentaria o sofrimento do sujeito.

que

sofrimento profundo que, inevitavelmente,
requer um esforço quanto à duração das
etapas de integração progressiva das
informações que aparecem em cada passo
da iniciação. Ela conduz à humilde e paciente
aceitação do sofrimento antes mesmo de se
haver compreendido o seu sentido, tendo em
vista que o aceitar não pôde surgir senão
após um ato de fé na vida. A aceitação
precede sempre a compreensão: o coração
deve entender antes da cabeça – se ouso
dizê-lo assim. Este processo necessita um
espaço específico de terapia iniciática para
que a verdade seja dita e experimentada:
“não tudo, pouco a pouco, com sacrifício”.
Vejamos então que a mentira é mantida
em nossa sociedade pela desaparição dos
espaços sagrados e do contato com o “outromundo”. Os mediadores que auxiliam a
atravessar o limite entre os mundos de forma
adequada tornam-se raros, brecha pela qual
se metem certos “gurus” e vendedores de
ilusão.
Para um adolescente, por exemplo,
naturalmente chegará o momento de dar um
passo decisivo de seu nascimento psíquico e
consumar a separação psíquica do mundo da
“mãe” para entrar no mundo do “pai”. As
sociedades tradicionais oferecem, assim,
ritos de passagem que pretendem conduzir o
jovem aos extremos de si mesmo: ele roça
na morte e na loucura, mas guiado e
protegido pelos anciãos, representações do
pai. Nesses momentos de confrontação com
a verdade, ele descobrirá o que ele é:
nenhum engano é possível. Quando nos
sentimos “partir”, atingimos o essencial e não
há mais espaço para um comportamento
imaturo. Deste modo, ele (ou ela) irá
vislumbrar a sua profunda identidade sexual
e o começo da possibilidade de ser genitor
(pai ou mãe), sua vocação no seio da
sociedade (caçador, artesão, guerreiro...),
sua vocação “espiritual” ou o projeto que
habita na ordem do Universo, através do qual
ele poderá realizar-se com plenitude. Uma
iniciação exitosa permite a integração
harmoniosa entre a ordem interna, a social e
também a ordem cósmica: o indivíduo é
liberado das ilusões que o distanciam de si
mesmo e compreende sua unicidade no
mundo. Descobertos seus limites, ele se
sente acolhido, tranqüilizado, livre da ilusão
fantasmagórica de poder total da criança e,
enfim, aceita “o outro”. O resultado dessa

