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PREFÁCIO 

No mundo helenístico tardio, onde a con-
templação e a meditação eram estudadas e pra-
ticadas por cristãos e pagãos igualmente, a pala-
vra-chave para descrever tal atividade era theoria 
- “visão”. Aqui, na coletânea de entrevistas que 
compõem este Caderno, parece-me que é outro 
dos cinco sentidos que predomina. O que é im-
portante para os entrevistados não é tanto “ver” 
como “tocar”, “fazer contato”: um contato vivo 
que é transformador.

Fiquei fascinado ao descobrir que nas res-
postas dadas por todos os colaboradores surge 
uma dinâmica subjacente comum composta de 
cinco passos ou “movimentos”. Deixe-me tentar 
descrevê-la. 

O primeiro passo consiste na convicção de 
que há “algo” com o qual se pode fazer contato 
por meio da prática da meditação - uma dimen-
são transcendente - da realidade, como expres-
sou um dos colaboradores - e, juntamente a 
isso, um desejo de realizar esse contato.

O segundo passo se realiza na aceitação da 
necessidade de se empreender certa preparação 
para que esse contato se torne possível. Tal pre-
paração inclui várias práticas de interioridade - 
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p. ex., silêncio, solidão - que não se limitam ao 
tempo da meditação em si, mas destinam-se a 
caracterizar o dia a dia da pessoa que realmen-
te deseja meditar. Juntamente com essas práti-
cas, fez-se referência à necessidade de “mento-
res” (também podemos chamá-los de “pais” e 
“mães”), bem como de uma tradição espiritual 
capaz de guiar os discípulos para uma vida inte-
rior genuína.

No centro desse processo se encontra o ter-
ceiro movimento: o contato em si, a experiência em 
si. Por sua natureza, essa experiência é inefável, 
mas isso nunca impediu que os místicos tentas-
sem colocar palavras naquilo que supera toda 
palavra. Uma descrição da experiência meditativa 
que eu particularmente gostei, em parte por cau-
sa de sua formulação paradoxal, foi “uma costura 
do passado e do futuro, para que possamos habi-
tar o Instante pela graça do silêncio interior”.

O quarto movimento trata dos frutos da 
experiência em relação ao indivíduo. Aqui hou-
ve uma riqueza de reflexões apresentada pe-
los vários colaboradores. Um deles afirmou 
que, praticada com perseverança, a medita-
ção nos abre a uma autêntica e duradoura 
mudança na personalidade, uma “mudança 
no nível mais profundo e integrado de nosso 
ser humano - amor, alegria, paz, paciência, 
bondade, longanimidade e autodomínio”. Vá-
rios outros colaboradores retomaram esse ca-
tálogo, retirado da Carta de Paulo aos Gálatas, 
no único termo “compaixão”.
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Vários entrevistados passaram a descre-
ver as consequências da meditação em nossos 
processos normais de pensamento e em nossos 
estados emocionais. Como homens e mulheres 
de muitos anos de prática meditativa, eles per-
cebiam, tanto em si mesmos quanto em outros 
a quem acompanhavam, uma maior “objetivida-
de” do pensamento, no sentido de uma maior 
liberdade das distorções do ego. Uma entrevis-
tada comentou: “Percebo que ficamos atentos, 
perceptivos, sensíveis e capazes de responder 
ao mundo. Não apenas reagir ao que nos acon-
tece”. Da mesma forma quase todos os colabo-
radores falaram da diminuição do estresse e da 
ansiedade na vida daqueles que cultivam uma 
prática regular de meditação, e fizeram a co-
nexão entre essa diminuição das pressões psi-
cológicas e uma melhoria do estado de saúde, 
no que diz respeito aos sistemas respiratório 
e cardíaco, bem como aos padrões de alimen-
tação e sono. Um professor viu um dos bene-
fícios principais da meditação na melhora que 
ela produz nos resultados da atividade inten-
cional. Tal como ele a descreveu, a prática da 
meditação lentamente permite o surgimento da 
capacidade de “presentificação” - um estar to-
talmente presente que permite verdadeiro foco 
e concentração e que faz com que a pessoa não 
se distraia com antecipações desnecessárias 
que afetam negativamente seu desempenho. 
Nesse caso, o professor falava especificamen-
te de esportes, mas, na verdade, seus insights 
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se aplicam   a qualquer atividade genuinamente 
produtiva, criativa ou competitiva.

O último movimento pode ser descrito 
como a esperança que a meditação oferece à socie-
dade como um todo. Se esse elemento estivesse 
faltando nas entrevistas, eu não teria colocado 
muita credibilidade no restante do discurso. Mas, 
de fato, estava muito presente. Os entrevistados 
falaram com convicção da melhoria que a medi-
tação pode trazer às diversas formas de interação 
social - às escolas, onde se constatou que reduz 
o bullying, às empresas, onde se pode formar 
administradores e gerentes para um exercício 
mais autêntico da liderança, às ONGs e governos, 
onde aqueles em autoridade podem se abrir a 
um estilo mais colaborativo e menos conflituo-
so. Dois autores expressaram essa esperança de 
maneiras diferentes. Um deles descreveu a me-
ditação associada à metodologia acadêmica no 
que denominou “holopraxis” como um elemento 
urgentemente necessário para o cultivo de “uma 
inteligência integral, capaz de fazer frente à crise 
global”. O outro dizia, com grande simplicidade: “A 
meditação… nos torna pessoas mais amorosas”.

A prática difundida da meditação hoje e as 
convergências na compreensão que foram mani-
festadas por representantes de diversas tradições 
são animadoras. Para mim, pessoalmente, o ponto  
mais importante na meditação é a identidade do 
“o quê” - ou melhor, do “quem” com que faze-
mos contato. Há uma passagem no Evangelho na 
qual Jesus, pressionado pela multidão, pergunta: 



9

“Quem me tocou?” A minha pergunta, quando 
medito, é: “Quem estou tocando?” É essa a minha 
busca. Porque, como escreve o monge trapis-
ta Thomas Merton: “O propósito da meditação 
é aprofundar a relação básica da criatura com  
o Criador”.

Dom Bernardo Bonowitz
Abadia de Nossa Senhora do Novo Mundo,  

Campo do Tenente (PR).





GILBERTO GAERTNER1

Questão 1 | Por que promover a prática medita-
tiva para equipes esportivas de alto nível, como a 
Seleção Olímpica Masculina de Vôlei? 

O esporte de alto rendimento leva os atle-
tas a treinarem e jogarem em níveis de altíssima 
exigência, e para dar conta dessas demandas é 
necessário que os atletas desenvolvam habilida-
des específicas como foco atencional e controle 
emocional. Um dos recursos mais eficientes para 
desenvolver capacidades atencionais e adminis-
trar emoções em situações de tensão é o traba-
lho meditativo. As técnicas de meditação aplica-
das ao campo esportivo têm suas especificidades 
e devem atender as exigências de cada modali-
dade esportiva.

Questão 2 | Qual a relação entre meditação e 
resiliência?

A prática regular de técnicas de meditação 
auxilia na resistência psicológica e por conse-
quência na resiliência. Hoje temos o relato de 
um grande número de estudantes universitários 

1 Professor de Psicologia do Esporte da PUCPR, especialista em Técnicas 
de Meditação e Psicologia Corporal, Presidente da International Tradi-
tional Karate Federation (ITKF). 
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vivenciando situações de fragilização emocional, 
assim creio que o trabalho sistemático de medi-
tação pode ser uma boa ferramenta para mini-
mizar estas questões. 

Questão 3 | Pensar momento a momento, jogo 
a jogo, dar um passo por vez, esse exercício da 
presentificação, concentração e foco reduz a an-
siedade e o estresse quando uma pessoa se sente 
sob pressão?

Estar no presente, além de reduzir a ansie-
dade, intensifica e qualifica as ações motoras. 
Mantém o atleta focado no seu desempenho e 
evita que ele antecipe jogadas e resultados, o 
que também pode eliciar ansiedade. É uma das 
chaves para desempenhos otimizados.

Questão 4 | A prática de Mindfulness (Atenção 
Plena) com atletas é uma meditação ativa e fun-
cional, ou seja, ela acontece no fervor do jogo?

Para que ocorra a aplicabilidade em si-
tuação de jogo é necessária uma prática prévia 
sistemática, ou seja, o atleta precisa de um trei-
namento adequado da mesma forma como ele 
treina as habilidades motoras. A aplicabilidade 
vai ocorrer efetivamente nas situações e mo-
mentos mais difíceis e estressantes, nesses mo-
mentos o equilíbrio, o foco atencional e a lucidez 
para uma tomada de decisão assertiva fazem 
toda a diferença.
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Questão 5 | A meditação pode contribuir para a 
experiência acadêmica do estudante universitário? 

