A FILOSOFIA
DO ESPIRITISMO
Tratando da filosofia fechamos a trilogia de observação espírita - pois o  momento-religião e o momento-ciência foram os temas de editorial dos dois números anteriores.
Fechamos a trilogia  filosofia, ciência e religião,
demonstrando que o Espiritismo se apresenta à humanidade nesses três momentos, mas em bloco - isto é, não
são fatias separadas, desconexas. São tão intimamente
ligados esses momentos que não fazemos um sem tocar nos outros. Divaldo Pereira Franco, na entrevista que
concedeu ao Jornal da SBEE (último número), disse que
o Espiritismo “pela sua própria origem, é uma ciência de
pesquisa, tornando-se uma filosofia de comprotamento e
uma religião de vivência”.
Isso precisa ficar claro ao movimento espiritista.
Qualquer entendimento no sentido de excluir qualquer
dos momentos, restringe o conceito doutrinário.
Antes de mais nada, se fizermos um apanhado assim bem
amplo do conceito de filosofia, podemos concluir que o
Espiritismo é uma filosofia. Mas - atenção!-, entenda a filosofia, aqui, como sendo a grande esfera que contém  as
outras três esferas menores (filosofia propriamente dita,
ciência e religião).
Isso porque, como disse Roberto Gomes: “Sempre
que uma razão se expressa, inventa filosofia” (Critica à
razão tupiniquim. 8. ed. Curitiba, Edições Criar 1986. p. 21).
Desta forma, o primeiro diálogo que o ser humano
teve com o mundo foi filosófico - “Quem sou eu?”, etc.,
lembram-se? Tudo o mais que se construiu após essas
primeiras indagações são, necessariamente, decorrências
do ato de filosofar.

as palavras não transmitem sentido - os sentidos estão
dentro das pessoas que lêem as palavras -, cada leitor lerá
conforme sua bagagem histórica, sua bagagem de esperiência vivida, seus conhecimentos. Se você apresenta quadros, com várias tonalidades de azul, a um pintor, ele dirá
o nome das várias tonalidades. A alguém não-entendido,
todas serão azul.
Então, a dimensão de interpretação filosófica da
Doutrina Espírita tem dessas coisas. A leitura, por exemplo, do livro Nosso lar (de André Luiz, psicografado por
Chico Xavier), pode levar os leitores a um estado pleno
de alegria açucarada ante o porvir anunciado. Mas pode
causar uma reflexão profunda ao intérprete interessado
na verdade, interessado em separar o simbólico do real.
Como será a vida no espaço espiritual? O que são as paragens espirituais? Enfim, são perguntas cujas respostas
não acontecem sem filosofia. Ainda que a manifestação
mediúnica revele referenciais de pensamento, a visualização - mesmo aproximada - da imagem, dependerá da organização do pensamento.