5. O Sofrimento do dependente químico
As
características
psíquicas
do
dependente químico cabem nessas palavras:
“tudo, imediatamente, sem sofrer”. Aqui,
reconheceremos facilmente o slogan de uma
sociedade de consumo hedonista como a
nossa. Nesse sentido, o dependente revela
as contradições patentes de nossa sociedade
de impostura e mentira que nega o que a
vida mostra e o que todas as tradições
ensinam: “pouco a pouco, progressivamente
e com esforço”. Esta negação patológica da
realidade em uma sociedade esquizofrênica
gera um sofrimento coletivo e individual
considerável. O homem se apresenta como
uma criatura limitada no tempo, no espaço,
em suas capacidades, seus meios. Em
outras palavras, figura como um ser
vulnerável, submergido no relativo e no
aproximado, sem qualquer segurança sobre
o que seja. A morte parece ser a coisa mais
segura e ao mesmo tempo mais incerta de
nossa vida.
Entre a iniciação e a dependência química
opera um fator essencial que é o tempo. O
dependente não aceita prorrogar seus
desejos e viver a frustração: ele pede, exige
a cessação imediata de seu sofrimento. O
preço da satisfação deste imperativo aliado
ao fantasma do poder infantil é o de
prolongar indefinidamente o padecimento,
que vai ressurgir sempre com mais violência
e exigir uma anestesia artificial crescente, ou
seja, uma dependência de doses cada vez
maiores de drogas. Com efeito, o sofrimento
não é um mal em si, mas um chamado para
tornar-se consciente sobre o que faz sofrer,
constituindo, nesse caso, um sintoma útil, um
alarme, um convite para orientar o olhar em
uma direção precisa. O ser profundo que
“sabe” sinaliza ao que vive na superfície e
em inadequação com a vida. A mera
supressão do sofrimento a pedido do sujeito
não é a melhor ajuda a lhe oferecer, porque
isso o desviaria do que é essencial em sua
vida e precisa ser conhecido, revelado e
reparado. Nesse caso, o terapeuta deverá
acompanhar esse estado de sofrimento
convidando progressivamente o sujeito a
aproximar-se a fim de cicatrizar as feridas
escondidas.
A iniciação opõe ao comportamento do
dependente químico o enfrentar-se com o
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aceitação é a solidariedade e a integração
sociais.
A indispensável contenção do ritual
permite dotar a experiência de modificação
da consciência de um potencial de
amplificação, sem que o sujeito transborde
definitivamente e a coerência de sua
consciência se desintegre. Em contrapartida,
a ausência de contenção leva o sujeito
dependente a apropriar-se de maneira
equivocada das energias psíquicas em ação,
a acreditar que estas lhe pertencem. De certo
modo, aqui o ego se crê capaz de integrar as
dimensões arquetípicas sem a necessidade
de outro processo. Isto resulta em uma
inflação do ego que pode desencadear um
fenômeno de dissociação com todas as
formas de psicopatologia que este pode
engendrar (esquizotimia, intervalos de
delírio...). Intuitivamente, aliás, o dependente
químico fala em “arrebentar-se”: quem
apanhará os cacos? Ele busca inconscientemente esta zona fronteiriça onde
encontrará o limite que enfim poderá contêlo, e o leque de condutas e esportes de risco
que elege tornam-se impressionantes,
recriando sem fim desafios ordálicos (ver os
Cadernos de GRECO) nos quais a sanção do
real é por vezes a morte.
O salto da fé, da confiança nos anciãos
que sabem, permite acessar o conhecimento
sobre si mesmo e o mundo. Entretanto, o
indivíduo não vai habitar a fé cega (aquela do
recém-nascido, que é necessária, mas
limitante), senão uma fé inteligente que
“sabe” e verifica sua dupla coerência no nível
do coração e do pensamento. Entendemos
que os estados de consciência modificados e
induzidos no momento dessas passagens
iniciáticas procedem da revelação sobre o
mundo e sobre si mesmo. O que se revela é
levado pelo corpo do individuo que constitui o
lugar dessa memória.
O fenômeno propriamente ocidental da
dependência química invadiu as sociedades
tradicionais ao entrar em contato com elas.
Nossa cultura, em seus fundamentos
tradicionais, é também construída sobre o
uso de plantas ou substâncias psicoativas
inscritas em um contexto cultural e espiritual
preciso. Foi essencialmente o vinho que
estruturou o mundo greco-judio-cristão, águada-vida que vem se tornando uma “água-damorte” para os aborígenes australianos, os
Maoris, os indígenas das planícies ou dos
Andes. O “espirituoso” torna-se demoníaco.
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Encontramos aí o esquema inverso dos
desvios de uso profanos das substâncias
sagradas dos povos indígenas no Ocidente.
Essa destruição do tecido social e cultural
das nações indígenas levou a desastres
humanos, como o alcoolismo que tem
afetado até 90% dos indígenas das reservas
norte-americanas.
Ora, é notável que a reintegração de
rituais e espaços de sacralidade em certas
nações indígenas proporcionou uma redução
drástica dessa patologia, diminuindo em
alguns anos a 10% o alcoolismo em algumas
reservas canadenses, resultado jamais
obtido pelos tratamentos médicos convencionais. Os mesmo resultados extraordinários
foram observados pela escola psiquiátrica
peruana sobre a costa norte do Peru, onde
se utiliza ritualmente e de modo ancestral o
cactus (mescalina) no tratamento do
alcoolismo por curandeiros. O sofrimento
gerado pela dependência química coletiva
encontrou-se rapidamente resolvido quando
os povos originários se reapropriaram de
seus valores e conhecimentos ancestrais e
assim conseguiram novamente dar sentido à
sua historia e ao seu destino. Esta busca
coletiva dos “desarraigados” propiciou a
formulação de novos cultos sincréticos em
diversos espaços geográficos, utilizando
preparos vegetais visionários de uso
ancestral: a Igreja Nativa Americana (Native
American Church) e o peiote para os
indígenas norte-americanos; as igrejas
brasileiras, que utilizam a ayahuasca
amazônica; ou ainda os cultos do Bwiti na
África equatorial, que utilizam a iboga.
Nesses diferentes contextos, a redução de
fenômenos de dependência química e
alcoolismo já foi claramente posta em
evidência.
6. A memória somática
A exploração do corpo pela ampliação da
consciência, induzida no seio de um
dispositivo terapêutico de contenção, permite
dar-se conta de uma localização difusa de
memórias em todo aquele. A integração
cerebral de memórias profundas, as mais
indiferenciadas, ocorre no nível do cérebro
reptiliano e é a ele que as substâncias
visionárias nos permitem acessar. Não nos
surpreenderemos, por exemplo, com o fato
de que a di-metil-triptamina (DMT), secretada
pela glândula pineal (R. Strassman) em todos
os estados psíquicos extremos (proximidade
-
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da morte, estados místicos etc.), seja um dos
componentes
da
bebida
amazônica
conhecida como Ayahuasca. Portanto, cada
célula revela-se portadora de uma memória,
assim como cada órgão, cada região do
corpo, e por essa razão vamos utilizar o
termo “memória somática”.
Consideramos importante destacar, então,
que as substâncias visionárias não são
“alucinógenas”, como costuma consagrar um
obsoleto e inadequado uso da linguagem
médica, porque aqui não existe uma
alucinação verdadeira. Esta supõe uma
forma de falsificação do sentido onde a visão
seria sem objeto. Na clínica dos estados
modificados de consciência, observamos,
como na vida onírica, que existe um duplo e
mesmo um objeto que serve de suporte à
visão: um objeto psíquico (medo, cólera,
desejo etc.) e um objeto físico que somatiza
o objeto psíquico. A revelação à consciência
dessas memórias somatizadas, através do
uso das substâncias psicoativas, produz-se
pela leitura analógica e metafórica do cérebro
direito que gera as funções psíquicas transracionais. Como nos sonhos, a realidade se
deixa ver por meio de parábolas significantes
que é necessário aprender a decodificar. O
acesso exclusivamente racional desse
material
psíquico
pelas
funções
racionalizantes do cérebro esquerdo o torna
incompreensível. O positivismo que invadiu
as ciências atuais tende a desqualificar o que
não pode entender e rejeita este
extraordinário material psíquico nos porões
de um “obscurantismo medieval”. A
conseqüência é o empobrecimento do
conhecimento de si e da saúde mental que
se limita aos enfoques não muito
comprometedores do comportamentalismo
ou da psiquiatria biomolecular, que
cautelosamente evitam abordar o sentido do
vivido tanto do lado do terapeuta quando do
paciente.
A idéia de alucinação supõe, por outro
lado, uma capacidade de “criação” do
pensamento que é da ordem de uma crença
metafísica extremamente discutível. Se for
certo que o ser humano possa ser inspirado,
isto não significa em nada que ele seja um
criador, atributo sempre relacionado a uma
função divina e transcendental em todas as
tradições.
O
mental
dispõe
de
potencialidades de organização, distorção,
associação ou reorganização de idéias e
pensamentos, mas não pode criá-los por si
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mesmo. Receamos que essa sugestão
equivalente a uma “idéia louca” ressalte pura
e simplesmente de uma inflação patológica e
narcísica do ego.
A exploração de memórias somáticas leva
mais em conta uma ordem de complexidade
insuspeitada ao principio. Com efeito, nosso
corpo não somente é portador de uma
memória biográfica, mas também herda as
memórias de nossos pais e de nossa
linhagem ancestral. Não é raro ver pessoas
acessando, por exemplo, “segredos de
família” dos quais não puderam ter um
conhecimento direto e que passam a ser
verificados a posteriori. A existência oculta
desses conflitos pode perturbar gravemente
a vida psicoafetiva de um sujeito. Mas, a sua
descoberta,
com
as
reparações
correspondentes, permite liberar e de certa
maneira desativar energeticamente as
memórias que desde então pertenciam
apenas a um passado cumprido e sem vida.
Em tal caso clínico, o trabalho de
psicoterapia convencional que explora as
memórias corticais ou ainda aquelas do
cérebro médio dos mamíferos inferiores não
pode resolver o problema de fundo. Desse
modo, compreendemos por que vários povos
originários atribuem uma enorme importância
aos seus ancestrais e reconhecem sua
influência no cotidiano das pessoas.
Em
um
nível
suplementar
de
complexidade e sem entrar no detalhe desta
cartografia de memórias somáticas, sabemos
que o ser humano não é em nada separado,
nem pelo tempo, nem pelo espaço, de outros
seres humanos e outras formas de vida ou
de todo o universo. O dito proverbial
“conhece-te a ti mesmo e conhecerás o
universo” ganha assim novas cores. Pois
somos permeáveis à história e à nossa
contemporaneidade... e mesmo ao futuro que
já está lá.
No espaço iniciático, esta solidariedade
com os outros seres e com o mundo é
particularmente visível, porque é ativada a
proximidade entre este e o outro-mundo pelo
ritual. Os fenômenos de sincronicidade e
manifestações paranormais se exacerbam. O
xamã sabe trabalhar esses fenômenos com
destreza durante as sessões terapêuticas,
oferecendo seu próprio corpo como lugar de
reparação dos transtornos dos seus
pacientes. Em outras palavras, ele capta em
si mesmo as perturbações energéticas de
seus
pacientes
para
liberá-las
-
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metabolizando-as em seu organismo. É
muito comum observar, nesse contexto,
como um curandeiro vai vomitar pelo seu
paciente, eliminando somaticamente a
angústia, a cólera ou os medos daquele que,
repentinamente, se encontrará liberado.

todas nossas ataduras a esta dimensão de
dependência coercitiva e altamente dolorosa,
para aceder a uma dimensão de
solidariedade voluntária e generosa. Em
última instância, podemos dizer que esta
caminhada em direção ao desapego
denomina-se via do amor.