Com toda certeza existem inúmeras pes-
quisas, atualmente, que vinculam a prática re-
gular de técnicas meditativas à melhora do ren-
dimento acadêmico. Um dos efeitos diretos é a 
otimização das habilidades atencionais, como a 
atenção concentrada e sustentada. Outro efeito 
da meditação, que considero vital, é a melhora 
na capacidade de enfrentamento de dificuldades 
e de desordens psicoemocionais como a depres-
são e a ansiedade.





MARCELO DEMARZO2

Questão 1 | O que é o método Mindfulness?
Mindfulness pode ser definido como a men-

te com atenção plena, ou o estado mental de 
atenção plena; que quer dizer o contrário de vi-
ver desatento, ou com a mente “viajando” por aí; 
ou o oposto de viver no “piloto-automático”, ape-
nas reagindo ao estresse do dia a dia sem muita 
consciência, como se fossemos “zumbis”. 

As técnicas e treinamentos de Mindfulness 
são vistos hoje em dia como laicos e não sectá-
rios, com programas de treinamento baseados 
em evidência científica, visando o bem-estar das 
pessoas em geral, como também o tratamento 
complementar de alguns tipos de patologias, 
como ansiedade, depressão e dor crônica.

As principais técnicas para o desenvolvi-
mento da atenção plena são exercícios “atencio-
nais” derivados de algumas práticas meditativas 
que usam o próprio corpo (respiração, sensações 
corporais) como âncoras (ponto de apoio) para o 
treinamento da atenção.

2  Professor, pesquisador, médico especialista em Mindfulness, coordenador 
do Centro Mente Aberta – Mindfulness Brasil (www.mindfulnessbrasil.
com), da Universidade Federal de São Paulo, colaborador na USP, Harvard 
e Oxford.
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Há também as práticas informais, que po-
dem ser feitas em qualquer lugar, a qualquer 
hora, podendo também ser usadas em situações 
desafiadoras (por exemplo, reuniões mais es-
tressantes), que significam levar o estado men-
tal de Mindfulness para as atividades cotidianas 
como comer, trabalhar, conversas etc.

Questão 2 | Qual a contribuição do método Min-
dfulness para o ser humano de hoje?

Vivemos uma sociedade na qual a atenção 
é cada vez mais um recurso escasso, na qual es-
tamos frequentemente dividindo a atenção em 
múltiplas tarefas ao mesmo tempo, ou sendo  
interrompidos por mensagens de celular ou re-
des sociais. Isso não quer dizer que as tecno-
logias sejam ruins, mas que temos que usá-las 
com mais sabedoria. Nesse contexto, o treina-
mento da atenção plena, que além da atenção 
em si, treina-nos numa atitude mais aberta, 
curiosa e menos reativa frente aos fenômenos e 
AO estresse do dia a dia, é fundamental. 

A atenção plena nos permite cultivar uma 
característica essencial do ser humano (que nos 
diferencia das máquinas e da inteligência artifi-
cial), que é a consciência, em especial a autocons-
ciência e auto-observação de nossos padrões 
cognitivos e emocionais, o que nos proporciona 
decisões mais sábias, que é uma das bases da 
inteligência emocional.
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Questão 3 | As pesquisas desenvolvidas sob sua 
supervisão no Centro Mente Aberta da UNIFESP 
trazem dados comprobatórios dos benefícios da 
meditação para a saúde integral dos pacientes? 
Quais são os principais indicadores?

Na última década vemos um crescimen-
to significativo das pesquisas científicas sobre 
o tema da Atenção Plena/Mindfulness, e conse-
quente aumento do interesse por parte da po-
pulação em geral, e da mídia em todo o mundo. 
Sobretudo a partir de 2002, a produção científi-
ca se intensificou, e como consequência há hoje 
uma grande disseminação e divulgação da práti-
ca de Mindfulness internacionalmente, incluindo 
universidades, ambientes de trabalho, sistemas 
de saúde, e o interesse da mídia em geral. 

Há muitos estudos de nosso Centro e de 
outros ao redor do mundo que comprovam a 
melhora na qualidade de vida das pessoas e pa-
cientes que passam por programas de Mindful-
ness. Não falamos em cura, mas em melhor ma-
nejo dos problemas, o que pode prevenir novos 
quadros de ansiedade, ou depressão, por exem-
plo. Observamos também vários benefícios de 
Mindfulness em outras áreas da sociedade, como 
na educação de crianças e adolescentes (melho-
ra da atenção, desempenho escolar, diminuição 
de casos de bullying), e nas organizações em ge-
ral (mundo corporativo, ONGs), como benefícios 
para a diminuição do burnout (estresse ocupacio-
nal), melhora da criatividade, e de processos de 
liderança mais efetivos. 
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Porém devemos ressaltar que Mindfulness 
não é uma panaceia. Na área da saúde temos 
de ser bem criteriosos quanto à sua indicação, 
pois há perfis de pacientes que se beneficiam, 
como os portadores de condições ou doenças 
crônicas, mas outros que se beneficiarão de 
outros tipos de tratamento. E tomar o cuidado 
de verificar sempre a formação e a integridade 
de propósito do profissional que o oferece as 
técnicas e programas.

Questão 4 | O que é a Terapia da Compaixão Ba-
seada nos Estilos de Apego (TCBA) e qual a base do 
protocolo seguido nos grupos de meditação com 
esse foco?

A TCBA (em inglês, Attachment Based Com-
passion Therapy - ABCT) é um protocolo de 8 ses-
sões de 2 horas, nas quais desenvolvemos temas 
e práticas sobre compaixão, empatia, culpa, au-
tocrítica, perdão, capacidade de dar e receber 
afeto, origens da inveja e cultivo da equanimida-
de. A TBCA, assim como os programas de Min-
dfulness, é laica e não trata de temas religiosos, 
mas sim de habilidades socioemocionais que 
são importantes para a vida de qualquer ser hu-
mano e cada vez mais valorizadas hoje em dia. 
Na TCBA, a base para o desenvolvimento dessas 
habilidades é a compreensão de nosso estilo de 
apego ou apreço, uma teoria desenvolvida ini-
cialmente por Bowlby, que fala que a capacida-
de de criarmos empatia com o outro, darmos e 
recebermos afeto, perdoarmos e perdoar tem a 
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ver com os nossos modelos maternos e pater-
nos, ou seja, sobre como desenvolvemos essas 
habilidades na primeira infância, com base nas 
relações que tivemos como nossos pais ou cuida-
dores. A TBCA foi desenvolvida pelo Prof. Javier 
Garcia-Campayo (Universidade de Zaragoza, Es-
panha) e por mim, e tem como influência, além 
da teoria dos estilos de apego, outros protocolos 
de compaixão já previamente existentes, como 
o de autocompaixão. Nós indicamos a TBCA 
para pessoas que já passaram por programas 
de Mindfulness, pois ter uma base desenvolvida 
de Mindfulness facilita a entrada nas práticas de 
compaixão, que são mais aprofundadas, usando 
técnicas de consciência corporal, visualização e 
tomada de perspectiva. A TCBA, assim como os 
outros protocolos de compaixão existentes, tem 
sido indicada para pessoas com tendências ao 
excesso de autocrítica e ruminação mental, como 
é o caso de pessoas com quadros de depressão, 
ansiedade e dor crônica.

Questão 5 | O que apontam os primeiros resulta-
dos da nova pesquisa sobre a aplicação clínica do 
Mindfulness para pacientes esquizofrênicos?

Estamos pesquisando e desenvolvendo um 
protocolo de Mindfulness específico e adaptado 
a pessoas com esquizofrenia. Os nossos estudos 
ainda são pilotos e iniciais, mas os resultados 
muito promissores, e corroboram outros estu-
dos de colegas no exterior. Observamos que as 
pessoas com esquizofrenia conseguem lidar me-
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lhor os fatores de estresse, o que previne crises, 
também tem maior consciência de si mesmas em 
momentos de crises, e mesmo frente aos sinto-
mas de delírio e alucinações, o que é fantástico. 

Questão 6 | A prática regular de meditação pode 
estabelecer um processo de educação para a inte-
rioridade como está propondo a PUCPR?

A prática da meditação e de Mindfulness 
são ferramentas muito importantes para nos fa-
miliarizarmos com nossas questões e processos 
internos, familiarizarmo-nos conosco, e podem 
contribuir sobremaneira para o processo de edu-
cação para a interioridade. Hoje em dia essas fer-
ramentas ou práticas, além de terem sido desen-
volvidas há milênios dentro das várias tradições 
humanas, como o Cristianismo e o Budismo, tem 
amplo amparo científico, e assim tem o potencial 
de impactar a comunidade em geral, professores 
e estudantes.