Apoiar-se em discursos dos clarividentes, não basta. O médium clarividente dirá aquilo que ele viu - o que
não siginifica um retrato fiel da realidade, mas tão-somente a leitura que uma pessoa fez daquilo que viu.
A filosofia espírita se expressa nessas reflexões e, também, no comportamento humano. As condutas ocorrem segundo uma determinada filosofia
- frívola ou não. As pessoas que agem tipo “cada um
pra si”, não deixam de agir segundo uma filosofia de
vida (aliás, péssima!). E a filosofia de vida descrita
pelo Espiritismo - atenção: descrita, não imposta!,
Você nunca deixa de expor uma razão, um pena seu turno, procurará, continuamente, descrever e
samento, um raciocínio. Faça você filosofia, ciência ou
orientar comportamentos conformes às leis do Unireligião (supondo que desse para segmentar esses enfoverso, que levem o orientando a encontrar o seu
ques), estará sempre dentro da grande esfera chamada
equilíbrio, a sua harmonia, a sua paz... o seu autocofilosofia, porquanto estará externando, pondo pra fora
nhecimento.
de você, um pensamento. Por isso é que a filosofia não é
Propositalmente, a abordagem que fizemos da triloprivilégio de filósofos. Desde que pense indagando, você gia espírita se deu na ordem inversa. Nosso primeiro edié um filósofo (evidentemente no sentido da organização
torial tratou do momento-religião do Espiritismo, depois o
acadêmica da história do pensamento humano).
momento-ciência e, finalmente, o momento-filosofia.
A preocupação daqueles que trabalham na divulgaComo a intenção era uma análise do conceito de
ção da mensagem espírita, está justamente na dificuldade Espiritismo, partimos da síntese, da composição.
que se encontra para se evitar as distorções de interpretaA filosofia indaga, apresenta a tese, propõe;  a ciênção. Sendo uma doutrina de livre-exame, o Espiritismo se cia responde, apresenta a antítese, contrapõe; a religião
presta muito a leituras distorcidas. Mas esse é o risco que transcende a pergunta e a resposta, faz a síntese, promocorre toda mensagem codificada lingüisticamente. Como
ve a composição do ser cósmico.
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Não se assuste o leitor. Não se trata de uma insinuação no sentido de divulgar
as
convicções religiosas, científícas e filósoficas de um dos maiores gênios deste
século. O
que se quer é levantar uma conceituação sobre Einstein em sua pessoa, em sua
obra -,
numa tentativa de demonstrar que o Espiritismo não pode desconhecê-lo, muito
menos
descuidar, em seu processo doutrinário na Terra, do que este senhor - nascido
em Ulm,
na Alemanha (1879) - falou.
Remeter o leitor interessado à leitura dos livros que Einstein escreveu, é fundamental. Contudo, pode-se esboçar algo de seu conteúdo.
Disse ele, certa vez, que “o mais belo destino de uma teoria física é abrir o caminho a uma teoria mais vasta na qual ela continua a viver como caso particular”
(ROSMORDUC, Jean - De Tales a Einstein, Lisboa, Editorial Caminho, 1979. p. 215).
Assim, transformou completamente a mecânica de Newton (mecânica clássica),
vigente de forma indiscutível até então.
A teoria da mecânica de Newton, conhecida também como a física do cotidiano,
afirma que o espaço é absoluto, não depende de observador, e que o tempo também
, flui
igual e uniformemente em todos os lugares e para todos os observadores (apud
HAMBURGER, Ernst W. - O que é física. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1984. p. 79). “Dois
relógios que
andam juntos, sem atrasar nem adiantar, um relação ao outro, quando estão um
do lado do
outro, continuam a marcar a mesma hora quando um é levado para longe, mesmo
durante a viagem” (loc. cit., p. 80). Isso é verdadeiro quando se trata de velocidades
pequenas,
se comparadas à velocidade da luz (300.000 km/h). Na teoria newtoniana “a materia
era
sempre conservada e se mostrava essencialmente passiva”, “tudo o que aconte
cia possuia
uma causa definida e gerava um efeito definido” (CAPRA, Fritjof - O Tao da física.
São
Paulo, Cultrix, 1983. p. 49-50). Newton entendia que as leis da física eram fixas
