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Resumo 

  
 Os Centros de Atenção Psicossocial se inserem no contexto da reforma 
psiquiátrica como possibilidade de emancipação cidadão do portador de transtorno 
mental com a proposta de superação do modelo vigente ainda centrado no diagnostico 
(modelo queixa/conduta). Como alternativas a este modelo foi realizado, no CAPS geral 
II em Fortaleza, durante o ano de 2008, atividades vivenciais por meio do Grupo de 
Florescimento Humano que tem como objetivo precípuo fortalecer os processos de vida 
numa perspectiva de unidade e fortalecimento dos três níveis de vinculação propostos 
pela Educação Biocêntrica: consigo, com o outro e com o todo. A Educação Biocêntrica 
se baseia no principio biocêntrico que tem a vida e tudo o que a mantém como 
centralidade e referência do viver. Trata-se de um novo paradigma ético-político que 
entende o universo como um holos que se organiza em função da vida. Nesta 
abordagem, o sentir-se vivo é o fundante, é o que fortalece e revela a identidade, 
expressão natural, espontânea e histórico-social da vida surgindo como singularidade.  
Os grupos  aconteceram uma vez por semana, em um turno, com uma média de 30 
usuários do referido serviço  com quadros de depressão moderada a grave, síndrome do 
pânico, TOC, esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar.A escolha por uma metodologia 
vivencial – abordagem biocêntrica, se deu pelo fato de favorecer o contato com o ritmo 
de crescimento de cada pessoa e também a construção coletiva de possibilidades de 
resoluções para limitantes que estão impedindo o fluxo saudável da vida.Resultados que 
se fizeram notar:Aumento do grau de autonomia dos usuários; aumento da 
espontaneidade;Formação e fortalecimento de vínculos interpessoais; melhora do 
quadro clínico; (conclusão psiquiátrica); remissão medicamentosa (conclusão 
psiquiátrica) 
 
Descritores: Educação Biocêntrica, saúde mental, florescimento humano 
 
Introdução  

Os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, se inserem no contexto da reforma 
psiquiátrica como possibilidade de emancipação cidadã do portador de transtorno 
mental com a proposta de superação do modelo vigente ainda centrado no diagnostico 
(modelo queixa/conduta). De acordo com Amarante (2008), a reforma psiquiátrica não 
se limita somente a reestruturação administrativa, funcional e organizacional da 
operacionalização da política de saúde mental, muito embora se reconheça sua 
importância e necessidade, mas se trata da desconstrução de um modelo cultural da 
forma de olhar a relação entre o humano e o transtorno mental, bem como a construção 
e apreensão de novos paradigmas que tenham foco nas pessoas e não as encerrem na 
doença. 

Para isso, é preciso uma nova forma de olhar o mundo, como afirma Dalla 
Vecchia (2004): 



“Uma nova visão de mundo centrada na vida, percebendo a 
realidade de forma integrada e complexa, valorizando as formas 
de relação e de conhecimento possíveis a partir do princípio 
biocêntrico, está se firmando com novas propostas de 
pensamento, de relacionamento e de organização da cultura”.  

 O princípio biocêntrico vem propor a vida e tudo o que a mantém como centro 
de tudo, e floresce na emergência da insustentabilidade do modelo de vida 
contemporânea que se sustenta através de uma cultura de profundas raízes 
antropocêntricas. Importante salientar que este princípio, apesar de suas bases 
teóricas, não é uma teoria em si, é uma percepção ampliada da vida e do viver, como 
poetiza Gois (2002). 

Nesta perspectiva, foi pensado o Grupo de Florescimento Humano, que é um 
grupo de vivências biocêntricas, constituído por usuários do serviço, seguindo o 
princípio biocêntrico como referência do fazer e do sentir, utilizando a afetividade como 
dimensão mediadora na ação transformação... (Bomfim 2003), tem como objetivo 
precípuo de resgatar a alegria de viver e facilitar o estabelecimento de novas conexões 
consigo, com o outro e com o todo.  

O Grupo de Florescimento Humano recebeu esse nome por percebemos a 
humanidade como um grande jardim, onde todos estão em diferentes estágios de 
florescimento: alguns são flores abertas, lindas, desabrochadas e exalando bom cheiro, 
outros, são espinhos, botões, talos, sementes e ainda têm aqueles que achamos que nem 
foram plantados ainda. Se assim olharmos o mundo teremos a paciência e o sereno amor 
de compreendermos o caminhar de cada um. 