MONJA COEN ROSHI3

Questão 1 | A prática regular da meditação traz 
mudanças para a vida das pessoas. Quais práticas 
você destaca?

Segundo uma pesquisa feita pela Unifesp 
junto ao Hospital Albert Einstein (organizada 
pela bióloga Elisa Kozasa) a meditação regular, 
de forma sistêmica, depois de alguns anos, faz 
com que nós precisemos de menos oxigênio no 
cérebro para responder a questões antagônicas.

Talvez seja interessante procurar por essa 
pesquisa. Participei como orientadora dos vários 
grupos de meditação. Fizemos com vários gru-
pos de pessoas, todos passamos por ressonân-
cia magnética antes e depois de um Retiro Zen 
de cinco dias.

Dentro do campo científico inúmeras pes-
quisas foram feitas comprovando que, se houver 
pessoas meditando de forma profunda, todo o 
campus de uma universidade fica modificado. A 
pesquisa foi feita há alguns anos, creio que em 
Berkeley, Califórnia, com monges tibetanos. Tira-
ram amostras de sangue, além de usar eletro-
dos para verificar suas ondas mentais. Percebe-
ram que as pessoas mais próximas que sabiam 

3 Monja Zen Budista brasileira, missionária da Tradição Soto Shu do Japão. 
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do projeto, entraram em ondas semelhantes e 
suas alterações sanguíneas foram bem próximas 
da dos monges meditando. O que foi surpreen-
dente é que verificaram que pessoas distantes 
do local de pesquisa, e que não sabiam dela, ti-
veram alterações nos exames de sangue seme-
lhantes às dos monges tibetanos que estavam 
sendo monitorados. O que isso provaria? Muitas 
coisas, entre elas a que estamos interligados e 
que quando uma pessoa se modifica, muitas ou-
tras se modificam simultaneamente.

Como praticante de Zazen - meditação Zen 
budista - e orientadora de práticas de Zazen, 
percebo que ficamos mais atentos, perceptivos, 
sensíveis e capazes de responder ao mundo. Não 
apenas reagir ao que nos acontece, mas em cur-
to período de tempo podemos avaliar as provo-
cações do mundo e responder de forma a mini-
mizar conflitos, sem que isso seja colocar panos 
quentes em situações de crise.

Questão 2 | Em relação à ansiedade, que é consi-
derada um dos males de nosso tempo, por que a 
meditação pode contribuir no tratamento?

Em relação à ansiedade:  quem medita de 
forma regular e com orientação correta desen-
volve a capacidade de estar presente no que está 
acontecendo no momento. Chamo a isso de pre-
sença absoluta. Podemos identificar os estados 
ansiosos e passamos a respirar conscientemen-
te. Tendo identificado a ansiedade percebemos 
que esta modifica o ritmo respiratório. Assim, 
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por meio da respiração consciente e de reflexões 
baseadas em ensinamentos - quer seja de Buda 
ou de outros mestres espirituais ou filósofos - 
podemos diminuir o nível de ansiedade e apre-
ciar o que estamos fazendo ao fazê-lo. Isso inclui 
programar-se para o devir.

Questão 3 | Qual o seu principal motivo para 
praticar meditação?

O motivo principal para meditar é o auto-
conhecimento. Este autoconhecimento vai além 
do que Freud chamaria de Ego, mas o inclui, pois 
inclui todas as nuances mais íntimas do Ser.

Questão 4 | Mesmo com toda a experiência de 
praticar a meditação, você ainda encontra desa-
fios para fazê-la? De que natureza são eles?

Desafios são contínuos, mesmo depois de 
mais de 40 anos meditando. Encontro desculpas 
para me envolver em outro tipo de atividade, ou 
estou preocupada com alguma questão - até 
mesmo administrativa do templo - e me ponho a 
pensar. Meditar não é pensar nem não pensar. É 
exatamente ir além do pensar e do não pensar. 
Como tenho muitos anos de experiência, posso 
perceber as distrações da mente. Em retiros de 
mais de três, cinco ou sete dias, depois do segun-
do ou terceiro dia, não apenas as pessoas mais 
experientes, como também as de prática regular 
por menos anos, podem rapidamente adentrar o 
estado de presença absoluta, sem expectativas, 
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sem preocupações, mas fazendo o que tem de 
ser feito de forma adequada e simples.

Questão 5 | Acredita que a prática da meditação 
pode contribuir para a superação dos desafios de 
nossa época?

Acredito que deveríamos ensinar seres hu-
manos a meditar desde a tenra infância. O auto-
conhecimento, que leva à transcendência do eu 
menor, pode ser um fator decisivo para a cons-
trução de uma cultura de paz, justiça e cura da 
Terra. Trabalhar com o eu não eu, por meio da 
ação não ação, nos torna átomos vivos de trans-
formação. Seres capazes de viver, compreender, 
refletir e pensar de forma a transcender fron-
teiras criadas pelas culturas e pelos sistemas 
socioeconômicos.  Meditar é um caminho de li-
bertação no qual percebemos as manobras, os 
mecanismos de manipulação e nos comprome-
temos a não nos deixar manipular e também a 
não manipular ninguém. Isso é bem sério. É um 
compromisso ético, pois há professores de medi-
tação que já usaram os processos chamados me-
ditativos para manipular pessoas e criar seitas 
destrutivas e prejudiciais. Por isso é importante 
saber com quem estamos praticando e por quê.

Qual a intenção de quem nos ensina as 
práticas? Seria para nos tornarmos seres livres 
e responsáveis ou para nos aprisionar em senti-
mentos de dependência e desenvolver ideias de 
pertencimento a um grupo específico? É preciso 
analisar se o grupo que estamos nos afiliando 
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para nossas práticas espirituais está realmente 
isento de intenções que possam ser prejudiciais 
ao indivíduo bem como ao bem-estar social.

Sabedoria e compaixão caminham juntas. O 
cuidar amoroso, a preocupação com o bem-estar 
social, a inclusão de todas as pessoas, bem como 
o cuidado com o meio ambiente e todas as for-
mas de vida é fundamental para reconhecer se 
um grupo está seguindo o caminho correto. 

Questão 6 | Qual a descoberta que você consi-
dera mais incrível nesse caminho meditativo que 
você escolheu trilhar?

A descoberta mais incrível foi a de perce-
ber que as descobertas científicas de hoje au-
tenticam os ensinamentos de mais de dois mil 
e seiscentos anos. Como podiam esses monges 
e monjas, leigos e leigas praticantes de medita-
ção perceberam que estamos todos interconec-
tados, que vivemos em uma joia arredondada 
sem dentro nem fora e que somos a vida dessa 
joia, numa época em que se considerava a Terra 
plana? Como puderam descrever os processos 
das sinapses neurais? O encontro com a verda-
de, a transcendência dos sentimentos pequenos, 
egocêntricos são transcendidos.O encontro com 
o sagrado em cada partícula. O maravilhamento 
com a existência e a capacidade de compreender 
até quem não nos compreende. A alegria de estar 
em silêncio, que permite a agudeza de todos os 
sentidos. O compreender a si e aos outros. Per-
ceber que somos a vida da Terra e desenvolver o 
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cuidado amoroso com tudo que existe. O mara-
vilhar-me com um raio de sol, com a vida em sua 
pluralidade. Querer o bem de todos os seres. Per-
ceber que podemos viver sem guerras e sem vio-
lências. Sem discriminações e preconceitos - por 
haver adentrado o local sagrado onde tudo e to-
dos somos prótons, elétrons e nêutrons em sutil e 
delicado equilíbrio e movimento incessante.

Respiração suave, quase sem respirar... 
Compreender que somos seres humanos e como 
dependemos de todas as outras espécies para 
nossa sobrevivência. Ir além, muito além. Antes 
dos conceitos e dogmas serem criados e trans-
mitidos. Acessar a essência da mente, a natureza 
Buda. Estamos todos nas mãos de Buda? De certa 
forma sim, mas temos de nos tornar essas mãos 
agradáveis que cuidam, educam, orientam e dão 
liberdade de escolha. Sem punições, sem medos. 
Que cada ser possa ser livre e se manifestar, des-
de que não ofenda a liberdade e a manifestação 
de outros seres. Meditar é amadurecer de forma 
a se tornar uma criança Buda.