7. Conclusão
Nosso corpo constitui, assim, a única
propriedade que temos nesta encarnação e,
ao mesmo tempo, o campo e instrumento de
exploração do mundo e da formulação de
nossa liberdade em sua dimensão mais alta.
É nesse sentido que ele representa o lugar
de nossa sacralização, na medida em que
nos oferece o acesso à realização plena de
nosso destino-vocação até as dimensões
transcendentais da existência. Ele nos faz
passar do físico ao metafísico, da vida
temporal à vida espiritual. Oferece-nos
passar do sofrimento insensato, insuportável,
a um sofrimento reflexivo, aceitável, porque
assinala uma via de integração de nosso ser
ao cosmos como universo vivente, inteligente
e ordenado. O sofrimento não desaparece
totalmente nessa encarnação, já que é parte
integrante de nossa natureza humana, mas
adquire um sentido salvador em que a etapa
final da morte constitui outro nascimento.
A busca de sentido procede de um lento
trabalho de diferenciação do qual somos
chamados a emergir como sujeitos livres de
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4 – TECENDO A VIDA... POR MEIO DA ARTETERAPIA E DOS CONTOS
Nancy Rabello *

Acredito que a nossa vida é como uma
grande teia, que vamos tecendo com as
diferentes situações as quais vivemos,
situações agradáveis ou não, alegrias e
tristezas, vão compondo o tecido da nossa
vida, dando, portanto, as diferentes
tonalidades e configurações.
Muitos contos e mitos nos falam sobre os
fios e sobre o tecer, desta feita, acredito que
o tecer está intimamente ligado à vida das
mulheres. Sendo assim, a partir dos mitos e
contos podemos criar infinitas oficinas
arteterapêuticas para o trabalho com a
mulher, que tem em suas mãos os fios da
sua vida, e da vida de seus filhos.
Gosto muito de trabalhar com os fios,
tecendo... e reorganizando nossos desejos,
colocando na talagarça as nossas angústias,
nossos
dissabores,
nossas
alegrias,
satisfações, sonhos e realidades.
Se os contos trabalham com metáforas, e
diferentes arquétipos, o arquétipo da mulher
esta inserido em todos estes contos, e assim
pensando, creio que desenvolver um trabalho
onde vamos desenvolver a autoestima e o
autoconhecimento da mulher, nada mais
lógico do que trabalhar com estes contos
como ponto de partida.
O fio da vida é tecido pelas três moiras
(ou parcas): uma delas tece, a outra coloca
os nós, e a terceira corta os fios da nossa
vida. Veja que significativa esta metáfora
entre os fios, o tecer, e a vida.
Será por acaso que se traz o tecer para os
contos?

É importante que saibamos quais as
funções destas tecelãs da vida. Vejamos
então: As três moiras ou parcas eram
divindades gregas filhas de Nix e Cronos (o
mais jovem dos titãs). Viviam no Olimpo,
eram companheiras das musas e com estas
dançavam e cantavam. Segundo vários
autores, são elas que determinam o curso de
nossas vidas, sendo desta maneira, muito
temidas, pois não há quem delas escape.
São também conhecidas como as fiandeiras
ou parcas.
Elas têm as seguintes funções:
Cloto – é a que segura a roca, e que tece
a vida, ela é a que fia: a fiandeira.
Laquisis, é quem dá a extensão do fio da
vida, e segundo alguns autores, é ela que
coloca nós em nossas vidas, que representam as dificuldades que enfrentamos.
Atropos, é a última das Moiras e a mais
temida, isso porque é ela que corta o fio da
vida, é ela, segundo Robles, que determina
se o corte é aqui e não mais além. Ela
possui a tesoura.
Conheço vários contos que, de alguma
maneira, trazem o ato de tecer. Mia Couto
tem um conto muito lindo, o qual traz uma
aranha que tece de maneira diferenciada,
que tece por prazer. Outro livro que gosto
muito é A Moça Tecelã, de Marina Colasanti,
que nos mostra as possibilidades de tecer e
desfazer nossas telas. As telas de nossas
vidas. Conheço outro conto que trabalha com
o tecer que é O Quadro de Pano, (do livro O
que conta o conto, de Bonaventure), que traz
o sonho realizado.

____________
* Nancy Rabello – Arteterapeuta pela Faculdade Mozarteum de São Paulo. Graduada em Pedagogia na PUC de São
Paulo. Mestra em Educação, Arte e História da Cultura, pelo Mackenzie, São Paulo. Escritora do livro O desenho
Infantil– WAK Editora. Currículo Lattes disponível em: lattes.cnpq.br/0264282491544638
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O conto de Mia Couto A infinita fiandeira,
nos coloca frente a uma aranha que tinha
prazer em tecer suas teias, e não queria
enfeitiçar o companheiro, como era o
costume das aranhas. Ela não fazia sua teia
com o intuito de trazer o macho, ao contrário
do esperado, esta aranha se enamora dele,
tecendo uma teia somente para ele viver.
Este conto nos mostra a possibilidade de
fazer diferente, de usar a nossa criatividade,
de buscar novas formas de agir frente à vida.
Isso é muito valioso quando trabalhamos
com mulheres, poder mostrar que há novas
maneiras de tecer a vida.
Tecer a vida é uma arte de poder ter
novos olhares frente a antigos problemas, ter
novas posturas frente a antigas atitudes.
Cloto vai dando os fios e tecendo a nossa
vida com esses fios. Nós, como aranhas
tecelãs e fiandeiras, podemos tecer
amizades, muitas relações, podemos refazer
as relações, olhar as diferentes situações
tecendo o novo, desatando os nós que
Laquisis nos apresenta, desembaralhando
os fios de nossas vidas, resolvendo os
problemas de maneira criativa.
Penso que ainda podemos dar novas teias
aos que amamos, ensinando-os a tecer pelo
prazer de tecer, e não por que tem que ser
assim...
Será que sempre tem que ser assim? Não
há como mudarmos os fios das nossas vidas,
quebrando as antigas estruturas e criando
novas configurações?
O conto A moça tecelã, de Colasanti, fala
de uma jovem que teceu seu sonho, mas ao
perceber que ele se apoderou dela, resolveu
desmanchar sua tela, e voltar a viver como
sempre viveu, com pequenos desejos.
Às vezes tanto queremos algo e não
percebemos o que temos, o bom e valioso,
sempre buscando algo a mais. Conseguir
viver com o que se tem também é benéfico,
aceitar o que lhe é dado pela vida, mas não
se fazer vitima dela, é viver, e não ser vítima
de seu destino. Ela teceu e desfez, deu
novas configurações a seus desenhos, vendo
que não era bom que fosse assim, voltou a
sua vida antiga, feliz, sem culpa.
No Quadro de Pano, o tecer também é
trazido. Neste conto a mãe tece seu sonho
que depois de muitas idas e vindas, e de
provas sendo vencidas, este sonho se
realiza. Penso que o mesmo pode acontecer
com nossas vidas: a moira Laquisis coloca os
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nós, que são as dificuldades que
encontramos na vida, mas que podem ser
superadas, ultrapassadas e vencidas, como
fez o filho mais jovem do conto,
possibilitando que os sonhos de sua mãe se
tornassem reais. Nós também podemos fazer
este trajeto, lutar, vencer as provas, fazendo
o nosso sonho se tornar realidade.
Sendo assim, acredito que podemos usar
destes fios que nos são dados pelo destino,
tecendo uma trama da melhor maneira que
pudermos!!
A arte, a arteterapia, a aranha, a jovem
tecelã, o quadro de pano, e as moiras têm
muito em comum: falam do tecer, e estas
metáforas podem ser trazidas em oficinas,
para que as mulheres comecem a perceber
que podem tecer de diferentes maneiras as
suas vidas. Já trabalhei com todos estes
contos e sempre obtive bons e satisfatórios
resultados.
Tecemos a nossa vida com os fios que
nos são dados, e vamos desta forma tecendo
relações, unindo e ou afastando pessoas,
criando configurações diferentes em cada
etapa de nossa vida.
A arteterapia trabalha com as diferentes
situações da nossa vida, recriando e
reconfigurando, trazendo de volta a
autoestima, favorecendo o autoconhecimento. Trabalhar com os fios, e com as
mulheres, faz da arteterapia uma nova
possibilidade de ajudar a cada mulher a
tecer a sua vida, com novos olhares, novos
fios, usando novas cores.
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5 – Poemas

