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Existe alguma coisa de vago antes do advento do
céu e da terra. Que calma! Que vazio! Está aí,
solitário imóvel; isso agita-se por toda a parte,
infatigavelmente. Podemos considerar que é mãe
de tudo o que existe sob o céu. Não sei seu
nome, mas chamo-lhe de Tao. LAO-TSÉ (2002)
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RESUMO

SOARES, PEDRO DA COSTA.
UMA
CONTRIBUIÇÃO DAS FORMAS
NÃO-LOCAIS DE CONHECIMENTO PARA A PRÁTICA TERAPÊUTICA - NOVAS
PROPOSTAS EM PSICOTERAPIA TRANSPESSOAL. Florianópolis, 2003. 190f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-graduação
em Engenharia de Produção, UFSC, 2003.

A questão da exclusão é um tema central da Ergonomia, em que se busca adaptar o
Mundo para o Homem e não o contrário. Neste sentido vários campos de pesquisa
se abrem ao ergonomista. Em Ergonomia Física temos os esforços em direção a um
Design Universal. Em Ergonomia Cognitiva precisamos primeiro de uma melhor
compreensão deste homem, em toda sua diversidade. Daí a preocupação com as
diferentes formas de relação homem mundo como foco desta dissertação, cujo
objetivo é fundamentar, através da visão não - local proporcionada pela física
quântica, pela psicologia transpessoal e outras áreas não convencionais - como, por
exemplo, a psicologia fundada no budismo tibetano -, a proposta de novas práticas
terapêuticas e, a partir daí, em trabalhos futuros, propor um design universal que
leve em conta as características cognitivas não - locais dos indivíduos. Neste
trabalho o que pretendemos não é, ainda, a validação destas técnicas, mas apenas
refletir sobre uma proposta para as mesmas. Para tanto traremos, para dentro da
academia, além dos autores clássicos sobre o assunto, os trabalhos de ponta como,
por exemplo, os de Capra, Goswami, Erwin Laslo e Grimberg-Zimberbaum. Neste
contexto, trazemos propostas conceituais e práticas para uma outra visão de
conhecimento, ética, educação, saúde e novas tecnologias, visando uma abordagem
integral para a questão do humano. O trabalho está apoiado tanto em leituras e
pesquisas, quanto na nossa experiência pessoal como psiquiatra e psicoterapeuta.

Palavras-chave: ergonomia cognitiva, psicoterapia transpessoal, consciência,
princípio da não-localidade, interconecção universal.
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APRESENTANDO O ESTUDO

1.1 JUSTIFICATIVA

A visão ocidental sobre a origem do conhecimento tem oscilado entre dois
extremos, que podemos chamar de visão objetivista, porque está centrada no objeto,
externo, e visão subjetivista, centrada no sujeito, interno.
Na visão objetivista acredita-se que o mundo exterior tem uma existência
própria, independentemente dos seres, das pessoas, dos sujeitos. Essa visão está
associada a uma postura materialista, por meio da qual a matéria é considerada a
única realidade, e reducionista, pois conhecer a inteligência, as emoções, as
relações sociais, entre outras, reduzir-se-ia a conhecer as relações materiais (a
física, o cérebro, os meios e modos de produção entre outros). O conhecimento,
então, surgiria da observação da natureza, da forma mais neutra ou imparcial
possível, procurando, os homens da ciência, desvelar o funcionamento desta
máquina inerte chamada universo e codificá-lo na forma de um conhecimento
neutro, seguro, estável – o que é chamado de uma visão mecanicista.
Na visão objetivista, o conhecimento seria uma espécie de foto da
realidade, obtida através da lente mais ou menos distorcida da nossa percepção.
Associada a uma visão evolucionista, a visão objetivista postula que a
mente seria um epifenômeno da matéria, ou seja, teria surgido por um processo
evolutivo da matéria, que formou moléculas orgânicas, seres vivos, animais e a
inteligência humana.
Já na visão subjetivista, num sentido inverso, há uma crença de que é a
mente que gera a realidade, o ambiente, o universo. Assim, para conhecermos a
5