Pode ser um processo que ajuda a lidar 
com a ansiedade que leva à depressão. Assim 
práticas meditativas bem orientadas, insisto: 
com orientadores éticos e íntegros, podem aju-
dar o processo dos tratamentos contra as ansie-
dades e depressões.







ROBERTO CREMA4

Questão 1 | A prática regular da meditação traz 
mudanças para a vida das pessoas. Quais práticas 
você destaca? 

Meditação é uma ciência-e-arte do esvazia-
mento da mente intelectual, que é uma costura de 
passado e de futuro, para que possamos habitar 
o Instante pela graça do silêncio interior. Trata-se 
do âmago do que tenho denominado de uma Eco-
logia da Presença: uma via direta para o despertar 
da Plena Atenção, de onde emana a metacons-
ciência, consciência da consciência, o testemunho 
vivo do processo da realidade no Agora.

Todas as tradições sapienciais milenares 
propõem a meditação como tecnologia sofistica-
da de desenvolvimento de uma inteligência cons-
ciencial noética, para a investigação e a constru-
ção no mundo da interioridade. A contemplação 
cristã, as diversas yogas do hinduísmo, as me-
ditações das escolas budistas, a dança sufi dos 
dervixes, a evocação dos nomes sagrados da 
tradição hebraica, a meditação ativa taoista, a 
exemplo do tai-chi, as artes xamanísticas, as dan-
ças sagradas transculturais, entre outras. 

4 Psicólogo, antropólogo, mestre em Ciências Sociais pela Universidade 
de Paris e Reitor da Universidade Internacional da Paz – Unipaz.



32 MEDITAÇÃO E INTERIORIDADE

Por outro lado, a própria ciência contempo-
rânea desvelou a importância da meditação por 
meio de pesquisas em laboratórios e em hospi-
tais, que atestam o seu valor no campo da saúde, 
da educação e do autoconhecimento. É o que evi-
dencia o crescente movimento denominado de 
Mindfulness, nas áreas da Medicina, Psiquiatria e 
Psicologia, vinculado aos conceitos de medicina 
e terapia participativa-integrativa-comportamen-
tal, como um método efetivo de tratamento do 
estresse, da dor e das enfermidades, por meio 
da atenção plena ao aqui e agora, a serviço de um 
relaxamento vital, da resolução de problemas e 
da cura psicossomática. Como bem atesta a obra 
clássica de Jon Kabat-Zinn5 sobre Mindfulness, Vi-
ver a Catástrofe Total - Como utilizar a sabedoria 
do corpo e da mente para enfrentar o estresse, a 
dor e a doença.

Desde os seus primórdios, a Universida-
de Internacional da Paz tem irradiado os seus 
programas e projetos, no Brasil e no exterior, 
a partir da integração da metodologia acadêmi-
ca analítica com a via meditativa sintética - que 
denominamos de holopraxis -, uma sinergia 
que nos introduz no coração de um novo para-
digma, que alia ciência à consciência na tarefa 
de cultivar uma inteligência integral, capaz de 
fazer frente à crise global. Eis a ousadia impres-

5 KABAT-ZINN, J. Viver a Catástrofe Total: como utilizar a sabedoria do cor-
po e da mente para enfrentar o estresse, a dor e a doença. São Paulo: 
Palas Athena, 2017.
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cindível de uma abordagem transdisciplinar ho-
lística da realidade.

Questão 2 | Em sua visão, por quais motivos o 
avanço civilizatório em ciência e tecnologia não 
trouxe junto, na mesma proporção, a evolução da 
consciência humana?

Após o advento do racionalismo científico 
no século XVII, houve uma clara mudança de po-
laridade do interior para o exterior, do sujeito 
para o objeto, da síntese para a análise. Symbo-
los, o que religa, foi substituído por diabolos, o 
que divide, que é inerente à consciência de dife-
renciação analítica, capaz de definir e de explicar. 
Com o triunfo do império da razão e da sensação 
- do racionalismo e do empirismo -, foram exila-
das as dimensões do sentimento e da intuição. O 
reino da objetividade e o universo da quantidade 
subjugaram o domínio íntimo da subjetividade e 
os valores da qualidade. A efetividade sobrepu-
jou a afetividade, o conhecimento se desconec-
tou da fraternidade. O investimento praticamen-
te unilateral no mundo da matéria redundou no 
desenvolvimento formidável do mundo exterior, 
pelo poder sofisticado da tecnociência triunfan-
te, que conquistou o espaço sideral, os abismos 
marinhos e os confins dos átomos - e que fra-
cassa diante da tarefa do autoconhecimento e do 
cultivo dos domínios interiores. 

Não é difícil constatar que, pela falta de in-
vestimento, pela negação e mesmo pela repres-
são do universo da interioridade, da subjetivida-
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de e da intersubjetividade nestes últimos quatro 
séculos, presenciamos a catástrofe do naufrágio 
da consciência, da qual jorram os valores de uma 
ética do coração. Com todas as consequências 
funestas e avassaladoras, do que podemos de-
nominar de o horror da história: duas guerras 
mundiais e outras trezentas menores no século 
XX, o início do novo milênio com o fatídico 11 de 
Setembro, com a face do terror, de cegos funda-
mentalismos religiosos e mercadológicos que se 
digladiam usando a mesma arma da violência, do 
egocentrismo e do esquecimento do essencial...

Como afirmavam os antigos gregos, nada 
em excesso! Nos momentos obscuros da Ida-
de Média a ciência era reprimida em nome do  
excesso de algo que confusamente era chamado 
Deus. Nos momentos também obscuros de uma 
modernidade esgotada, a experiência da interio-
ridade e do sagrado são reprimidas em nome do 
excesso de algo que, de forma confusa, é chama-
do ciência. 

A razão tem razão quando, dentro dela, 
palpita um coração. Utilizada de forma exclusi-
va, o aspecto racional tecnicista se degenera em 
insanidade lógica e predatória, denunciada na 
afirmação de Chesterton de que “louco é quem 
perdeu tudo, exceto a razão...”.

As consequências fatídicas de uma tecno-
ciência poderosa dissociada da alma e da cons-
ciência, desconectada de uma ética da diversida-
de, da não separatividade e de respeito à vida, 
encontram-se nas tristes manchetes do nosso co-
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tidiano, como a injustiça, a violência, a corrupção, 
a exclusão, a depredação ambiental, o niilismo, a 
alienação, entre outros sintomas de uma síndro-
me de esgotamento paradigmático. O que se en-
contra em jogo é o futuro das novas gerações. 

Felizmente, nas últimas décadas, surgiu 
um movimento lúcido e renovador, que busca 
manter o positivo do paradigma da Idade 
Moderna com o positivo do medieval: a aliança 
entre o objeto e o sujeito, entre o espaço exterior 
e o interior, entre a razão e o coração, entre a 
sensação e a intuição, entre a efetividade e a 
afetividade, entre a explicação e a compreensão, 
entre a palavra e o silêncio, entre a academia e 
o monastério, enfim, entre o conhecimento e o 
amor: ciência com consciência.

Questão 3 | Você fala em uma patologia da nor-
malidade, a chamada normose. Como podemos 
romper ou irmos além dela, superando “o analfa-
betismo psíquico e a miséria de consciência”?

Pierre Weil, Jean-Yves Leloup e eu6 desen-
volvemos o conceito da normose, que considero 
de fundamental importância para se compreen-
der os cenários da atualidade. Trata-se de uma 
anomalia da normalidade, que pode ser definida 
como um conjunto de normas, de atitudes, de 
hábitos e de comportamentos, dotados de con-
senso social, e que são patológicos e patogêni-

6 WEIL, P.; LELOUP, J-Y; CREMA, R. Normose, a patologia da normalidade. 
Petrópolis: Vozes, 2014.
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cos, determinando desequilíbrios, sofrimentos e 
destruição em menor ou maior escala.

Na minha perspectiva, são dois os principais 
fundamentos da normose. O primeiro é o sistê-
mico: a normose surge quando o sistema no qual 
existimos e convivemos encontra-se dominante-
mente desequilibrado e enfermo, uma situação 
que os antigos gregos e romanos denominavam 
de idade de ferro. Quando o que predomina é a 
falta de visão, de escuta, de cuidado e a conse-
quente irresponsabilidade; quando a norma se 
resume na competição desenfreada, no cinismo 
generalizado, no egocentrismo declarado; quan-
do a velhacaria é enaltecida e a nobreza escarne-
cida. Nesse contexto a normalidade passa a ser 
uma adaptação alienada ao sistema doente e 
desarmônico, enquanto a pessoa autenticamen-
te saudável é a que sofre de um desajustamento 
consciente, que padece de sintomas justos, como 
uma indignação consciente e uma angústia sen-
sível diante da desumanidade generalizada. Eis 
alguns exemplos óbvios da normose: a guerra 
legal, o consumismo compulsivo, a depredação 
ambiental, o machismo, a homofobia, o cientificis-
mo, a exclusão, os diversos automatismos, o tec-
nicismo, o literalismo, o vício virtual e o analfabe-
tismo psíquico – emocional, onírico, relacional. Há 
normoses no campo científico, filosófico, artístico, 
social, econômico, político, educacional, médico, 
psiquiátrico, psicológico e teológico, entre outros.