FILHO DE REI

PALAVRAS EMPRESTADAS

2

Dom Hélder Câmara

1

Angeli Rose

Dê-me um verbo
El@ disse

Senhor,
Não há esbanjamento na criação?
Os frutos não compensam
O desperdício das sementes.
As fontes espalham
Excessos de água.
O sol derrama
Dilúvios de luz.
Que a tua magnanimidade
Me ensine grandeza d´alma.
Que a tua magnificência
Me livre de ser pequeno.
Que te vendo pródigo,
– Generoso e bom –
Eu dê sem contar,
Sem medir,
Como filho de Rei,
Como filho de Deus!

Gosto de paisagens amenas
aquarelas e casas
sem chaminé
Dê-me um prefixo
Retrucou
El@ revisitou a cidade
portais imaginários
sacadas e ruelas
Dê-me um verso
Pelo branco pediu
Fanfarronice menin@
na amarelinha, na corda
subida em árvore

Extraído do livro O deserto é fértil,
Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1985.

caiu
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Dom Hélder Câmara - Dom Hélder Câmara (1909-1999), bispo católico, atuou em Olinda – PE, conhecido
internacionalmente pela defesa dos direitos humanos, recebeu centenas de homenagens e condecorações, além de
diversos prêmios, no Brasil e no Exterior. Hélder Pessoa Câmara é original de Fortaleza e faleceu em Olinda. Escreveu
diversos livros que tiveram grande repercussão, sendo traduzidos em várias línguas.
Revista Transdisciplinar – Vol. 3 - Ano 2 - Nº 3 - Janeiro / 2014

-

ISSN 2317-8612

30

Uma oportunidade para o Livre Pensar
Vol. 3 - Ano 2 - Nº 3 - Janeiro / 2014

ISSN 2317-8612

6 – Entrevista com o Dr. Shintaro Umehara
Foi Presidente do Centro de Pesquisas Espirituais do Japão
e professor da Faculdade Motoyama de Ciências do Homem, fundada por Hiroshi Motoyama
Nascido em Tóquio em 1939, pós-graduado em Filosofia da Ciência pela Universidade Keiyou, mestre em
xintoismo pela Universidade Kokugakuin, doutorou-se em Filosofia pela Universidade do Sul da Califórnia
(EUA). Realizou pesquisas espirituais durante cerca de vinte anos na Associacão Japonesa da Ciência do
Espírito, foi editor da revista Pesquisas Espirituais, desta Associação. Criou uma rede internacional para
estudos espirituais, da qual foi presidente. Por ocasião desta entrevista, ele era presidente também do
Centro de Pesquisas Espirituais do Japão, e professor da Faculdade Motoyama de Ciências do Homem.
No seu livro O Outro Mundo teve a rara felicidade de discutir comparativamente o conceito de outro mundo
nas religiões ocidentais desde o antigo Egito até 1995, quando foi feita esta entrevista. O Dr. Shintaro
Umehara faleceu em 7 de Abril de 2009.
Entrevista realizada por Celeste Carneiro e Gildemar Santos, em setembro e outubro/1995 - Salvador-BA.

Pergunta: O que faz o Centro de
Pesquisas Espirituais do Japão?
Resposta: Estuda o xintoísmo, a
antroposofia, a teosofia, o espiritualismo, o
espiritismo, a parapsicologia com suas
pesquisas
psíquicas,
a
psicologia
transpessoal, o ocultismo, o exoterismo e o
koshinto.
Convida pessoas que são
autoridade nesses assuntos para fazer
palestras. Eu, em particular, faço palestras
sobre
espiritualismo,
espiritismo
e
parapsicologia.

conversa com ele é o Primeiro Ministro.
Historicamente tem essa visão.
Existe uma denominação em japonês
chamada saniwa que é a pessoa
encarregada de conversar com o Espírito
incorporado. Não pode ser qualquer pessoa
para conversar com os espíritos, só o saniwa
tem essa tarefa. Não é a mesma coisa que
"doutrinador" das reuniões mediúnicas
espíritas, porque o doutrinador orienta
espíritos necessitados, mas se você
conversa com um espírito evoluído você não
vai doutriná-lo. Acreditava-se que o
Imperador era a representação de Deus.
Quando Deus se manifestava por meio do
Imperador transmitia sua mensagem ao
Primeiro Ministro, que no caso seria o
saniwa. O médium ao estar incorporado não
tem consciência, então o saniwa escuta e
depois transmite o que o Espírito fala.
Também é a pessoa que, ouvindo a conversa
do Espírito, discerne se é um Espírito bom ou
mal. O médium gasta muita energia e o
saniwa fornece a força de que ele precisa.
É uma coisa que tem mais de dois mil
anos. Originalmente essas duas atividades

P.: O que é koshinto?
R.: É uma atividade do xintoísmo que
consiste em conversar com os Espíritos
através de um médium.
O xintoísmo, através do tempo, foi se
modificando. Atualmente está mais ligado a
festivais populares. O koshinto é uma coisa
mais do início do xintoísmo, tem relação com
o xamanismo, é muito antigo, mas ainda hoje
existem pessoas que realizam essa
atividade.
Pela visão xintoísta, o Imperador é como
se fosse um médium e a pessoa que
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estavam interligadas,
koshinto.

os

festivais

e

o

parapsicológicas de uma forma mais simples,
sem essa formalidade toda, que as pessoas
pudessem observar, porque, partindo de
experiências mais simples vai despertando o
interesse das pessoas mais distraídas para
as questões do mundo espiritual e, com o
tempo, elas vão se aprofundando. Isso pode
levar para o conhecimento mais profundo.
Minha idéia era formar uma rede de várias
associações no mundo todo, interligadas,
mas por enquanto só estamos tendo
atividades no Japão, estudando new-age.
Por todo o mundo tem grupos interessados
nessa área, aí, pouco a pouco...

P.: Por que Instituto de Ciência Espiritual
ou Ciência do Espírito?
R.: Porque normalmente nos estudos
existem as Ciências Naturais e as Ciências
da Mente, como por exemplo a metafísica e a
psicologia, mas, tomando no sentido que
Aristóteles colocava, a metafísica e a
psicologia seriam as ciências que vão dos
anjos para Deus. Em contraposição a isso
estão colocando essa matéria, que é a
Ciência do Espírito, porque na verdade antes
do anjo tem o Espírito. Quando falo em
Ciência do Espírito ou Ciências Espirituais,
estou abrangendo a antroposofia, a teosofia,
o espiritualismo, pesquisas psíquicas ou
parapsicologia e psicologia transpessoal.
Também o koshinto, que é essa atividade do
xintoísmo, e, se ampliar um pouco mais,
entra também o ocultismo e o exoterismo.