e imutáveis.
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Joel Samways Neto

Porém, a partir do começo do século, Albert Einstein tocou na feridona e iniciou
o
rompimento das estruturas tradicionais da física: a coisa toda é muito relativa.
Vamos junto
com Capra: “ de acordo com a teoria da relatividade, o espaço não é tridimensiona
leo
tempo não constitui uma entidade isolada.
Ambos acham-se intimamente vinculados formando um continuum quadridimensional, o “espaço-tempo” (...) nunca podemos falar acerca do espaço sem falar
acerca do
tempo e vice-versa (...) Observadores diferentes ordenarão diferentemente os
eventos no
tempo se se moverem com velocidades diferentes relativamente aos observados
(...) Os
conceitos de espaço e tempo são tão básicos para a descrição dos fenômenos
naturais
que sua modificação impõe a modificação de todo o referencial que utilizarmos
para descrever a natureza...” (loc. cit. p. 54).
Pois é. Agora, se lhe perguntarem que horas são, você precisa fazer outra pergun
ta: “aqui ou no Japão?” Sim, pois conforme o referencial teremos uma determinada
hora.
As decorrências do pensamento einsteiniano são várias. O grego Euclides teve
sua obra
tida como válida por mais de dois mil anos - Elementos, sobre geometria -, tão
importante que os gregos consideravam as formas geométricas a beleza absoluta... “Deus
é um
geômetra”, segundo Platão Einstein mudou as coisas, dizendo que a geometria
é criação
da mente humana, não é inerente à natureza. Ainda com Capra, que citou Henry
Morgenau: “o reconhecimento central da teroria da relatividade é o de que a geometria
(...) é uma
construção do intelecto. Só quando esta descoberta é aceita, pode a mente sentir-s
e livre
para lidar com as noções tão veneradas de espaço e tempo, examinar o interva
lo de possibilidades disponíveis para sua observação e selecionar a formulação que esteja
de acordo
com a observação...” (loc. cit. p.127). E há muito mais. interessa ao Espiritismo,
que trabalha o fenômeno mediúnico, a luz e seus efeitos, etc., se lançar à constextualiza
ção das
obras de Albert Einstein - e não só das dele, mas de outros, também importantes,
como
Niels Bohr, Werner Heinsenberg, Max Planck.
O Espiritismo, ou melhor, o movimento espírita Brasileiro está atingindo uma
frequência tal que não admite respostas simplistas, próximas a um infundado misticis
mo
(frequência não só no sentido de afluxo de pessoas, mas, principalmente, ondula
tória).
Precisamos redescobrir a matemática no processo evolutivo humano. O Brasil
precisa
reatar relações com essa ciência. A criação de um centro de excelências matem
áticas é o
melhor caminho.
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A Doutrina dos Espíritos sustenta
que o Todo é sempre bom.
Os Indivíduos, a nível de
inteligência, têm o dever de procurar conhecer e viver a chamada essencialidade
da vida. Não  há homem  isolado. Sob todos
os pontos de vista, o ser humano é integrado a todo o Universo Cósmico.
A Doutrina dos Espíritos acredita, e faz
profissão  de fé , que a liberdade só se alcança pelo conhecimento.  Cada inovação,
da descoberta e da invenção, representam  
parcelas da liberdade.
Os sistemas de idéias que fazem fluxo e
refluxo com o sistema social geral, conseqüentemente com o sistema de idéias geral.
A Doutrina Espírita, através dos instrumentos da ciência, da intelectualidade, materializa - no mundo dos homens - momentos
, expressões de verdade, segmentos de
entendimentos que envolvem identidade
filosófica com o Todo, relações existenciais
de inteligência criada e de inteligência  criadora, sustentação de ciência aplicada a nível unitário, identidade de todos os homens
com o todo Sistema Universal Cósmico.
Os espíritos devem agenciar o Cosmos, fortalecendo a liberdade do home, o livre-arbítrio, a sua identidade com todo o conhecimento, a sua relação com toda a existência,
a sua ligação com a natureza. Portanto, a
mensagem espírita procura antes de mais
nada, sensibilizar o homem a conhecer-se a
si mesmo.   