O grupo foi consultado sobre a possibilidade da apresentação deste trabalho em 
encontros científicos que porventura pudessem acontecer, objetivando sua aprovação, o 
que aconteceu na sua totalidade. Após esta consulta, foi entregue espontaneamente 
pelos usuários algumas anotações de relatos de experiência no grupo, que ao final serão 
apresentados na monografia de conclusão da Formação em Biodança. A partir desse 
movimento, foi solicitado aos trabalhadores do CAPS que em poucas palavras 
colocassem também suas impressões, pois convivem com os usuários ou na assistência 
direta ou como apoio ao serviço, de modo que de alguma forma mantém contato com o 
grupo direta ou indiretamente. 

Assim, esses relatos se configuram numa autentica avaliação de resultados 
apresentados ao final do trabalho. 

Caracterização do grupo  

O Grupo de Florescimento Humano foi concebido a partir da perspectiva 
biocêntrica e tem como objetivo fortalecer os processos de vida em um movimento de 
unidade fortalecendo os três níveis de vinculação: consigo, com o outro e com o todo. 

 O grupo acontece com periodicidade semanal, em um intervalo de três horas e 
com uma media de vinte e cinco usuários com diferentes diagnósticos: transtorno 
obsessivo compulsivo, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, depressão, transtornos 
de personalidade, sofrimento psíquico entre outros. A idade varia de 18 a 70 anos e 
estão presentes ambos os sexos. Os usuários são ‘indicados’ pelos terapeutas do serviço, 
geralmente no momento das avaliações psiquiátricas.  



 Como o movimento é de inclusão, integração e superação, não existiu a priori 
um perfil determinado para participação no grupo, sendo todos os ‘encaminhados’ 
acolhidos. O grupo era aberto, porem com uma flutuação mínima, pois foi observado 
adesão de 80% dos participantes, sendo 20% de familiares ‘curiosos’, visitantes e 
usuários que não se identificaram com a abordagem. 

Os encontros foram realizados no CAPS geral II em Fortaleza e neste caso é 
fundamental esclarecer que o referido município esta dividido em seis áreas 
administrativas que são chamadas de Secretarias Executivas Regionais - SER’s e o 
citado serviço pertence a SER II. Recebe ainda a identificação de geral, pois nas 
especificidades de atendimento temos: CAPS AD (álcool e droga), para pessoas com 
dependência a substancias psicoativas; CAPS geral, para pessoas portadoras de 
transtornos mentais moderados a grave e CAPS i, para pessoas até 18 anos de idade em 
quaisquer dos perfis descritos. 

Educação Biocêntrica e Florescimento Humano 

Olhar o movimento da vida a partir da perspectiva biocêntrica se faz hoje vital 
para se compreender o humano como um ser em desenvolvimento que necessita de um 
profundo respeito, independente de que estagio esteja. Custodio (1994) ressalta 
poeticamente que precisamos respeitar o rio, não porque vai saciar a sede da próxima 
cidade, mas pelo fato de existir enquanto rio. Ora, se trouxermos isso para a dimensão 
humana, veremos que o respeito à sacralidade que é o outro precisa acontecer 
independente da sua utilidade, se vai ou não ser útil, mas pelo fato de existir, o humano 
precisa ser visto com profunda afetividade. 

 A educação biocêntrica esta em construção como tudo que existe, contemplando 
o ser humano em suas mais diversas dimensões e tratando-o como um holos 

Segundo Sampaio (2005), a abordagem proposta pelo paradigma biocêntrico 
vai para alem da visão que reduz o grupo a um conjunto de pessoas, passando a 
considerá-lo a partir da teoria do sistema biodança: um conjunto intra e inter 
relacional de pessoas que privilegiam a vida, o desenvolvimento e o crescimento de 
seus integrantes. 

 Rolando Toro (1991), sistematizador do sistema biodança, afirma: 

 A educação contemporânea, em quase todo o Ocidente, não 
cumpre sua tarefa de entregar ao indivíduo pautas internas de 
desenvolvimento. Não desperta nele os germens naturais de 
vitalidade, nem os valores do íntimo. Não desenvolve os potenciais 
criativos, a liberdade intelectual, nem a singularidade das aptidões. 
Não fomenta o esplendor das relações humanas. A educação atual 
tende a produzir a adaptação servil ao establishment”. 

Referenciando Flores (2006), o principio biocêntrico se fundamenta na 
concepção de que o Universo é um imenso sistema vivo. A vida, na sua expressão 
mais sutil, impregna tudo o que existe, sustenta a totalidade. A dinâmica universal é a 
expressão da vida. 