Um exemplo atualmente bastante ruidoso 
é a normose da corrupção. As pessoas envolvi-
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das dizem: “Mas todo mundo faz isso!” “Isso não 
é crime; é uma cultura empresarial e governa-
mental”, o que expressa uma didática descrição 
dessa doença do rebanho e da mediocridade. A 
boa notícia é que podemos estar testemunhando 
um início de cura dessa normose, quando as pes-
soas despertam sua sensibilidade ética e denun-
ciam a natureza cruel e distorcida dessa prática 
contagiante da barbárie contemporânea. Seria 
ingenuidade prognosticar a sua pronta e plena 
erradicação, naturalmente. Entretanto, podemos 
sonhar juntos que estamos iniciando um proces-
so curativo, da mesma forma que aconteceu com 
a normose da escravidão. Não significa que ine-
xista a sordidez da escravidão e, sim, que a pes-
soa que a exercita sabe que está cometendo um 
crime, suscetível de prisão. Confiemos, então, na 
presente dinâmica curativa da normose da cor-
rupção, uma doença da alma como bem define 
o humanista Isaac Roitman, cuja terapia solicita 
o bom combate com as armas da consciência, da 
integridade e da ética.

O outro axioma da normose é o evoluti-
vo. Como afirmava Confúcio, o que distingue a 
nossa espécie das demais é o inacabamento, a 
nossa incompletude. É o que traduzo afirmando 
que não nascemos humanos, nós nos fazemos 
humanos, por meio de um investimento disci-
plinado e persistente no potencial de plenitude 
inerente à nossa condição. Uma tartaruga, após 
romper a casca do seu ovo, já é uma tartarugui-
nha em marcha para o mar. Já o ser humano 
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necessita desenvolver-se e aperfeiçoar-se num 
processo educativo e evolutivo ao longo de toda 
a existência para lograr o florescimento da sua 
semente de nobreza e de excelência. 

Falando de outro modo, Darwin não enten-
deu a evolução propriamente humana. Como 
bom naturalista, ele desvelou os mecanismos 
de uma evolução natural. Entretanto, o ser hu-
mano não é apenas natureza. Como indicava 
Chardin, ele é o espaço onde a natureza pode 
tomar consciência de si mesma, onde o univer-
so pode sorrir, amar e servir. Nós introduzimos, 
enquanto espécie, uma nova qualidade evolutiva 
no planeta, que é intencional, consciencial, cultu-
ral e que transcende o jogo cego do acaso e da 
necessidade, das mutações genéticas aleatórias 
e da seleção natural. Além do desenvolvimento 
cerebral, de uma inteligência meramente intelec-
tual, necessitamos desenvolver a inteligência da 
interioridade, ou seja, psíquica, nas dimensões 
do emocional, do relacional e do onírico. E além 
do psíquico, também a inteligência noética e es-
piritual, simbólico-arquetípica, que se logra com 
a conquista do silêncio interior. É o que tenho de-
nominado de alfabetização psiconoética.

Muito além do reducionismo organicista da 
confabulação pós-humanista de Noah Harari7, 
em Homo Deus, que reduz o humano a um mero 
jogo de algoritmos orgânicos fadados a se tornar 
obsoleto e ser substituído pela inteligência artifi-

7 HARARI, Y. N. Homo Deus: uma breve história do amanhã. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2016.
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cial, encontra-se o desafio da evolução. A tarefa 
é ousar evoluir de trilhos normóticos às trilhas 
da individuação, já que o único naufrágio é não 
partir. Eis uma senha inspiradora e incontorná-
vel: em marcha!

Questão 4 | O que é e como “assumir a autoria 
do passo nosso de cada dia”?

No mito grego a Esfinge indagou ao Édipo 
o seguinte enigma: “Quem pela manhã caminha 
com quatro patas; ao meio dia com duas, e ao 
cair da tarde com três?” Era uma questão fatal, 
que ele teria que responder para salvar a própria 
vida. Profeticamente, eis a resposta de Édipo: 
“– É o ser humano. Pela manhã ele engatinha. 
Ao meio-dia sustenta-se nas duas pernas. Ao 
entardecer, há um cajado nas suas mãos.” 

Eis, simbolicamente, uma chave para se 
compreender o processo humano, que Jung de-
nominava de individuação: uma trilha sempre 
tortuosa que, da periferia do ego nos conduz à 
centralidade do Self. Nessa narrativa mítica há 
um resumo das três etapas do florescimento 
evolutivo: a da fusão, a da diferenciação e a da 
Aliança. Primeiro, estamos imersos na indiferen-
ciação, no ventre ou seio da mãe, e em vários 
vínculos de dependência, uma etapa natural da 
imaturidade. Depois necessitamos construir um 
bom ego para permanecermos em cima dos pró-
prios pés, uma fase necessária de diferenciação, 
do dual e do duelo, quando o eu nos dirige, na 
fase da maturidade. Caso o peregrino de si mes-
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mo seja persistente e não desista, pois há muitos 
obstáculos na trilha evolutiva, haverá a graça de 
um momento em que um cajado o sustentará: a 
Mão da Vida em suas mãos humanas, uma inteli-
gência transpessoal mestra do intrapessoal e do 
pessoal, na estação da maestria e da excelência. 
É nessa jornada imperativa que o indivíduo logra 
ser senhor dos próprios passos, sujeito da pró-
pria existência. Entretanto, há que se consumir 
muitas solas de dezenas de sapatos em trilhas 
com coração, antes de se poder afirmar, de for-
ma consciente e responsável, Eu Sou.

Questão 5 | Como a Universidade Internacional 
da Paz (Unipaz), que nasceu no Distrito Federal, 
tem contribuído para a prática da interioridade?

A Unipaz foi fundada em 1987, após o pri-
meiro e memorável I Congresso Holístico Interna-
cional, que reuniu representantes internacionais 
e nacionais notáveis das ciências, das filosofias, 
das artes e das tradições sapienciais em Brasília, 
que neste ano se tornou a capital da transdisci-
plinaridade com o lema “Pontes sobre todas as 
fronteiras”. Esse evento pioneiro consagrou-se 
por sua consistente proposta, epistemológica e 
metodológica, suportada na dialogicidade, siner-
gia e integração entre a ciência moderna e a sa-
bedoria milenar, ou seja, entre a via interior e a 
exterior, sem fusão e sem separação.

Definimos a Unipaz como um movimento 
de educação, cuidado e práticas integrativas a 
serviço do despertar de uma consciência de in-
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teireza, da qual emana a paz nas ecologias indivi-
dual, social e ambiental rumo à sustentabilidade, 
com ética e respeito a todas as formas de mani-
festação da Vida. 

Trata-se da terceira Universidade Inter-
nacional da Paz criada no mundo, após a das 
Nações Unidas e a da Costa Rica, com a voca-
ção singular de desenvolver uma cultura de paz 
fundamentada na perspectiva de uma educação 
integral, transdisciplinar e holística, inspirada na 
afirmação da Carta Constitutiva da Unesco, de 
que a guerra nasce no interior do ser humano; 
portanto, é nesta interioridade que precisamos 
construir os baluartes da paz. 

Em outras palavras, não lograremos uma 
autêntica cultura de paz apenas utilizando méto-
dos convencionais e exteriores, como o desarma-
mento e a diplomacia, que são necessários, mas 
insuficientes. Assim, nossa estratégia prioritária 
tem sido investir no universo interior da alma e 
da consciência, que não é separado do exterior, 
naturalmente. Cada ser humano representa um 
pedacinho de praça pública. Se conseguirmos lo-
grar um pouco de ordem, de equilíbrio e de paz 
no microcosmo que encarnamos, naturalmente 
ela será transpirada para a sociedade, para o pla-
neta, para o mundo todo.