IDENTIDADE
CÓSMICA

Antônio Grimm
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O ESPIRITISMO
E O MÉDIUM
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O Espiritismo é uma doutrina antropogênica. Procura, por
todos os meios, promover o ser humano. O centro espírita é
agência, escola de liberdade. A Doutrina dos Espíritos ensina
ao homem que a felicidade é alcançada mediante seus próprios
esforços. A Doutrina dos Espíritos propõe, através de sua mensagens, de instrumentos e instruções, o aperfeiçoamento moral
do homem.
O médium espírita tem o dever de procurar conhecer a obra
de Allan Kardec, pois ali encontrará seu desenvolvimento  moral.
O médium espírita deve ser treinado para a coragem de se
conhecer, de mostrar o que realmente é, nunca a sombra, a projeção, o eco de outrem.
O currrículo do exercício mediúnico deve promover; educar
o espírito a exercer com liberdade e dignidade os místeres da
vida, tendo sempre seus próprios pensamentos, suas opiniões,
sua convicção.
As casas espíritas têm o dever de ensinar, de sensibilizar o
homem a ter opinião, a desenvolver a vontade própria; a lutar
contra a covardia, a preguiça, a consciência retrograda, os vícios que constrangem e limitam o comportamento humano.
O médium espírita agencia, em todas as frentes da   vida o
novo - pois tem consciência  de que nã ohá evolução sem mudanças.
O centro espírita deve estar instrumentalizado para sensibilizar o médium a fazer reflexões sobre todas as questões que envolvem a evolução da vida, ensinando-o a fazer opções, a usar
o conhecimento e todas as situações, assumindo a responsabilidade pelo que pensa, pelo que quer, pelo que faz.
O exercício mediúnico, através da teoria e da prática, deve
redimensionar a visão crítica do exercitando sobre a vida , a
evolução e todos os comportamentos humanos.
O espírita tem pensamento crítico, antidogmático. Busca
sempre a verdade racional. Os orientadores mediúnicos precisam fazer epistemologia em torno do processo da aprendizagem mediúnica, não descurando do alto significado da prática
metodizada mediúnica.
O texto foi extraído do livro “Espiritismo e exercício mediúnico”, ditado pelo
espírito Marina Fídelis.
Glossário:
Antropogenia - diz respeito à geração do homem; em nossa opinião, foi utilizada, no livro “Espiritismo e exercíco mediúnico”, com o sentido cósmico, ou seja,
doutrina antropogênica que instrui o ser humano no seu processo de autoconhecimento, no seu tornar-se homem espiritualizado.
Currículo - É o conteúdo a ser apreendido.
Antidogmático - qualidade do que não é dogmático, do que não usa dogmas afirmações tidas, artificialmente, como verdadeiras e insdiscutíveis, sem qualquer
fundamentação racional.
Epistemologia - é a teoria da ciência (grego: episteme + logos); é tratar da
ciência enquanto ciência, não de seu objetivo. Fazer epistomologia do processo da
aprendizagem mediúnica, quer dizer estudar a metodologia do exercício mediúnico, as técnicas de dinâmica de grupos, etc., isto é, estudar como o aprendizado
mediúnico pode ser mais eficaz, os meios, as condições.
Processo - acontecimentos que sempre estão mudando. “Quando chamamos
algo de processo, queremos dizer também que não tem começo, fim, uma seqüência
de eventos. Não é uma coisa estática, parada. É móvel. Os ingredientes do processo
agem uns sobre os outros; cada um afeta todos os demais” (BERLO, David K. O processo da comunicação . 3.ed. Rio de Janeiro, Editora Fundo de Cultura, 1970, p.29).
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PROFISSÃO
PALHAÇO
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1987, ano do centenário de vida artística dos Irmãos Queirolo. De uma
tradição que começa com José Carlos Queirolo, espanhol de Barcelona,
cantor de ópera, a família Queirolo nunca mis se distanciou dos palcos,
praças e picadeiros.
Em 1917, no Rio de Janeiro, os irmãos Otelo, Julian e Ricardo Queirolo faziam a primeira apresentação do Circo Irmãos Queirolo, onde o
astro principal era “Chic-Chic” (representado por Otelo).
Hoje é Lafayette quem comanda a tradição da família. Encarnando o
palhaço “Chic-Chic”, traz, juntamente com sua equipe, viva a memória do palhaço - o adulto-menino, o símbolo do riso, da ingenuidade, da
pureza de espírito.
O circo, desde que surgiu, vem mantendo o chamamento às
pessoas para o contraditório da vida, o cômico, o emocionante, o surpreendente. Nas entrelinhas do lazer, a lona do circo e a serragem do
picadeiro encerram uma tremenda filosofia de vida - eis que provocam
a revelação da criança existente na alma do ser humano.
A caricatura do palhaço expressa muito mais do que o simples riso;
expressa uma condição.
Em homenagem à bela batalha da família Queirolo, em homenagem
ao leitor, o Jornal da SBEE dedica este espaço ao palhaço, ao circo.
Chic-chic Jr e Gafanhoto
Chic-chic Jr e violeta (cadela que herdou de seu pai)
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O que o sr. poderia
dizer aos que vão ao circo?
R. Olha, que a gente
fosse mais gente, viu?
Que existisse mais compreensão, mais amor, tanto na família,
como com os outros que você
não conhece. Ajudar mais as
pessoas que necessitam. Você
vê que a miséria tá grande, né?
Então que as pessoas que têm
mais um pouco, que dêem para
o menos favorecidos...
Um país que eu admiro é
Russia
Não sou comunista...
mas esse ponto de circo, nem
norte-americano. Tem que tirar
o chapéu...
Eles têm todo o apoio.
Eles saem em turnês internacionais, e os filhos deles estudando, a família tem tudo... Têm
toda segurança... No inverno,
que dura seis meses, eles ficam
preparando novos números. E
no verão saem para fazer
turnês...

Qual a sua proposta
para resgatar a posição do
circo?
R. Proposta? Bom,
agora na festa do cem anos,
estive visitando o prefeito, o
Requião, ele prometeu uma
área no Parque Barigui para a
instalação de um circo. Quem
iria montar esse circo é o Renê
Dotti (secretário da Cultura),
pra nós formarmos uma mini-escola de circo em Curitiba
(...) Ele mesmo tá sentindo que
os artistas estão abandonando
o circo no Paraná. Por que?
Porque não têm apoio nenhum.
Além de se trabalhar em circo,
você tem que fazer bicos fora...
ou como pintor, ou eletrecista...sobreviver da arte é muito
difícil. (...)
Agora, vamos ver quem ele vai
pôr dentro do circo. Se não for
um homem conhecedor, se não
for uma pessoa circense... em
um ou dois anos não tem mais
nada. Tem que pôr pessoas
de circo, que comandem, que
saibam com manejar um circo,
com montar, que saibam cuidar
do circo
Se ele botar um que não entende bulhufas do está acontecendo com os circos da cidade
(...).
Ele tem que pegar o pessoal
mais antigo e passar essa arte
para os novos (...).