P.: Rudolf Steiner, criador da Antroposofia
e Helena Blavatsky, da Teosofia, são muito
conhecidos no Japão?
R.: Não são tão conhecidos assim não.
Quem tem interesse por pesquisas espirituais
em geral os conhecem. Seus livros estão
sendo bem vendidos ultimamente.

P.: Como surgiu a idéia de criar esse
Centro de Pesquisas Espirituais?
R.: Antigamente eu fazia parte de uma
outra instituição que era mais concentrada
em meditação zen-budista. Essa instituição
publicava uma revista chamada Pesquisas
Psíquicas (ou Parapsicológicas), da qual eu
era o editor. Fazia também o papel de
saniwa. Nesse grupo comecei a estudar
espiritualismo, mas aí percebi que espiritualismo somente, da maneira como eu vinha
estudando, não era suficiente. Se quisesse
fazer um estudo realmente objetivo precisaria
estudar todas essas áreas que já citei antes
para ter uma visão geral. Com a idéia de
ampliar o leque de estudos, acabei me
afastando dessa instituição.
Recebendo a influência do movimento
new-age que começou na Califórnia, tive a
idéia de formar uma espécie de Rede
Internacional
do
Mundo
Espiritual
englobando várias instituições do mundo
todo com o objetivo de realizar esses
estudos.
A partir de 1980 houve um interesse muito
grande com relação aos temas espirituais.
Foi um número enorme de gente que
apareceu querendo saber sobre esse
assunto. Então, se você faz uma atividade
muito estreita, muito bem definida, não
consegue absorver esse interesse todo. Vi
que era necessário uma atividade mais
ampla,
inclusive
fazer
experiências
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P.: Como se realizam os trabalhos do
Instituto?
R.: Pelo menos uma vez por semana nós
nos reunimos. Duas a três vezes por mês
convidamos pessoas para fazerem palestras.
Ultimamente temos mudado um pouco o
rumo dessas atividades. No princípio pensei
em fazer uma coisa muito ampla, mas estou
vendo que para a sociedade japonesa isso é
muito difícil, então penso em fazer uma
atividade bem pequena, contanto que possa
mostrar meu ponto de vista sobre o
espiritualismo. Acredito que o meu tempo de
vida não dê para fazer tudo o que quero, vou
precisar reencarnar várias vezes para fazer
esse trabalho, então me concentro em
pensar sobre esses assuntos, apresentar aos
outros para discutirmos e escrever para
poder deixar alguma coisa mais profunda
para quem quiser ler.
P.: Qual a frequência das pessoas a
essas reuniões?
R.: De vinte a oitenta pessoas, conforme o
tema das palestras. A depender do assunto
abordado muda o tipo dos frequentadores.
Porém, existe um grupinho que é fiel, que vai
a todo tipo de palestra. Às vezes chamamos
médiuns para falar.
P.: Existem muitos médiuns trabalhando
com mediunidade no Japão?
R.: Sim, mas isso não quer dizer que
todos eles sejam verdadeiros.
É um
-
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problema que estou enfrentando agora, que
me deixa em dúvida.
P.: Eles trabalham igual aos médiuns
norte-americanos que fazem sessão pública
de clarividência e cobram por esse trabalho?
R.: Tem esse tipo de atividade, mas o
médium japonês logo se liga a alguma
religião. Quanto à autenticidade dos
médiuns, o Brasil e a Inglaterra estão me
deixando com inveja.
Já que o Imperador era considerado
médium, então, em princípio, a mediunidade
é respeitada. Mas, de uma forma geral, com
a gente comum, acaba virando um comércio
praticado pelos benzedores ou rezadeiras.
Alguns não cobram nada. Quando cobram
reduz o nível dos médiuns, mas isso não
quer dizer que todos façam essa prática, que
seja todo mundo de baixo nível. Existem, é
claro, sempre os médiuns excelentes.

obras: Spirit Teaching, de Stanton Moses;
Road to Imortality e Beyond Human
Personality, de Gerald Cumming; Mediunity
of Jacques Evans e Spirit Healings, de
Harry Edward e The Higher Spiritualism, de
John Lenard.
P.: De que trata o seu livro O Outro
Mundo?
R.: É centrado no monoteísmo semítico.
No judaísmo, no cristianismo, no islamismo.
Eu separo em dois tipos de outro mundo: o
divino e o humano. O outro mundo humano é
onde ficam as pessoas que morreram.
Esse monoteísmo semítico, dessas
religiões citadas, não aceitam a idéia de
haver um outro mundo humano e isso é
muito forte. O ocidental, de um modo geral,
não se dá conta disso.
O outro mundo divino é onde Deus está.
Tentei fazer essa separação.
Quero deixar claro que o outro mundo dos
humanos não é só o lugar para onde as
pessoas vão depois da morte, porque antes
de nascer também já existiam... Nessas
religiões monoteístas, em geral existe o outro
mundo dos humanos, mas de uma forma
muito tênue. Por exemplo, o catolicismo:
quando as pessoas morrem vão pro céu. E o
que é que fazem no céu? Ficam cantando,
rezando, não é? Se for para uma religião
filipina, ficam dançando. Não ficam numa
atividade tipicamente humana, deste mundo.
E são proibidas de ter comunicação com o
mundo dos vivos, dos encarnados, pois se
tiverem, são consideradas como sendo o
diabo que está falando e não um espírito.
A razão disso acredito que esteja no
judaísmo, porque para essa religião os
médiuns deveriam ser mortos e essa tradição
permaneceu muito forte.

P.: Você tem alguma faculdade psíquica
mais evidente?
R.: Os médiuns falam muito que tenho,
mas eu não percebo. No sentido de que todo
mundo é médium, sim, mas não tenho nada
de especial.
P.: Você deve ser médium de inspiração,
o que lhe ajuda a escrever, a realizar esses
trabalhos...
R.: Talvez nesse sentido sim, mas nunca
pensei que fosse mediunidade não.
Geralmente, ao acordar, costumo escrever e
aí vem claramente o que precisa ser escrito.
Nao sei porquê, em geral é muito comum os
médiuns também me usarem como saniwa.
P.: Você trabalha com energia de cura
utilizando as mãos?
Tem alguma
experiência?
R.: Tenho sim, com sucesso, mas não me
considero uma pessoa apropriada para me
dedicar integralmente a esse tipo de
atividade. Se aparecer um médium e me
disser que preciso fazer esse trabalho, tudo
bem, mas não sinto ainda o impulso
necessário para realizar essa tarefa. (Todos
os médiuns com quem ele conversou aqui no
Brasil, especialmente na Bahia, lhe falaram
de seu enorme potencial de energia e da
necessidade dele se dedicar à cura)
P.: Você já tem trabalhos publicados?
R.: Sim. Escrevi o livro O Outro Mundo,
que é uma tese de doutorado, e, juntamente
com alguns amigos traduzi e editei cinco
Revista Transdisciplinar – Vol. 3 - Ano 2 - Nº 3 - Janeiro / 2014

P.: Mas no tempo de Moisés havia muita
manifestação dos espíritos e devido aos
abusos ele proibiu a comunicação entre os
mortos e os vivos. Mesmo assim, haviam os
profetas que vieram após ele e tinham
contatos com o mundo espiritual e
determinada categoria de pessoas, como os
sacerdotes
e
sacerdotisas,
que
se
comunicavam com os espíritos...
R.: Não sei exatamente qual seja o motivo
dessa proibição, mas acho que pode ser
uma certa reação contra os egípcios, porque
o Egito era considerado o país dos mortos,
por serem eles muito cultuados. Havia o
-
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culto a Osíris, as pessoas depois de mortas
sentiam muita felicidade, enquanto que no
judaísmo não, quando as pessoas morriam
tinha o sheol que era o mundo dos mortos
dos judeus. Existia um buraco onde os
espíritos após a morte eram lançados e
ficavam esperando até o dia que o mundo
acabasse. Depois foi que surgiu o inferno.
Não tem um mundo de felicidade. Já no
Egito tem esse outro mundo humano, com
tudo o que costumamos fazer enquanto vivos
na Terra. Os judeus sairam do Egito e a
tendência era negar tudo o que pertence ao
Egito.