Afirma Toro (2006): 

“O principio biocêntrico surgiu em 1964, em meu mundo 
pessoal, durante algumas experiências de expansão da 



consciência. Este principio, portanto, não é  uma teoria, é , 
essencialmente,  a vivencia de pertencer a um universo vivo”. 

 Em toda a literatura a esse respeito encontramos que o principio biocêntrico 
propõe a sacralidade da vida e que todo movimento deve convergir para a 
conservação, expansão e defesa da vida e o profundo cultivo da afetividade nas 
relações. 

 E como ser relacional, o humano experimenta esse pulsar da vida 
através da vivencia do aqui e agora nesse mergulho através da conexão com o todo, 
com o outro e consigo mesmo, como poetiza Maturana & Varela (2001): viver é 
conhecer e conhecer é viver. 

 Para Berg (1991), o grande desafio é a criação de uma linguagem, dando um 
novo sentido ao que é o ser humano, transcender ao isolamento, ingressando na 
grande comunidade das espécies-vivas 

 Amaral (1987) cita Dilthey ao dizer que a vivência encerra a própria vida, 
constitui a zona limite do conhecimento: “em substituição à experiência mutilada da 
realidade, oferecida pelo sujeito cognoscente da filosofia tradicional do 
conhecimento”. 

 O Princípio Biocêntrico nos permite ver o grupo, seja sob a perspectiva de 
uma identidade ou do coletivo, apoiada nos outros princípios que são igualmente 
fundamentais para esse novo olhar sobre o humano e suas relações, como 
sistematizou Toro (1991): 

� Principio da progressividade 

Nenhuma mudança é instantânea.  Temos que respeitar o ritmo de cada um 
entendendo que cada ser esta em processo de florescimento e sendo assim 
encontram-se em diferentes estágios de desenvolvimento: uns sementes, outros 
botões, outros flores desabrochando... 

� Principio vivencial 

O conceito de vivência como a experiência vivida com grande intensidade por um 
indivíduo no momento presente, que envolve a sinestésica, as funções viscerais e 
emocionais. A vivência confere à experiência subjetiva a palpitante qualidade 
existencial de viver o “aqui agora”.  Este principio reforça aspectos da identidade 
através das cinco linhas de expressão: 

Vitalidade: ligação a vida, resgatando a saúde corporal, mental e espiritual. 
Convite ao movimento 

Sexualidade: refere o prazer de viver, o toque, a consciência da corporeidade e a 
dissolução gradativa das couraças que bloqueiam a sensibilidade. Convite à 
integração.   
Criatividade: auto-poiesis, recriação de si mesmo, resignificando a vida e o viver.  
Convite a expressão. 
Afetividade: o dar e o receber. O útero afetivo que cada um tem. Fortalecimento da 
capacidade de amar indistintamente. Convite a nutrição.  
Transcendência: capacidade de ir alem e se integrar com o todo. Transformação da 
identidade. Convite a harmonia. 
 
� Principio da auto regulação 



Pautado no conhecimento de si mesmo, na capacidade de regular-se na medida em 
que vivencia. 
� Principio da transmutação de valores 
Através da profunda relação consigo, com o outro e com o todo, podemos 
redirecionar o caminhar na vida, agregando formas mais saudáveis de perceber os 
movimentos da vida, reforçando a parte sã de cada um como porta de entrada desse 
universo particular. 
� Principio da reciprocidade 
Encontro dialógico. Possibilidade de crescimento junto. Interação neguentrópica 
(aproveitamento de toda a energia). 
  

Atualmente, os principais teóricos da Educação Biocêntrica são: Rolando Toro, 
Ruth Cavalcante, Cézar Wagner, Marcos Cavalcante, Cássia Regina, Cristiane Arrais, 
Fátima Diógenes e outros que estão trilhando o caminho da construção de um mundo 
melhor, onde tudo esta conectado e percebido como tal 

Apoiada em Xavier (2003), somamos os principais teóricos dessa construção:  

 

De acordo com Cavalcante (2007): 

A Educação Biocêntrica atende a uma necessidade natural de vida, por 
isso transcende a cultura e a relação ser humano/ser humano; rege-se 
pela dança cósmica, considera a mulher e o homem como seres em 
movimentos, em constante pulsação com todo o Universo. 