Há algum ponto de
contato entre a sua arte e a
poesia?
R. Tem, tem. Você sabe
qeu toda arte é poesia, né? E
o palhaço e o circo são muito mencionados nas poesias.
Não só em poesias, como em
músicas. Chico Buarque de
Hollanda... tem diversos. Hoje
em dia, todas essas vedetes de
televisão, em programas de
criança... a música do circo
está em todas (...). Um dos
maiiores jornalistas de Curitiba fez uma poesia dedicada a
meu tio... “Todos riem-se do
que eu digo, do que penso, do
que faço.
Julguem-me apenas um palhaço, boneco sem alma, e sem
senso.
Riem-se de mim em cena,
quando de cara pintada estou
e olham-me com muita pena
a hora em que estou de cara
lavada.
De palhaço já não passo, e do
universo picadeiro, quem não
se julga palhaço?
Que atire a pedra primeiro”! Heitor Stockler...
De repente, essa
contradição entre o computador e a lona do circo... dá
impressão que uma coisa
começa a superar a outra...
R. Sabe que não... A
lona de um circo é um mundo,
é um mundo de luz. Eu faço
um espetáculo sem circo, mas
eu acho falta da lona. Porque
é um outro mundo (...) Nada
como você entrar num circo,
sentir aquele cheirinho de
serragem, aquela lona bonita,
você sentar na arquibancada
ou na cadeira; você comendo tua pipoca ou teu pinhão
e você se divertindo. Nada
supera a lona. Como dizem, é
o mundo maravilhos do circo,
né?
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E a criança?
R. Tem uma coisa
mais bonita que a criança?
A criança é a a vida,
né? É a vida e é o futuro.
Então a criança é a coisa mais
maravilhosa que eu sinto...
Tanto que eu tenho cinco
netos que adoro. E não é só
meus netos que adoro, eu
gosto de qualquer criança.
Eu, quando vou trabalhar, eu
trabalho pra todos.
Então, você pensa bem, um
mundo só de adultos, sem
criança, que desgraça!
A criança mudou
com a revolução tecnológica:
R. Não. Pelo menos na
nossa parte, nós temos trabalhado... e sempre fomos bem
recebidos. Porque o palhaço,
como eu falei, é uma figura
universal... pode no ano dois
mil ou três mil... o palhaço
sempre vai ser aquele. Podem
mudar os números circenses,
mas aquela figura do palhaço,
aquela ingenuidade do palhaço, (...) igual à ingenuidade
da criança... não vai desaparecer nunca. Você pode ver,
tem tantos tipos de palhaços
aí - mecânico, tipo robô -,
é um, dois meses e some. E
isso já faz, nãos anos, séculos, né?
Então pode passar o tempo
que quiser, a figura do palhaço nunca vai desaparecer.
Será sempre aquela figura
ingênua...brincando sempre.
O sr. se sente realizado
com sua profissão?
R. Eu me sinto. E você
vai perguntar “por quê”, o
que eu sei é que devo tudo
ao ciroco, o que eu conheci,
devo tudo ao circo. Minha esposa, conheci no circo, meus
filhos nasceram no circo. Os
netos trabalham comigo, embora não tenha circo, fazendo
circo.
E todas as amizades que
eu fiz, foi através do circo...
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ESPIRITISMO
E CULTURA

O Espiritismo propõe uma reconceituação integral sobre as ações e as
instituições humanas.
Deve-se buscar, sempre, a visão antropogênica - a promoção das pessoas, a
essencialidade do processo de vida material. Se se compreende a transitoriedade da encarnação e, sobretudo, seu real sentido evolutivo, todo o expressar humano, tudo aquilo que recebe um sentido, uma função, pelo homem
- a cultura, enfim - onde o poli-sistema material influência o poli-sistema espiritual, e vice-versa, o volume cultural se apresenta com um outro conceito,
uma outra significação.
A arte, por exemplo, quando é expressada numa dimensão destrutiva da
pessoa humana, uma anti-arte, embora faça parte do volume cultural do
povo, não pode ser vista como parcela edificadora. Assim, a arte de representar, em teatro, quando usada pelas comunicações de massa - televisão,
rádio, cinema - para exercer controle e dominação, mantendo um estado
repressivo de vida, está, na verdade, realizando contracultura. É uma ação
humana que faz parte do volume cultural, só que desempenhando o papel
de câncer deste.
A cultura deve ser sempre antropogência. O antropofágico fica à cargo
da contracultura.
Este rápido preâmbulo para emoldurar uma nova proposta do Jornal da
SBEE: veicular a referida reconceituação cultural.
Se o Espiritismo possue uma antropologia, uma sociologia, um direito, uma
medicina, etc., vamos trabalhar na sua divulgação - ainda que nessa linguagem ultraligeira desse nosso jornal-documento.
Começamos, neste número, com um enfoque espírita da
prática museológica.