Ao longo de trinta e um anos, a Unipaz se 
expandiu, por meio de uma rede de campi, com 
unidades, além da matriz do Distrito Federal, nos 
estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, da 
Bahia, do Rio Grande do Sul, de Goiás, de Santa  
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Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Espírito 
Santo, do Ceará, do Sergipe, de Pernambuco, 
do Pará, de Rondônia... Além das fronteiras na-
cionais, expandimos para a Argentina, Portugal, 
França, Bélgica e Reino Unido. Já realizamos doze 
congressos internacionais e centenas de eventos 
regionais. Atuamos também em parceria com or-
ganismos nacionais e internacionais em sintonia 
com o propósito de colaborar em prol da utopia 
realizável da paz, e da reconstrução da inteireza 
do projeto humano.

Como afirmo no meu livro mais recente8, 
o futuro da humanidade depende de uma pe-
dagogia e de uma terapia do Encontro: consigo 
mesmo, com o outro, com a comunidade, com o 
meio ambiente e com o Mistério que, reconheci-
do ou não, sempre está presente. Ninguém ensi-
na ninguém a viver em paz, ninguém aprende a 
viver em paz sozinho; aprendemos a cultura da 
Paz na alquimia do Encontro, no qual o interior e 
o exterior dançam ao ritmo da melodia e sabedo-
ria da não separatividade.

8 CREMA, R. O Poder do Encontro: origem do cuidado. São Paulo: Tumiak 
Produções, 2017.
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Questão 1 | Taizé é um lugar para contempla-
ção? Como isso acontece?

Os irmãos da Comunidade têm uma vida de 
inspiração monástica em que a oração ocupa um 
lugar central. Ao viver a hospitalidade do Evange-
lho, procuram partilhar com os que acolhem aquilo 
que lhes parece ser mais essencial na sua vocação. 
Vida interior e solidariedade humana tornaram-se 
assim nos pilares fundamentais dos encontros em 
Taizé. Os irmãos partilham a oração da Comunida-
de com aqueles que acolhem e procuram que essa 
oração seja acolhedora e acessível a todos. A ora-
ção comunitária e meditativa, feita três vezes por 
dia, é baseada em cânticos com frases simples que 
se repetem várias vezes, na escuta da Palavra e no 
silêncio, ajudando àqueles que visitam Taizé a en-
trar num ambiente de contemplação.

Questão 2 | Por que a vida em comunidade lhe 
pareceu favorável nos dias atuais? 

Jesus diz-nos no Evangelho que é pelo amor 
que temos uns pelos outros que nos reconhece-
rão como seus discípulos (João 13,35). Irmão Ro-

9 Irmão David, português, membro da Comunidade Ecuménica de Taizé 
desde 1995. É um dos irmãos responsáveis pelo acolhimento em Taizé 
e pela animação dos encontros de jovens propostos pela Comunidade.
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ger, ao fundar a Comunidade de Taizé, quis jun-
tar um grupo de homens de diferentes culturas 
e de diferentes tradições cristãs para ser aquilo 
a que ele chamou uma “parábola de comunhão”. 
A Comunidade procura assim ser um sinal vivo e 
concreto de que, apesar das diferenças que há, 
por causa de Cristo e do Evangelho podemos vi-
ver como irmãos e essa vida fraterna pode ser 
fermento de reconciliação e de paz no mundo. O 
nosso mundo precisa desses testemunhos.

Questão 3 | A que atribui a crescente atração (ou até 
curiosidade) das pessoas pela comunidade de Taizé?

Dezenas de milhares de pessoas, sobretudo 
jovens, visitam anualmente a Comunidade de Taizé.  
Propomos-lhes uma experiência comunitária de 
oração, reflexão, partilha e serviço numa vida de 
grande simplicidade. Sentindo-se em harmonia 
com a criação, em comunhão com Deus, em frater-
nidade com os outros, muitos descobrem uma paz 
interior e compreendem que com muito poucos 
meios é possível encontrar uma alegria de viver. 
Quando partilham essa alegria com outros, fazem 
talvez crescer uma atração por Taizé. Mas para nós, 
irmãos, ver as multidões que se sucedem na nossa 
Comunidade permanece um grande mistério.

Questão 4 | Qual o segredo para equilibrar vida 
ativa (trabalho) e vida contemplativa (medita-
ção, oração)?

Penso que não há um segredo, mas sim 
uma procura contínua. Esse equilíbrio não é en-
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contrado uma vez por todas, mas constrói-se 
cada dia na fidelidade de uma entrega. Nós, ir-
mãos, temos a graça enorme de nos podermos 
apoiar mutuamente na procura desse equilíbrio, 
que é importante a nível comunitário e também 
a nível pessoal. O serviço tem sentido quando é 
feito com amor e é na oração que esse amor se 
pode enraizar, desenvolver e purificar. A oração 
não nos isola, pelo contrário, trabalha em nós, 
torna-nos mais disponíveis e faz crescer o desejo 
de assumirmos melhor a responsabilidade que 
temos pelo nosso próximo.

Questão 5 | Qual o risco para um indivíduo que 
sai de um sistema capitalista e individualista e 
quer fazer uma experiência junto à Taizé?

Jesus diz que os seus discípulos não são 
deste mundo, mas envia-os ao mundo (João 
17,14-18). Pressentindo que a nossa morada não 
é aqui neste mundo em que vivemos, somos cha-
mados a ser discípulos de Jesus. Viver num “sis-
tema capitalista e individualista” não nos impede 
de ser solidários nem de sermos nós a escolher 
a quem ou ao que queremos dar primazia. Fazer 
uma experiência em Taizé pode ajudar-nos a sair 
da rotina do dia a dia para vermos a realidade 
da nossa vida com outro olhar, com uma certa 
distância, à luz da Palavra de Deus. E isso pode 
libertar-nos de alguns condicionalismos, pode 
ajudar-nos a sermos mais fiéis a nós próprios. 
Em Taizé corremos talvez o risco da liberdade. 
Há certas decisões que só nós podemos tomar.
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Questão 6 | É característica da comunidade Taizé 
a diversidade de credos e não credos. Como o diá-
logo se constrói entre os membros da comunidade?

A Comunidade de Taizé é ecuménica, tem 
irmãos de diferentes igrejas cristãs. Nos encon-
tros que animamos em Taizé vemos jovens de 
diferentes confissões cristãs a falar juntos sobre 
a Bíblia; por vezes nem se apercebem de quem 
é católico, protestante ou ortodoxo: querem 
apenas deixar a Bíblia inspirar as suas vidas e as 
suas escolhas. E partilham também com jovens 
que não sabem se têm fé ou mesmo que dizem 
não acreditar. Um diálogo honesto não nos co-
loca uns contra outros, enriquece-nos a todos. 
Podemos ter opiniões diferentes e aprender a 
respeitar essas diferenças. Mas o mais surpreen-
dente é constatar que por detrás de tantas di-
ferenças (algumas dolorosas), há sempre muito 
em comum a descobrir. A humanidade que está 
em cada pessoa aproxima-nos. O amor a Cristo 
que encontramos em cada cristão coloca-nos em 
comunhão. Rezar juntamente a outros cristãos, 
viver a caridade juntamente a outros cristãos, 
partilhar a Palavra com outros cristãos, tudo isso 
nos ajuda a aprofundar essa comunhão.
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Questão 1 | É verdade que a vivência monástica 
favorece a prática da meditação?

Acho importante dizer logo de cara que, 
na tradição monástica, “vida” e “meditação” 
não se encontram separadas. Pelo contrário: 
na antiguidade, o ideal monástico era com fre-
quência descrito em termos de habitare secum 
(“habitar consigo mesmo”) e vacare Deo (“dedi-
car-se”, criar um “espaço vago” para Deus). Ou 
seja, a vida monástica era entendida como uma 
vida de interioridade, de dedicação exclusiva à 
busca - e ao encontro - com Deus. Tal com-
preensão subsiste nos dias atuais. Toda nos-
sa vida de silêncio, solidão, clausura, ascese 
e celibato visa otimizar as condições para tal 
vivência. Em outras palavras, para um monge a 
“meditação” é o meio, a linguagem por meio da 
qual ele expressa seu amor e sua relação com 
Deus - e com o próximo.

10 Prior e Mestre de Noviços do Mosteiro Trapista Nossa Senhora do 
Novo Mundo de Campo do Tenente – PR. 
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Questão 2 | Sua vivência permite concordar com 
a premissa de que a sociedade tem desistido de 
estabelecer relações com o transcendente?

Não, absolutamente não. O transcendente 
não é uma realidade “opcional” na existência hu-
mana - algo que dependa do credo que eu profes-
se ou de haver tido certas experiências de iniciação 
ou coisas do gênero. Não. A cultura hodierna - tan-
to ocidental quanto oriental - é uma cultura dual, 
composta de pares: bem e mal, céu e terra, homem 
e mulher, corpo e alma, matéria e espírito - e final-
mente - imanente e transcendente.