R.: Qualquer pessoa pode usar.
Aperfeiçoaram-na e está sendo muito usada
na Europa. O resultado independe de quem
usa a máquina.
P.: Para as experiências com os chakras,
só a máquina é suficiente?
R.: Antes da máquina acusar o resultado
Motoyama já sabe o que vai dar.
P.: Ele usa o chakra e a energia para
entender melhor a mediunidade?
R.: Certamente deve conseguir. O
trabalho que Motoyama fez foi a partir da
yoga e da experiência dele e, se englobar
tudo, deve conseguir entender bem o
processo da mediunidade. Ele próprio já é
médium desde pequeno. Para ter um maior
controle entrou na yoga. Fica em transe até
por 24h. Coloca várias almofadas em torno
dele para não cair ao sair do corpo. No início
ele não lembrava do que acontecia, ao abrir
os olhos, mas depois, com o seu
desenvolvimento progressivo, passou a
lembrar-se de tudo o que fazia fora do corpo.
Essa situação de não lembrar quando sai
do corpo acontece no início dos exercícios de
desdobramento. Depois a pessoa fica
consciente todo o tempo, no corpo e fora do
corpo.
A maioria dos médiuns só usa o chakra
solar, mas devem ser usados todos e a
energia divina deverá fluir livremente pelo
coronário.
Num estado mais avançado o chakra
coronário fica aberto permanentemente.

P.: Qual é a atividade que você faz junto a
Motoyama?
R.: Dou cursos na Faculdade criada por
ele. Nossas idéias coincidem muito.
Motoyama é mais do que um médium. É
um místico extraordinário. Um médium de
nascença, que brinca com Deus; brinca no
sentido de se divertir.
A mãe dele foi
fundadora de uma religião e ele seria o seu
sucessor, mas aí se interessou mais pela
parapsicologia. É doutor em literatura. Com
o objetivo de unificar a ciência e a religião,
aprofundando estudos nessa área, foi para
os Estados Unidos e lá na Califórnia fundou
uma Faculdade com o curso de pósgraduação em Ciências do Homem.
Atualmente ele mora no Japão, onde instalou
uma filial da Faculdade americana, que é
onde dou aulas. Ele vai muito aos Estados
Unidos lecionar, também pesquisa yoga,
medicina oriental, acupuntura, moxa (técnica
de tratamento que consiste em colocar algo
quente nos pontos de acupuntura), mas se
dedica mais a acupuntura e a pesquisa.
Desenvolveu uma máquina para medir os
chakras. No Instituto de Motoyama são
publicados boletins e relatórios das
atividades realizadas.

P.: Quais os chakras usados no
xamanismo?
R.: Conforme o tipo de xamanismo usa
determinado chakras. Os de mais alto nível
usa os superiores.
P.: Tem outras pessoas trabalhando com
ele?
R.: Sim. Ele chama pesquisadores
americanos, dá bolsa de estudos.

P.: O livro de Motoyama Teoria dos
Chakras tem sido muito aceito. Ele tem
novos livros publicados?
R.: Ele está realizando experiências com
controle científico para estudar os chakras.
Uma dessas experiências consiste em
colocar uma pessoa numa caixa totalmente
isolada, e medir a radiação de luz azulada
emitida pelo chakra solar dessa pessoa.

P.: O que Motoyama está fazendo agora?
R.: Pesquisando parapsicologia, é líder
espiritual da religião fundada por sua mãe e
dedica-se ao Instituto de pesquisas
religiosas.

P.: Essa máquina para medir os chakras
só ele pode usar?
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P.: No Japão há um interesse coletivo
sobre espiritualidade?
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R.: Os jovens vêm se interessando, mas
não sabemos até que ponto esse interesse é
duradouro e verdadeiro.

monoteísmo semítico, teve a oportunidade de
juntar-se com a visão indiana de consciência
universal ao nível de teoria de consciência,
mas não parou aí: prosseguiu na sua busca
de um outro mundo que acomode
"fisicalidade" e persona.
A visão
espiritualista de outro mundo humano tem
uma tendência a juntar-se com os cultos aos
antepassados, mas isso é em parte uma
manifestação de retorno às antigas raízes
xamanistas.
De um modo geral, o monoteísmo semítico
proverá as futuras religiões do mundo com o
conceito de outro mundo divino e de persona;
o leste indiano fornecerá a consciência
universal e o antigo culto aos ancestrais
contribuirá com a visão de outro mundo
humano.

P.: Para encerrar, fale um pouco mais
sobre o seu livro O outro mundo.
R.: O conceito do outro mundo está
arraigado dentro da consciência e do corpo
humano. Os informantes (médiuns, profetas,
clarividentes), são os portadores deste
conhecimento.
O espiritualismo foi o
liberador da visão do outro mundo como
sendo coisas de possessos, e graças a essa
liberação as religiões no futuro possuirão o
conceito do outro mundo dos humanos como
já foi explicado antes.
Através da
intervenção do espiritualismo com suas
ligações com a teoria da consciência, a visão
ocidental de outro mundo, sob a influência do

Rosa Giove, Jacques Mabit, Shintaro Umehara e Celeste Carneiro,
num encontro memorável em out/1995. Agora eles se reencontram nesta Revista.
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7 – SER SAUDÁVEL
Dr. Gutembergue Livramento*