MUSEOLOGIA ESPÍRITA
O espaço estruturado finito do museu (seu espaço hodológico)
envolve o museólogo, o bem cultural e público.
Hodologicamente, o espaço estruturado finito do museu deve ser dinâmico no tempo
e no espaço, portanto célula integrativa da
comunidade.
Os preceitos museológicos já consagrados são importantíssimos.
No entanto, não devemos descurar da prática, da experiência, que, uma vez orientada
pelo conhecimento e técnica, sustenta a
criatividade humana.
O museu, como espaço cultural, para manter o equilíbrio entre a teoria e a prática museológica, tem que processualmente alcançar sustento básico através da integração
entre o museólogo, o bem cultural e o público.
A procução cultural de uma sociedade política é parte integrante do sistema de idéias
da respectiva nação.
O museu, como unidade funcional cultural, deve viver a dialética do tempo fazendo
o entendimento, o escorço, do acontecimento (curta duração), da conjuntura (média
duração) e da estrutura (longa duração) social.
O museu, como processo múltiplo, agência a vida no seu mais amplo e ilimitado conceito de universo cultural. Dessa forma, cumpre seu papel fundamental de contribuir
para o esclarecimento e a evolução dos espíritos, encarnados e desencarnados.
Maury Rodrigues da Cruz
Diretor do Museu Paranaense e do
Museu Nacional do Espiritismo.

O enfoque médico predominante nos
últimos cem anos tem procurado decompor o homem em órgãos, tecidos,
células e estruturas moleculares. Além
disso, tem procurado compreender o
funcionamento de cada uma dessas partes de maneira isolada, simplesmente
como peças de uma máquina, não valorizando as suas inter-relações, no organismo, como um todo. Ou seja, tem sido
reducionista e mecanicista.
O objetivo desse enfoque na área
de terapêutica, é tentar a obtenção de
substâncias químicas rigorosamente determinadas e dosificadas, visando atuar
sobre cada função ou peça defeituosa,
com pouca ou nenhuma repercussão sobre as demais partes.
A visão mecanicista das doenças,
como defeito isolado de uma parte,
trouxe grandes avanços para a atuação
médica, tanto (e principalmente) em relação às doenças agudas e graves, como
as infecto-contagiosas.
Os bons resultados alcançados com
a aplicação do modelo reducionista/mecanicista, levaram as pessoas a considerá-lo com a maneira mais eficiente de
trabalhar com o processo saúde-doença.
Entretanto, nos países desenvolvidos,
onde esse modelo alcançou a sua plenitude, mesmo com os vultosos recursos
investidos, não se tem obtido a melhoria
esperada da saúde da população.
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As principais dificuldades observadas com a aplicação do modelo reducionistas/mecanicista verificam-se devido ao aumento excessivo dos efeitos
indesejados nos procedimentos de diagnóstico e de tratamento, à elevação, de
forma desproporcional, dos custos, isso
agravado pela visão limitante do modelo ao não valorizar os aspectos psíquicos do doente.
Muitas dessa limitações seriam superadas com o desenvolvimento de modelos científicos de visão integral, sistêmica, portanto holística (1) - abordagem
na qual o conhecimento da relação entre
as partes, sua organização e regulação
sejam tão importantes quanto o conhecimento das partes isoladas. Modelos
que não fujam do entedimento do ser
humano no seu aspecto global e, da saúde, como processo dinâmico, envolvendo equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio.
Várias propostas têm surgido para a
ampliação ou complementação do modelo mecanicista/reducionista. Muitas
delas estão sendo obtidas através do
resgate dos conhecimentos populares
na área terapêutica. Dentre elas destaca-se o uso terapêutico de plantas (fitoterapia) que pode auxiliar em diminuição
dos efeitos colaterais dos medicamentos
e na redução de seus custos.
A fitoterapia é valorizada por ser um
processo histórico, obtido por acúmulo
lento de informações, através de experiências dos vários povos. Os homens,
diante de suas necessidades de saúde,
indentificaram as propriedades terapêuticas de várias plantas. E acumularam
dados úteis, muitos deles precisos e valiosos até hoje.