“Em minha opinião há duas dificuldades prin-
cipais: 1) a falta de “tutores”, “mentores” da trans-
cendência e 2) a perda de contato com uma cultura 
do transcendente.

Sobre o primeiro ponto: embora o trans-
cendente seja uma realidade inerente do mundo 
(obviamente, falo como monge cristão católico; 
talvez um budista ou um hindu utilizasse lingua-
jar diferente), por definição, ele não é acessível de 
modo óbvio. O transcendente está associado ao 
sagrado, ao mistério, ao sumamente valioso - o 
tesouro da existência humana. Tanto a mitologia 
universal como a revelação cristã afirmam que é 
preciso passar por certas provas ou treinamento 
para se aceder a tais tesouros. No cristianismo - 
que é uma religião de revelação e, portanto, que 
afirma que o tesouro foi feito acessível, “de domí-
nio público” (o Batismo nos insere no coração da 
Trindade, a Eucaristia nos faz comungar do Corpo e 
Sangue de Cristo etc.) - precisamos de catequistas, 
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de mistagogos que nos ensinem a apreender exis-
tencialmente a sublimidade que os ritos litúrgicos 
nos oferecem. E isto não é fácil. Depende em gran-
de parte do autoconhecimento e da coerência da 
busca interior do tutor ou mentor. Pois é só quem 
experimentou o sabor e o valor do transcendente 
é que saberá conduzir e educar os outros para ex-
periências semelhantes.”

E o segundo ponto é o da falta de uma 
cultura do transcendente. A ciência moderna, 
sem sombra de dúvida, tem aportado inúmeros 
benefícios à humanidade - melhorias nas con-
dições de saúde, de educação, de comunicação 
entre as pessoas etc. Porém uma dificuldade que 
ela traz consigo é a crença subjacente de que o 
homem é capaz, com o auxílio da razão, de en-
contrar todas as respostas da vida e seu próprio 
caminho rumo à felicidade. Tal postura tende a 
relativizar e a dificultar o contato com o trans-
cendente. É difícil acreditar na preciosidade do 
transcendente quando o status quo do mundo ao 
nosso redor insiste em afirmar o contrário - que 
o transcendente é inútil e que a ciência, sim, esta 
é a única todo-preciosa. O que eu gosto disso 
tudo é que a resposta a esse conflito não deve 
excluir nenhuma das duas variáveis. A espiritua-
lidade existe num contexto de conflitos, de para-
doxos (entre as dualidades acima mencionadas). 
Ou seja, a resposta não pode ser óbvia. De to-
dos os modos, numa sociedade na qual a cultura 
encarna certo grau de ceticismo, ou até mesmo 
de hostilidade pelo transcendente, tal contato se 
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torna ainda mais difícil. Nesse caso é essencial o 
contato com a palavra e com os ritos religiosos 
(no caso dos cristãos, com a Bíblia e a liturgia). 
Pois eles nos falam naquele nível profundo do 
ser no qual a cultura se forma. Felizmente, por se 
tratar de uma realidade inerente ao ser, a sede 
permanece - apesar da pobreza da cultura e da 
falta de tutores.

Questão 3 | Considera a meditação uma via 
oportuna para construir uma vida de interiorida-
de? Existe algum risco nisso?

Como disse acima, a tradição monástica 
não considera a meditação tanto uma “prática”, 
mas sim como um modo de vida, uma dimensão 
do ser, e que vem agregada a todo um conjun-
to de valores absolutamente imprescindíveis – 
como a oração, a leitura, o silêncio etc. É minha 
mais profunda convicção que tudo isto - a medi-
tação com todos esses seus benditos “adendos” é 
absolutamente humanizante. Pessoas se tornam 
mais humanas, redescobrem sua humanidade, 
descobrem facetas e aspectos de sua natureza 
humana nunca antes suspeitada. É o caminho 
da mística. O melhor de tudo é que não se trata 
de uma via exclusiva aos iniciados, aos seletos. 
A literatura universal nos traz muitos exemplos 
de pessoas comuns introduzidas na via mística 
por meio de experiências genuinamente religio-
sas ocorridas em âmbito não religioso (mais um 
paradoxo/ conflito!). Um dos que mais me cha-
mou a atenção aparece nas primeiras páginas do 



55Pe. GABRIEL AUGUSTO VECCHI

romance A Paixão segundo G.H., de Clarice Lispec-
tor, quando a personagem principal faz uma ex-
periência do transcendente ao - bem... - provar 
da gosma de uma barata que esmagara... Isso a 
transportou a uma percepção da vida até então 
insuspeitada.

Se existem riscos? Certamente. A viagem 
rumo à interioridade é ao mesmo tempo fasci-
nante e amedrontadora - mysterium fascinans 
et tremendum. Muita e muita gente se recusa a 
trilhar essa viagem - por mais que sintam a sede 
existencial, às vezes avassaladora - porque se 
dão conta do risco que correm se empreende-
rem este trajeto. Trata-se de uma viagem sem 
volta, rumo ao compromisso total com Deus. 
Acho importantíssimo afirmar isto: meditação 
não é uma prática soft para pessoas cult que con-
sideram “moderno”, “sofisticado” e “na moda” 
acrescentarem tal atividade ao seu curriculum 
vitae. Absolutamente não. O acesso ao tesouro 
de nosso próprio coração - a viagem da medita-
ção é sempre rumo à nossa própria interioridade 
- só se faz possível num contexto de desejo e 
sacrifício, graça e provação, que em tudo espelha 
a vida de Cristo. São Bernardo diz num de seus 
sermões: “Santidade não é coisa feita por gente 
soberba”. Não. Só prova da bem-aventurança da 
meditação quem fez dela seu único desejo, quem 
abdicou de tudo o mais por reconhecer nela o 
único necessário, a única realidade que torna a 
vida valiosa, que abre a porta para a união com 
Deus - meta última da existência humana, na 
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qual todas as dualidades cessam. Mas para se 
trilhar este caminho precisamos de guias, de pes-
soas que já o trilharam (ou melhor, que o estão 
trilhando ainda, apenas um pouquinho mais à 
frente do que nós) e que nos indicam a via régia, 
o melhor caminho, os macetes, como evitar as 
armadilhas. Entre as armadilhas, as mais perigo-
sas seriam o ensimesmamento (autoilusão, uma 
interioridade que aliena em vez de gerar comu-
nhão) e os “surtos” (alguém que se depara com 
algo de profundamente real e negativo dentro de 
si e, ao se sentir desorientado perante tal desco-
berta, tem um “ataque”). O primeiro sequer co-
meçou a viagem interior; o segundo a começou, 
mas foi imprudente; deu o passo maior que a 
perna. E repito: caminhar com Deus implica, sim, 
em “risco de vida”...

Questão 4 | Tem alguma descoberta que você al-
cançou em sua existência e que considera fruto 
da vida contemplativa? Gostaria de comunicá-la?

Entre tantas que poderia mencionar, acho 
especialmente valiosa a descoberta de que a vida 
não é óbvia e de que paradoxos e conflitos são 
um ingrediente essencial na busca da bem-aven-
turança. Sofrimento nunca é apenas sofrimento, 
felicidade nunca é apenas felicidade; há uma di-
mensão mais além e todas as atividades - mes-
mo as mais prosaicas (talvez, sobretudo elas) 
- nos inserem na realidade divina. A vida é um 
jardim - o jardim do Éden, o jardim do Calvário 
(há toda uma tradição que afirma que Cristo foi 
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crucificado onde outrora se encontrava a árvore 
do conhecimento do bem e do mal; na própria 
basílica do Santo Sepulcro, imediatamente abai-
xo da capela do Calvário, há a “capela de Adão”) 
- que, após a expulsão do paraíso, foi inserido 
no coração de cada ser humano, onde aguarda 
nosso desejo e nossa coragem em enfrentar os 
querubins que o guardam com suas espadas fla-
mejantes. Sou profundamente feliz onde Deus 
me chamou e é isso que tento transmitir aos 
nossos noviços e às pessoas com as quais me en-
contro: nunca ceda em face das dificuldades da 
vida, quaisquer que sejam. Por trás de cada Cruz 
jaz a Ressurreição à espreita. Talvez isso possa 
soar cínico para muitos: “Como pode ser um 
jardim a vida onde crianças morrem de câncer, 
pessoas inocentes morrem de fome e terroristas 
semeiam insegurança por toda a parte?” Acho a 
pergunta essencial e pertinente, porém, como 
disse, é fundamental não buscarmos nem nos 
contentarmos com respostas simplistas. A vida 
monástica que ensina que a resposta a questões 
existenciais exige uma paideia, uma pedagogia 
igualmente existencial. E que a busca por tais 
respostas é a própria essência da vida espiritual 
e da felicidade humana.