Definitivamente para ser saudável ou um
ser (humano) saudável precisa-se de atitudes
corretas. A passividade ou a ação sem a
observação
plena
das
verdadeiras
necessidades sempre afastará o ser humano
da sua condição de saúde plena que inclui
não somente as condições físicas, mas
também as da mente e as do espírito. A
dedicação somente a um destes aspectos
poderá gerar desequilíbrios importantes nas
outras condições o que implicará em
desordem. A chamada doença nada mais é
que o compasso desarmônico de uma destas
condições que afetará necessariamente as
outras, pois a vida plena se distribui no
equilíbrio das facetas físicas, psíquicas e
espirituais
de
forma
sustentada
e
harmônica. A harmonia não prevalece o
pensar, a bioquímica celular, o sentir, o
movimentar-se nem o intuir. A harmonia
necessita do equilíbrio destas condições. A
saúde é o resultado e a causa concomitante
desta harmonia. O ser saudável é um Ser
onde sua integralidade está preservada.
Tudo no universo tende ao equilíbrio, mas
nem sempre este equilíbrio é harmônico.
Para ser harmônico é necessário atender às
condições do corpo, do psiquismo e da
espiritualidade. Ninguém adoece somente do
corpo ou da mente. Há uma ligação sutil
destas condições onde até um simples
resfriado poderá gerar mudanças no

comportamento da mente e do corpo. Assim
como uma simples tristeza momentânea
poderá impactar condições orgânicas como o
apetite, os intestinos, a respiração dentre
outros. Não há separação, por isso, não
haverá harmonia sem que haja mudanças na
observação do ser saudável em seus mais
variados aspectos. Outra condição para o
Ser saudável é a percepção de que mesmo a
harmonia e o equilíbrio são dinâmicos.
Dependem de inter-relações com o meio
interno e externo a cada ser vivo. Varia de
acordo, por exemplo, com as estações do
ano, o dia e a noite, condições emocionais,
idade, gênero, etc. Não há padrões fixos do
que é harmônico a menos que atenda
a todas as inter-relações e as incertezas
pertinentes a estas.
Como é possível controlar todas as
condições e variáveis de impacto? A única
situação que se tem "em mãos" é fortalecer a
Energia correta intrínseca a cada indivíduo
trabalhando, capacitando e recapacitando as
condições do corpo, da mente e da
espiritualidade. A força Universal saberá o
que fazer. Esta Energia correta, conhecida
pelos chineses como Zheng Qi, é a força
antipatogência que se estrutura na
capacidade inerente a cada organismo em
manter e recuperar sua saúde naturalmente.

______________
* Prof. Gutembergue Livramento - Mestre em Medicina e Saúde Humana. Fisiologista e Pesquisador em Medicina e
Saúde Humana. Professor Universitário em disciplinas de Fisiologia Humana, Fisiologia do exercício, Biofísica e
Medicina Chinesa. Especialista em Medicina Chinesa, Acupuntura, Fisiologia do exercício (UGF), Fitoterapia (UFBA).
Graduação em Fisioterapia (Escola Bahiana de Medicina) e Engenharia (UCSal). Prof. Taiji quan e Qigong. Membro do
Instituto de Shenzhen, província Guangdong, China. Presidente/fundador do IBRAPEQ (Instituto Brasileiro de Ensino e
Pesquisa em Qigong e Medicina Chinesa). gutemberguelivramento@yahoo.com.br Telefone Clínica (071) 3334-8893.
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A Energia correta, pela nova ciência, é o
equilíbrio entre as Energias eletromagnéticas
que mantém a vida (os chineses chamam de
Qi), o sistema nervoso, sistema endócrino,
sistema imunológico e o sangue. Os exímios
profissionais de saúde poderão saber que
não se promove a cura, mas sim às
condições necessárias para que as energias
sábias
da
Natureza
promovam
a
cura. Ninguém pode curar ninguém. Se for
muito capaz poderá restabelecer as
condições ideais para que o processo de
cura se estabeleça. Enquanto isso não for
entendido os atendimentos à saúde com as
dinâmicas médicas continuarão extremamente invasivas e intervencionistas gerando a
melhora ou piora do quadro clínico ou,
quando mais inquietante ainda, a melhora de
sintomas com o agravamento imperceptível
da lesão principal (a raiz da síndrome e não
da doença). Geralmente pelo motivo da lesão
principal não apenas afetar um órgão, ou um
tecido ou uma dor, mas sim, como de
costume, ser uma desarmonia entre fatores
que englobam toda a unidade da plenitude
humana, o Ser integral. Ou ajudamos a
reintegrar esta condição de integralidade ou
será impossível estabelecer a cura
verdadeira.
Todas as recentes e mais apuradas
pesquisas sobre saúde e qualidade de vida
apontam fortemente para que o foco seja
fortalecer a capacidade antipatogência
intrínseca a todos os seres vivos (a energia
correta) que faz parte da relação do indivíduo
com
o
meio
ambiente
de
forma
equilibrada/harmoniosa
e
sustentada. O
foco não está na cura de doenças. A doença
não existe por si só, mas precisa de um
organismo em desarmonia para que esta se
manifeste e se estabeleça. Isto inclui pontos
iniciais muito importantes de preservação da
saúde:
*O primeiro é a Alimentação cuidadosa,
pois se erros são cometidos nesse aspecto,
isso desorganiza o organismo todos os dias
no mínimo tres vezes por dia. Devemos
comer mais vezes, a cada duas horas e meia
em
média
em
poucas
poções
e
pausadamente com melhor qualidade e
menor quantidade que estamos excitados a
comer. As maiores porções estão no
desjejum, almoço e jantar de forma
decrescente, ou seja, maior porção no
desjejum e diminuir ao longo do dia, mas
respeitando os períodos intermediários a
cada duas horas e meia com pequenas
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ingestões. Isto educará o metabolismo e
manterá
a
fisiologia
digestiva
com
assimilação de nutrientes e eliminação de
resíduos corretas.
É importante entender que não somos
máquinas e a cada momento da vida nosso
organismo responde a natureza inclusive na
capacidade digestiva e necessidade de
alimentos diferentes. Isto inclui a percepção
da utilização de alimentos variados e
diferentes em momentos diferentes como dia
ou noite, verão ou inverno, saudável ou
enfermo,
e
assim
sucessivamente
aprendendo a se alimentar diferentemente
em momentos diferentes. Uma grande parte
da Energia correta é mantida a partir da
assimilação da energia dos alimentos e por
isso a alimentação correta impacta muito a
prevenção e recuperação da saúde.
Lembrando que o alimento também impacta
sua saúde psíquica e espiritual, além da
física. A alimentação incorreta poderá levar
ao adoecimento de forma integral.
Quando estamos envelhecendo ainda
mais cuidado, diminuindo a quantidade e
aumentando a qualidade da ingestão de
alimentos. Devemos nos ater a alimentos que
tenham vida, como consequência muita
energia e pouca toxidade. Os alimentos que
não têm vida são aqueles “inventados” pela
indústria. Não têm Qi e alto nível de toxidade.
Evite os alimentos muito processados,
mesmo os vivos como cereais, e prefira os
integrais, pois geram metabolismo mais
harmônico
com
ganhos
acessórios
importantes. Prefira alimentos cozidos no
mesmo dia que serão ingeridos. Evite usar o
micro-ondas pois alteram toda energia
eletromagnética do alimento desorganizando
seu Qi. Prefira os alimentos que são
preparados por “mãos amorosas”, pois a
energia daqueles que lidam com o alimento
impregna a energia da comida.
É importante deixar o estômago pelo
menos 20% vazio para melhorar a
digestibilidade. Não comer até saciar-se
completamente. Para isto é importante comer
lentamente, pois a percepção da saciedade
demora alguns minutos para acontecer.
Quem come rápido mastiga menos e come
mais gerando desequilíbrios importantes. O
alimento melhor mastigado é melhor digerido
pois o processo da indução das enzimas
digestivas se iniciam com o desejo pelo
alimento,
seguindo
da
salivação
e
mastigação e concluindo com a chegada no
estômago e intestinos. Por isso é importante
-
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gostar dos alimentos para ingeri-los. Mas é
importante dar tempo ao tempo para se
reeducar, pois muitos dos alimentos que o
indivíduo não gosta de comer vêm de
memórias inadequadas desde sua fase
intrauterina ou pós-natal, ou falta de estímulo
para
ingeri-los
quando
crianças
e
adolescentes. Quanto melhor digestibilidade
melhor assimilação de nutrientes, eliminação
de resíduos inadequados e melhora da
saúde dos órgãos digestivos e glândulas
anexas para que possam chegar até o fim da
vida sem lesões importantes.
*O segundo é a atividade física e o
exercício físico e mental corretos. A atividade
física é qualquer atividade com gasto
energético enquanto o exercício físico é algo
programado e sistematizado. Muitos dizem
que não precisam de exercício físico, pois
têm muita atividade física durante o dia; não
é a mesma coisa. Precisa-se de exercício
físico bem orientado para que os equilíbrios
metabólicos e energéticos se mantenham
saudáveis.
O
nosso
organismo foi
programado para que tenhamos atividades
diárias de demanda física e mental e
descanso correto. Há hoje uma tendência a
inatividade física, mentes com trabalhos
repetitivos e pouco criativos e alto nível de
estresse. Muitos entendem hoje relaxar a
mente como ir às festas, beber e comer de
tudo no final de semana, usar drogas lícitas e
ilícitas, etc. Muitos consideram um transtorno
suas vidas de segunda a sexta com suas
atividades estressantes e um extravasamento no sábado e domingo e não
percebem o mal que este conceito gera com
o tempo.
Na atualidade a atividade física conta
positivamente quando o estresse não é maior
que os ganhos. Aí inclui práticas de
exercícios de melhora da capacidade
cardiovascular e pulmonar como uma
caminhada minimamente tres vezes por
semana, o ideal é cinco vezes por semana
por pelo menos trinta minutos descansando.
Em dias não seguidos, exercícios de trabalho
muscular, com alguma carga externa ou o
peso do próprio corpo, pois as pesquisas
mostram que a perda da massa muscular e
força
parecem
ser
mecanismos
de
envelhecimento importante, porque com a
perda da massa muscular perde-se energia
disponível para a manutenção da saúde e o
enfrentamento de doenças. É um trabalho
muscular leve a moderado minimamente,
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mas deve existir para todos principalmente
entre os mais velhos; devem-se incluir
práticas de exercícios meditativos e com
características introspectivas da observação
das condições da atitude mental, controle da
respiração e postura corporal adequada o
que inclui práticas de excepcional resultado
para estes fins como o Tai chi chuan (taiji
quan), Qigong (Chi kung) e Ioga. Práticas
que precisam de bons instrutores para que
os resultados sejam satisfatórios e seguros.
A prática de exercícios físicos deve ser
variada entre aeróbicos, de força e
meditativos podendo variar os dias para se
fazer
duas
destas
práticas
diferentes diariamente, praticar de cinco a sete dias
por semana. Se descansar dois dias estes
não devem ser seguidos. Por exemplo, parar
sábado e domingo. É prudente retirar um dia
apenas para o descanso semanal desde que
não promova exercícios de alta intensidade
pois, nesta condição de intensidade, mais de
um dia deverá ser de descanso. Para fins de
saúde os melhores exercícios parecem ser
os de média intensidade para força e
capacitação
orgânica
segundo
novas
pesquisas. Os exercícios de alta intensidade
podem exaurir energias importantes para o
sistema imunológico e nervoso impactando
negativamente o balanço do organismo.
Mesmo sendo de baixíssima intensidade a
Meditação
tem
mostrado
excelentes
resultados no desempenho do equilíbrio total
do ser integral. Valorize-a e pratique.
Exercícios antigos orientais incluem a
meditação estática ou dinâmica em suas
práticas como o Tai chi chuan (taiji quan),
Qigong (Chi kung) e Ioga.
*A terceira condição de se seguir
saudável é a resolução dos conflitos internos
e interpessoais. É necessário se espiritualizar
e buscar a essência da vida. Libertar-se de
um ego rígido e tosco com posturas já
preconceituosas de certo ou errado, feio ou
bonito, etc. Buscar a paz de espírito com a
simplicidade inerente à natureza. Começar a
dar valor ao que tem valor. Valorizar as
pessoas verdadeiramente assim como
valorizar e fortalecer a família. Buscar a
religiosidade (religação com as forças
maiores e verdadeiras da Natureza) mais que
as religiões (conceitos e dogmas). Buscar a
força do perdão, pois todos os humanos são
plausíveis de erros e acertos nem por isso
deixam de ser fiéis ao amor e àquilo que tem
valor profundo para a alma.
-
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É preciso atitude serena diante da vida
mesmo que o desespero bata a sua porta
vez ou outra. Elevar o pensamento às forças
criadoras do Universo e reconhecer cada Ser