Sua importância torna-se mais evidente quando se sabe que, durante
maior parte da história da medicina, os
recursos medicamentosos disponíveis
eram, em grande parte, provenientes do
reino vegetal - desde as orientações na
coleção hipocrática do século II a.C., e
na Matéria Médica de Dioscórides, do
início do século XIX.
A partir da revolução industrial, iniciaram-se as primeiras sínteses laboratoriais
de substâncias orgânicas e a produção em
larga escala de substâncias inorgânicas.
Várias delas apresentaram aplicação na
terapêutica médica.
Desde então, em volume crescente,
até nossos dias, as substâncias de síntese foram substituindo os medicamentos
de origem vegetal. Mesmo com essa explosão, ainda na década de 70, em torno
de 40% das especialidades farmacêuticas utilizadas na Europa, derivavam
de produtos naturais (em sua maoria
vegetais), segundo dados apresentados
na Jornada Farmacêutica Internacional,
realizada em Paris, em 1976.
Ainda hoje, vários medicamentos de
uso comum têm sua origem no reino vegetal, como: ácido salicílico, atropina,
bergapteno, cafeína, digital, efedrina,
emetina, ergotamina, estricnina, mentol, ópio e seus derivados, pilocarpina,
penicilina, psoraleno, quinino, reserpina, teofilina, vimblastina, vincristina e
outros.
É oportuno salientar que a descoberta de novos fármacos úteis, pode ser até
100 vezes mais eficaz, quando parte de
informações da terapêutica popular, do
que quando se utiliza de síntese aleatória.
Entretanto, as informações populares sobre a fitoterapia não podem ser
incorporadas diretamente à ciência médica, devido a alguns fatores.
O primeiro deles diz respeitos à imprecisão quanto à denominação popular dos quadros patológicos. Pode-se ter
desde quadros bem caracterizados, até
situações vagas e mal definidas. Há, inclusive, termos que não se correlacionam com a prática médica atual.
Outra grande dificuldade está na falta de identificação botânica correta das
plantas utilizadas. O mesmo nome popular pode incluir várias espécies botânicas ou a mesma espécie pode apresentar vários nomes populares.
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E, finalmente, quando se vai avaliar
a eficácia dos fitoterápicos, há grande
dificuldade de se excluir o efeito placebo, bem como a influência do contexto
sócio-cultural, além das variações decorrentes das condições de cultivo, colheita,
secagem, armazenagem e preparo.
A maneira como agem os fitoterápicos
tem sido assunto de pesquisas há longo
tempo. As primeiras tentativas surgiram
no séculos XIX, quando algumas substâncias químicas ativas (como quinino, atropina e a emetina) foram isoladas e purificadas a partir de plantas consagradas pelo
uso. Desde então, muitas outras substâncias foram isoladas de plantas, eficazes na
tradição popular. Este fato generalizou o
conceito de que a propriedade das plantas
dependeria da presença de determinada
substância química, o chamado princípio
ativo, com capacidade de provocar reações fármaco-fisiológicas específicas.
Todavia, o insucesso na identificação
de princípios ativos em algumas plantas de
comprovado valor, provocou uma revisão
no conceito de que toda planta eficaz necessita de um princípio ativo determinado.
Atualmente, tem-se defendido a idéia
de que as substâncias químicas que compõem a planta em baixas concentrações,
as chamadas frações mínimas, em interação dinâmica, seriam capazes de produzir
ações fármaco-fisiológicas e que, juntamente com os principios ativos, formariam
o chamado complexo fitoterápico, este
sim, responsável pelo efeito terapêutico.
Defende-se, ainda , que justamente a
presença desse complexo fitoterápico
seria responsável pela menor frequência
e intensidade dos efeitos colaterais, situação não observada quando se utiliza
o princípio ativo isolado.
Por isso, faz-se necessário um processo sistemático de pesquisa multi-profissional, envolvendo botânicos,
agrônomos, famacêuticos-bioquímicos,
enfermeiros e médicos.
Essa integração levará, indiscutivelmente, a uma visão mais ampla da fitorerapia, permitindo sua melhor compreensão e seu domínio.
(1) Holístico: relativo à totalidade compreensão da realidade em função de
totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas a unidades
menores (Capra, 1986).
* Extaído da obra FITOTERAPIA
- uma proposta a nível de cuidados primários de saúde em Curitiba, de Geraldo
Miranda Graça Filho, Maria Alves Sobrinha, Mário Eduardo Gutierrez Branco, Regina Márcia Torres Graça e Carlos
Graça.