Questão 5 | O que você observou ao conduzir a 
meditação na PUCPR?

A sede de Deus de cada participante, o de-
sejo de se sentirem amados, “notados” por Deus 
(um desafio numa cultura que não fomenta o 



58 MEDITAÇÃO E INTERIORIDADE

transcendente, como falei acima), o desejo de 
entrarem em comunhão com Deus apesar de 
tantas páginas escuras que trazem em suas vi-
das - como todo filho de Deus traz, monges in-
cluídos. O desejo de verem consumada sua sede 
de bem-aventurança. Muitos partilharam reali-
dades profundamente pessoais. Isso é sede, isso 
é desejo, isso é aquela dimensão transcendente 
de nosso ser que nada é capaz de calar ou des-
truir - e que é a causa de nossa alegria e que dá 
à vida o seu sentido.







DOM LAURENCE  
FREEMAN OSB11

Questão 1 | Baseado na sua vasta experiên-
cia com a meditação cristã, como você a define? 
Quais conceitos, da tradição monástica, ainda são 
preservados?

A meditação é uma sabedoria espiritual 
universal encontrada no coração de todas as 
grandes tradições. No Cristianismo nós a chama-
mos de oração do coração, uma forma de prece 
contemplativa. Ela é descrita por Jesus no Ser-
mão da Montanha - o espaço interior, ir além 
das petições, acalmar a mente, prestar atenção e 
estar no momento presente. Isso mostra que Je-
sus é um professor de contemplação. Então nós 
meditamos como cristãos nessa linha, na fé nele, 
e a fim de adentrar na prece dele - a “mente de 
Cristo”, como São Paulo chama. Jesus não especi-
ficou uma forma particular de oração para entrar 
nesse estado. Mas os primeiros monges cristãos 
- do século IV - transmitiram uma tradição an-

11 Dom Laurence Freeman é Monge Beneditino da Congregação de Mon-
te Oliveto, mestre em Literatura Inglesa (Oxford), superior da Ordem 
do Canadá e diretor da Comunidade Mundial para meditação cristã 
(WCCM) e comunidade de Oblatos Beneditinos do WCCM.

 Tradução do original por Elisa Tkatschuk e revisão da tradução por 
Carmen Terezinha Koppe.
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tiga de como meditar dessa forma: “deixando os 
pensamentos de lado” e ficando em silêncio, pa-
rado e singelo enquanto nos direcionamos para 
a pobreza em espírito. Eles recomendavam o que 
foi chamado posteriormente de “oração monolo-
gista”, o que significa a oração de uma palavra. 
O praticante toma uma palavra só ou uma fra-
se curta e a repete com fé durante o período de 
meditação. Nós recomendamos isso como uma 
prática diária. 

Questão 2 | A ligação crescente e otimista entre 
meditação e saúde física e mental foi clinicamen-
te comprovada. Como a meditação cristã se en-
quadra nesses dados? Qual é a relação entre me-
ditação e resiliência?

A maior parte da pesquisa médica e psico-
lógica sobre isso foi realizada em “mindfulness”. 
A pesquisa varia muito em qualidade, mas a evi-
dência contundente é positiva – somam-se bene-
fícios fisicamente (como no sistema cardiovas-
cular) e psicologicamente (como na redução do 
estresse e depressão). Mindfulness é, sobretudo, 
uma preparação para a meditação. Na medita-
ção o trabalho transformativo e de cura é leva-
do a um nível de transformação mais profundo 
e mais sustentável. A pesquisa que conduzimos 
com pesquisadores médicos sobre essa forma 
de meditação mostra benefícios impressionan-
tes. Entretanto, como a meditação leva uma pes-
soa para a dimensão espiritual, esses benefícios 
podem ser observados como “frutos” do Espírito. 
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Os efeitos são os mesmos, mas podem ser vistos 
tocando o mais profundo e mais integrado nível 
do nosso ser: amor, felicidade, paz, paciência, ge-
nerosidade, bondade e autocontrole. 

Questão 3 | Qual a principal diferença entre a 
meditação cristã e a meditação oriental budista? 

A diferença fundamental é a fé. O cristão 
medita por causa de e dentro de algum grau de 
fé que possui (o que significa: relação e abertura) 
em Jesus. A meditação também pode ser vista 
como cristã por causa da tradição histórica e teo-
lógica e sua relação com outras formas de ora-
ção e com a vida comunal que ela fortalece. Pois 
a meditação cristã é um treinamento em centrar-
-se no outro, no amor e no discipulado. Dito isso, 
devemos enfatizar também a importância da 
meditação para abrir um denominador comum 
entre todas as crenças no mundo moderno. 

Questão 4 | Nos trabalhos de Santo Agostinho, e 
no pensamento cristão em geral, a busca pela “in-
terioridade” abrange alguma centralidade. Como 
a meditação cristã contribui para essa harmonia 
e o resultante encontro com os outros?

Por nos permitir tirar a atenção de nós 
mesmos. Isso não é fácil, mas é o caminho para 
a realidade e a felicidade. Ao fazê-lo, nós trans-
cendemos a consciência do ego e entramos no 
espaço do verdadeiro eu. Como Santo Agostinho 
disse, “O homem deve ser antes restabelecido a 
ele mesmo, fazendo de si um ponto de partida, e 
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então ele pode se elevar a Deus.” Esse é o para-
doxo central do Evangelho - encontramos nossa 
vida ao perdê-la. Também é a moral central e a 
mensagem mística: amem um ao outro como eu 
amei vocês. A meditação é observada melhor ao 
nos tornar pessoas mais amáveis. 

Questão 5 | Uma das bases da espiritualidade 
cristã é levar a vida no caminho da simplicidade. 
Qual a relação entre essa base e o conceito difuso 
do minimalismo?

De acordo com São Tomás de Aquino, 
“Deus é infinitamente simples”. Meditação é sim-
ples. Nós não somos simples. Mas ao aprender a 
meditar e fazer disso parte de nossa vida diária, 
isso tem um efeito simplificador. Isso é sentido 
em todas as relações, a começar por nossa rela-
ção conosco, nossas relações pessoais próximas, 
profissionais, sociais e até cósmicas. “Simplex” 
em latim significa desdobrado - então não vol-
tados para nós mesmos com um espelhamento 
infinito, mas prolongado ao alcance dos outros, 
ao Outro no qual todas as relações se encon-
tram. Ser simples é vivenciar a unidade. Os si-
nais externos disso será redução em atividade 
desnecessária, gastos e distração, melhor uso do 
tempo e recursos, a habilidade de estar presen-
te e encontrar a felicidade em coisas simples e 
naturais. Nossa sociedade de consumo prospera 
com as complexidades do desejo e da fantasia. A 
meditação - se houver uma massa crítica de pes-
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soas praticando - solicitará um sistema social e 
econômico diferente.

Questão 6 | Em meio a tantas atividades e ata-
ques virtuais, como alguém pode se manter no ca-
minho estreito da meditação?

Porque você vê a razão para manter-se. 
Porque você quer. Porque você fez amigos na 
prática que ajudarão você a continuar. Porque 
você descobre o paradoxo de que o caminho es-
treito “leva à vida”, no sentido de uma expansão 
da consciência sem amarras. Porque a paz, felici-
dade e experiência do amor ao qual ela conduz 
é irresistível. 









De boa parte da tradição grega herdamos a 
capacidade de primeiro conceituar para depois 
agir. O que este pequeno, mas potente livro está 
propondo é exatamente o inverso. Com diferentes 
entrevistas, ele reúne as experiências de pessoas 
que fizeram da prática meditativa uma forma 
de vida. Mais do que discutir “princípios” ou 
“métodos”, traz as inspirações e os desafios de 
quem encontrou no cultivo da interioridade fontes 
de sentido que ajudam a fazer uma caminhada 
pessoal e comunitária com profundidade e com 
qualidade. Aprender a escutar e a silenciar, a tomar 
decisões com sabedoria e cuidado e a resistir à 
superficialidade e a pressa são algumas atitudes 
que nossos entrevistados nos instigam a adquirir 
a partir da milenar arte de meditar. Com este livro 
queremos celebrar um ano de implantação do 
Programa de Meditação na PUCPR realizado com 
estudantes, professores e colaboradores, mas 
queremos também, e, sobretudo, que ele seja um 
convite ao exigente, mas necessário e gratificante 
exercício de abrir-se a si mesmo e ao transcendente. 

Fabiano Incerti
Diretor do Instituto Ciência e Fé da PUCPR