como parte integrante desta Energia intensa,
vívida e imortal.
É
preciso
atitude
para
SER
SAUDÁVEL.

(Artigo publicado em 9 de Fevereiro de 2013, no blog:
http://www.gutemberguemtc.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-02-11T10:42:00-08:00&maxresults=7&start=9&by-date=false. Transcrito com autorização do autor)

Dr. Gutembergue Livramento
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Uma oportunidade para o Livre Pensar
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8 – Bhagavad Gîtâ

http://perspicassiasfelinas.blogspot.com.br/2011/09/uma-historia-hindu.html

Fala o Verbo Divino (Krishna):

Sabe também, ó Arjuna! que Eu aceito
toda a oferenda que se Me faça com amor:
seja uma folha, uma flor, uma fruta ou
apenas gotas de água. Eu não olho o valor
da oferenda, mas olho o coração de quem a
faz.
Por isso, qualquer coisa que faças, quer
comas ou bebas, quer recebas ou dês, quer
jejues ou ores, sempre pensa em Mim e
oferece tudo a Mim.
E oferecendo a Mim todas as tuas ações,
serás livre dos vínculos da ação e das suas
consequências. A tua mente torna-se, assim
bem equilibrada e harmonizada, e capaz de
unir-se a Mim.
A todos os meus filhos no mundo, a todos
os viventes, eu olho com igual amor e
simplicidade. Todos Me são igualmente
caros; não repilo a ninguém e a ninguém
prefiro. Aqueles, porém, que Me adoram e a
Mim se dedicam, esses estão em Mim e Eu
neles.
Se um grande pecador a Mim se dirige e
Me dedica o amor de sua alma, é digno de
louvor, porque procura a verdade.
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Em breve ele encontrará o caminho da
retidão e, trilhando-o com perseverança,
alcançará a Paz Eterna; pois Eu não
abandono a nenhum dos que Me adoram em
verdade.
Cada um que a Mim se dirige acha em
Mim o refúgio, e anda pelo soberano
caminho, mesmo que nascido de família
pecadora, seja homem ou mulher, rústico ou
peão.
Tanto mais os santos brâmanes e os pios
reis-sábios! Compreende isto, ó príncipe! e
considera esta terra como uma morada
passageira, transitória.
Conhece-Me, adora-Me, fixa em Mim a
tua mente e sem distração une a tua vontade
à Minha, e nesta união encontrarás a mais
perfeita felicidade da tua vida.
Cap. IX – ps. 106-108
(Bhagavad-Gitâ: a mensagem do mestre.
Tradução de Francisco Valdomiro Lorenz. 22ª
edição. São Paulo: Pensamento, 2006)
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