FITOTERAPÊUTICA
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O Espiritismo propõe Paz.
O Centro Espírita é uma agência de promoção da Paz.
O trabalho de exercício mediúnico é um momento de reflexão
para se atingir a compreensão da Paz.
Porém... nas últimas décadas o aumento da violência levou as
gerações atuais a buscar a instrumentalização de defesa através das
academias de aprendizado de lutas desde capoeira até as lutas marciais proventientes das culturas orientais.
Esta preocupação, nascente da crescente urbanização, partiu
das famílias onde os pais temerosos de deixar seus filhos e filhas
percorrerem as ruas dos centros urbanos sozinhos acharam por bem
dotá-los de habilidades de defesa pessoal.
No entanto a falta de critério de avaliação da qualidade dessas
academias como o baixo nível crítico sobre o que significa dotar um
ser humano para a violência sem uma coerente filosofia de vida, como
também, o próprio descaso de muitos pais em se verem com dificuldade na educação de filhos problemas, agressivos, internam-os por
horas em academias para que os mesmos aplaquem seus impulsos de
agressividade, tudo leva a desajustes sérios.
A resposta à violência é mais violência?
Verifica-se que muitos desses jovens, muitos deles extremamente sensíveis, chegam hoje aos centros espíritas instrumentalizados
para a agressão. Por vezes feridos em seu íntimo porque foram instigados ou condicionados por treinadores à violência. Muitos jovens
foram e vão às academias para satisfazer às contradições não resolvidas de seus pais que preferem ver seus filhos a esmurrar que a pensar.
Toda proposta de Paz tem sido encarada como ingênua e fora
da realidade evindenciando a mentalidade do grupo presa ao medo, à
insegurança, à injustiça, ao golpe político, etc.
Verifica-se que essa força negativa é tão forte mas nunca a
ponto de impedir a compreensão da lógica do amor, onde somente se
acaba com a violência através do exercício da Paz e portanto a escuridão termina com a luz.
Assim a luz como afirma a Espiritualidade “não se contamina
com as chagas humanas”, é vivificadora, tonificadora do bem dentro
do homem, harmonizando-o sem mantê-lo na ingenuidade. Por outro
lado a lucidez adquirida é desafio, é desprendimento, é a conquista
espiritual e é fundamentalmente responsabilidade e consciência crítica.
O homem não pode permitir ser um joguete da infantilidade de
uns que colocam armas em mãos de crianças e acham interessante a
imitação que fazem dos “heróis” da televisão.
E, por fim, a violência também reflete na “manifestação mediúnica” onde muitos desses jovens desorientados não conseguindo
resolver suas contradições entram “em transe” e passam a agredir os
que estão próximos, transferindo a responsabilidade de seus atos aos
possíveis “espíritos manifestantes”. Afirmam que uma vez em transe
não têm mais controle de seu corpo, atitudes e atos vivendo a agressividade.
Dessa forma, aliam-se a desorientação e a irresponsabilidade
dificultando a prática do exercício da mediunidade de forma coerente
e responsável. Isto monstra a distância que se encontra o homem da
espiritualização.
		
					EDISON PEREIRA MAGALHÃES
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ETERNA ALEGRIA
As verdadeiras fontEs da alegria são amor, as
esperança, a abnegação, a paciência e, fundamentalmente, o auto-controle, diante de todas as situações
da vida.
O amor revela o interior do espírito, fazendo,
compondo a vontade, materializando comportamentos dirigentes do bem.
A esperança agasalha os sentimentos generosos, descortinando o lado brilhante das coisas,
fortalecendo a felicidade. A Esperança é a mais
extraordinária força inspiradora das grandes ações.
É a companheira e o amparo em todas as situações
e em todos so momentos, a certeza que a vida material não é senão o caminho que leva o espírito a um
fim elevado. Não há futuro sem esperança.
A abnegação é a alavanca moral que, imprimindo paciência, exercício diligente de saber esperar, transforma, pelo bom exemplo, o social, cria o
novo, mantém a ação humana voltada para a construção do bem, da verdade, da vida. A abnegação é
o resultado, a somatória, da consciência crítica que
envolve comportamento contínuo de humildade,
perdão, simplicidade, luta pela verdade, enfim, todas as virtudes que iluminam, libertam e promovem
o espírito humano.
A paciência é o sopro constante do equilíbrio,
da inteligência humana. Quem quiser alcançar o

espiritual deve ser paciente. A verdadeira paciência
é experessão lídima do bem, da verdade e da justiça,
favorecendo tudo que possa servir para dignificar o
homem, elevar e conscientizar o espírito, manter a
paz, a felicidade da humanidade.
O auto-controle permite o equilíbrio diante
de elogios e vitupérios. Portanto, quem alcançou auto-domínio sabe que na Terra o processo contraditório, que aprimora e lapida o espírito, cria situações
algumas vezes constrangedoras, particularmente
àqueles que se abrigam em status, posições sociais,
poder, dinheiro, desconhecendo que são instrumentos precários da matéria.
O evangelista nã procura felicidade de faz-de-conta. Vive, pelo auto-controle, em equilíbrio
móvel, numa interação perfeita com seus iguais,
procurando integração pelo conhecimento com o
Cosmos inteligente.
Aquele que acredita no espiritual sabe que a
verdade não agride, mas liberta, desenvolve a consciência crítica, fortalece a esperança, promove a
identidade cósmica do homem.
Crer em Deus é se transformar no bem, vivendo a grande esperaça, sendo a eterna alegria.
LEOCÁDIO JOSÉ CORREA

ERRATA: no nº 06, p. 03, no
texto de A. Grimm, onde você leu “arqueologia”, leia “axiologia”; e, no texto
de M. Fidélis, o título é “A DOUTRINA
SOCIAL ESPÍRITA E A CONSTITUIÇÃO DA NAÇÃO”.