realidade,em todos os seus aspectos, deveríamos olhar para a mente ou para as
idéias.
Trata-se de uma visão mais elaborada embora, menos evidente. Mas
também comum no Ocidente – como na filosofia de Pitágoras da Antiga Grécia (que
postulava que o mundo material estaria organizado a partir da geometria, idéia
adaptada por Platão), no idealismo de Berkeley e no racionalismo do século XIX
(esse centrado no estudo da lógica e da matemática como bases para o
conhecimento). Tem respaldo em alguns experimentos quânticos contemporâneos
(em que se revela que, sem observador, não há surgimento de partículas atômicas
e, por conseqüência, de matéria), ao ponto de alguns físicos de renome, como
GOSWAMI (1998), postularem o funcionalismo quântico, fundamentado na ontologia
monista-idealista, como solução para os paradoxos quânticos.
A visão subjetivista, muitas vezes, é associada a uma visão relativista,
muito comum nas ciências humanas, em que o conhecimento é considerado um
acordo social, uma convenção, cujos modelos científicos são escolhidos por serem
mais úteis para este ou aquele grupo; a uma visão solipsista, que acredita que o eu
individual, do qual temos consciência, constitui-se na única realidade e, portanto,
não há possibilidade de comunicação efetiva; a uma visão niilista, em que, já que
tudo é relativo, nada realmente importa; ou a uma visão espiritualista, onde o mundo
físico ou material é considerado impuro, em oposição à pureza do mundo das idéias
ou da alma – o objetivo da mente seria libertar-se da matéria e do mundo físico,
ambos imperfeitos.
Assim, na visão subjetivista o conhecimento, ou seria totalmente subjetivo,
ou haveria a existência de uma “mente maior”, além dos sujeitos.
Ambas as posturas mostram-se limitadas, pelo mesmo motivo: como
explicar que ao mesmo tempo, mudanças no corpo e no ambiente alteram o estado
da mente e mudanças na postura mental produzem mudanças no corpo e no
ambiente?
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Exemplos do efeito de mudanças no corpo ou no ambiente sobre a mente
são os estados modificados de consciência resultantes de diferentes práticas
exercidas ao longo da evolução humana e, as mudanças de concepções
–paradigmas- ao longo da história.
Já como exemplos do efeito da mente sobre o corpo ou ambiente,
podemos citar que o físico que espera observar partículas tem como resultado
material as partículas, e o que espera observar ondas, tem como resultado material
as ondas; ou ainda: a percepção de uma pessoa de si mesma e do mundo externo
está moldada por seu estado afetivo e, os distúrbios psicossomáticos são
conseqüência de conflitos intrapsíquicos.
Em outras palavras: se o corpo ou o ambiente é que causam a mente,
como a mente causa modificações no corpo ou no ambiente? Se é a mente que
causa o corpo ou o ambiente, como mudanças no corpo ou no ambiente causam
mudanças na mente?
A questão do conhecimento é básica quando a intenção é desenvolver
uma Ergonomia Cognitiva.
A área de ergonomia cognitiva, como o nome sugere, está voltada,
principalmente, ao estudo dos aspectos cognitivos ou mentais das atividades
humanas. Na sua origem, a palavra cognição refere-se à aquisição de
conhecimento, ou, por extensão, a conhecer ou perceber.
O termo ergonomia cognitiva surge para diferenciar-se da ergonomia
física, voltada (como também o nome sugere) aos aspectos físicos ou corporais das
atividades humanas – esta já popularizada, por exemplo, através das cadeiras
ergonômicas, dos teclados ergonômicos para computador ou das medidas
ergonômicas nos locais de trabalho. Conforto, segurança, eficiência e satisfação são
quatro pontos importantes em ergonomia.
No caso da ergonomia cognitiva, compreender melhor como funciona a
mente humana mostra-se bastante importante: Qual o tipo de estímulo ao qual
7

nossa atenção se volta mais ou menos? Como aprendemos melhor? Como
memorizamos melhor? Como buscamos soluções para problemas novos? Qual a
forma mais adequada de organizarmos as informações?

1.2 O PROBLEMA DO ESTUDO

Qual, então, é a origem do conhecimento? Para onde deve estar voltada
a cognição?
Uma solução intermediária que tem sido adotada neste último século é o
que podemos chamar de interacionismo: assume-se que o conhecimento surgiria da
interação entre sujeito e objeto - por exemplo, da interação entre a pessoa e o
ambiente ou o grupo social, mediada pela ação ou pela linguagem.
Exemplos dessa visão são a psicologia genética de Jean Piaget, o sóciointeracionismo de Vigotsky (ambas muito populares em educação nas últimas
décadas) e a abordagem construcionista de Seymour Papert (muito comum nas
abordagens de informática na educação, derivada do construtivismo de Piaget).
Solução semelhante tem sido usada na área de saúde através do
postulado das doenças psicossomáticas, surgidas da interação entre corpo e mente,
tudo mediado pelas emoções.
No entanto, numa análise mais sutil, a abordagem interacionista assume
ainda a crença na existência de “algo” que seja o “eu”, separado do ambiente; e na
existência de um mundo físico, real, “lá fora”, independente dos sujeitos. Só sendo
separados, independentes, é que sujeito e objeto poderiam interagir.
Não haverá outras possibilidades que não estão sendo consideradas?
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Nossa questão de pesquisa é: “Como fundamentar a prática terapêutica
transpessoal com base nos atuais conhecimentos científicos, em particular a
questão do princípio da não-localidade na natureza e, especificamente, nos
fenômenos associados à consciência humana?”.

1.3 OS OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Fundamentar a prática terapêutica transpessoal com base nos atuais
conhecimentos científicos, em particular a questão da não-localidade na natureza e,
especificamente, nos fenômenos associados à consciência humana.

1.3.2 Objetivos Específicos

-

Compreender como podemos explicar através de algum princípio
ordenador os atuais paradoxos e os enigmas presentes na pesquisa
científica.

-

Compreender de que forma a física não-local pode contribuir para a
construção de modelos mais poderosos em termos de capacidade
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explicativa para o fenômeno da consciência.
-

Apresentar evidências que reforcem a visão não-local do fenômeno
consciência.

-

Apresentar as práticas associadas à psicoterapia transpessoal e como
se fundamentam nos modelos anteriormente apresentados.

-

Compreender como se processam as interações não-locais na
natureza,

particularmente

na

consciência

humana,

criando

possibilidades teórico-práticas para o trabalho do profissional em
Saúde Mental.
-

Propor novos planos de pesquisa que ampliem a prática transpessoal
criando novas possibilidades de intervenção terapêutica.

1.4 O MÉTODO DO ESTUDO

Através da “Análise documental” buscamos o estado da arte quanto à
prática na área da Psicologia e Psicoterapia Transpessoal por meio do método
clínico em que, pela reflexão sobre alguns “cases”, propomos generalizações de
técnicas, conceitos e teorias.
Pela análise bibliográfica, através do diálogo com os autores mais
relevantes, buscamos o estado da arte nas pesquisas associadas.

1.5 A CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

Produção

de

conhecimento

básico

e

contribuindo para a ampliação da Ciência Ergonômica.
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de

conhecimento

aplicado

1.6 LIMITAÇÕES

Estudos mais amplos envolvendo um maior número de “cases” seria
necessário e recomendável para o fortalecimento das hipóteses apresentadas.
Outras abordagens buscando contribuições específicas à Ergonomia
Cognitiva, face às novas propostas de conhecimento não-local, não foram
abordadas por questões de tempo e de perda de foco. A ênfase foi dada à
apresentação e discussão dessas novas abordagens de formas de conhecimento
não-local quando foi explorada, em particular, uma nova compreensão da mente e a
possibilidade de desenvolver novas técnicas terapêuticas.

1.7 PLANO DA DISSERTAÇÃO

A Dissertação está organizada em oito tópicos. No primeiro apresentamos
o problema de pesquisa, justificativa e limitações.
No segundo tópico, denominado Contribuições da Física Moderna para
uma abordagem Não-Local em Psicologia, apresentamos uma visão geral e sintética
de como o crescente conhecimento da Física Quântica, sobre a natureza
fundamental do mundo material, vem revolucionando o saber científico moderno e,
em particular, contribuindo para uma maior compreensão da natureza da mente
11

humana, especificamente, a partir da descoberta e comprovação do Princípio da
Não-Localidade.
No terceiro tópico, denominado O Universo Interconectado – a busca por
um Princípio Ordenador, analisamos o fato de que a constatação dos cientistas da
existência de enigmas e paradoxos em várias áreas da ciência os têm levado a
buscar um princípio ordenador na natureza, princípio esse capaz de explicar o
acréscimo seqüencial da ordem e da organização do Universo. O conceito básico
das teorias, neste sentido, é a interconexão universal.
No quarto tópico, denominado Consciência e Não-Localidade, abordamos
o conceito de consciência, fazendo uma análise resumida das várias correntes que a
estudam, detendo-nos em analisar as hipóteses que postulam a natureza não-local
da consciência.
Mostramos, brevemente, o quanto há de comum entre a visão da
consciência baseada no princípio da não-localidade e a visão milenar do
Abhidharma – as escrituras budistas que tratam dos estudos psicológicos da
consciência, derivadas das experiências meditativas.
No quinto tópico, denominado Evidências experienciais da Não-Localidade
da Consciência, apresentamos várias pesquisas e fenômenos que sugerem a
natureza não-local da consciência humana; bem como nos animais, indicando a
universalidade do princípio unificador.
No sexto tópico, denominado Psicologia Transpessoal, discutimos os
pressupostos teóricos da Psicologia Transpessoal. Realizamos uma análise
panorâmica dos Estados Modificados de Consciência. Apresentamos o conceito de
Psicologia Transpessoal e a Cartografia da Consciência, ou seja, os modelos
teóricos mais usados na prática da Psicoterapia Transpessoal.
No sétimo tópico, denominado Novas Propostas Terapêuticas de
Abordagem Transpessoal, discutimos como articular uma estratégia para que
possamos lidar terapeuticamente com a complexa fenomenologia desvelada pelos
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estados modificados de consciência; qual deve ser a postura ideal do profissional
no setting terapêutico; o modo de lidar com o racional do cliente frente ao
fenômeno; as maneiras de levar o cliente a acessar seus conteúdos traumáticos.
Discutimos alguns conceitos fundamentais sobre como esses conteúdos se
estruturam e como acontece a sua dinâmica, exemplificando com casos da clínica.
Apresentamos algumas características da evolução do processo clínico, bem como
comentamos sobre os resultados terapêuticos.
No oitavo tópico serão apresentadas as conclusões e sugestões para
futuros trabalhos.
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