AREA TEORICO CONTRIBUIÇÃO 

Pedagógica Paulo Freire Educação dialógica 

Vygotski Sócio-interacionismo 

Wallon Importância da afetividade 

Piaget e Emilia Ferrero Construtivismo  

Áreas diversas 

 

Dilthey Nexo psíquico adquirido, 
conceito de vivencia 

Merleau-Ponty Pré-reflexividade 

Picnhón-Riviere A relação Eu-Tu 

Prigogine Estruturas dissipativas 

Lovelock Hipótese Gaia 

Fritjof Capra Teia da vida 

Leonardo Boff Paradigma ecocêntrico  

Stanislav Groff Matrizes perinatais 

Pierre Well 

 Roberto Crema 

holismo 

Cezar Wagner Método de Processo 

Rolando Toro Principio Biocêntrico 



 E da imersão no paradigma biocêntrico, surge um grupo com a tentativa de 
resgatar a alegria de viver e o profundo vinculo com a vida. Para. 

Movimentos do Grupo de Florescimento Humano   

 A Educação Biocêntrica é muito rica em instrumentos didáticos para realização 
de trabalhos em grupo. Especificamente no Grupo de Florescimento Humano são 
utilizadas principalmente as técnicas do Círculo de cultura, intimidade verbal, conteúdos 
teóricos e expressividade corporal por meio da música e de uma consigna.  

O círculo de cultura é um método criado pelo educador Paulo Freire, onde a 
palavra contempla a dimensão da ação, favorecendo a práxis transformadora por meio 
da reflexão. Neste momento é repassado ao grupo uma frase ou palavra geradora ou 
ainda colhida do próprio grupo para inicio das atividades. 

A intimidade verbal é um momento onde o participante fala de seus sentimentos 
e cotidiano, partilhando com o grupo suas impressões e experiências através de uma fala 
autentica, profunda e emocionada. 

Em alguns momentos surgem demandas teóricas, principalmente sobre os 
diagnósticos e a metodologia do grupo e transformamos o primeiro momento do 
encontro numa conversa mais esclarecedora sobre o assunto, numa perspectiva mais 
teórica. Parte da obviedade a explicação de que essas diferenças são meramente 
didáticas, pois no circulo de cultura temos a transversalidade e os atravessamentos de 
todos os demais aspectos. 

O desenho da dinâmica do grupo se deu basicamente neste percurso, ressaltando 
que era dividido em um momento de fala e outro momento de expressão por meio da 
musica e do movimento que na maioria das vezes se alternavam: 

Formato: os usuários sentavam-se ao chão em circulo (já trabalhando a 
horizontalidade das relações)  
 Início: após as boas vindas (momento muito importante de acolhida do usuário), 
onde eram colocados os objetivos do encontro e as apresentações de novatos ou 
visitantes, e ainda, percebidas as demandas do grupo em relação ao tema a ser 
trabalhado apesar de haver uma preparação previam do facilitador, contudo o grupo tem 
uma dinâmica própria evocando respeito e aceitação: 
 Desenvolvimento: a partir de um tema gerador (circulo de cultura), era definido 
a forma de trabalho que variava entre conversas em subgrupos, em duplas, trabalhos 
artísticos com tintas, argila, colagens e etc.; importante dizer que cada encontro elegia 
uma maneira de trabalhar o assunto, sendo uma técnica por vez: um encontro com 
trabalhos em subgrupos,,outro com utilização de argila, outro com colagens e etc. 
 Intervalo e lanche: este momento era aproveitado para fortalecer a delicadeza 
do servir e a importância de comer junto, gerando dinâmicas de inter-relações entre os 
participantes. 
 Musica e movimento: momento em que a fala, a razão deram lugar ao 
movimento corporal, em brincadeiras de roda, dança em duplas, caminhares, olhares, 
percepção do outro, consciência do próprio corpo, relaxamento, prazer cinestésico e 
todo um leque de possibilidades. 
 Avaliação: em circulo de mãos dadas, cada participante foi convidado a 
expressar em uma só palavra o sentimento do momento e invariavelmente disseram: 
alivio, alegria, paz, amor, serenidade, contentamento, serenidade, euforia, leveza, 
esperança, crença, felicidade, cansaço, entre outras dessa mesma natureza. 
 
Resultados  
 



 Durante a realização dos encontros, foi percebido claramente o fortalecimento 
do grupo que passou a acolher os novatos e os visitantes de forma eminentemente 
amorosa, sem que houvesse alguma iniciativa da facilitadora, colocando seus exemplos 
para os recém-chegados, mostrando o caminho de cada um.  
 Contudo, foi verificada ainda, a melhora do quadro clinico da maioria dos 
participantes, alguns inclusive entrando em remissão medicamentosa; mas o que saltou 
aos olhos foi a elevação da auto-estima, diminuindo sensivelmente o numero de 
tentativas de suicídios dos usuários com esse histórico, como se percebe na fala dos 
trabalhadores. 
  
Relato dos trabalhadores do CAPS em relação ao Grupo de Florescimento 
Humano 
 

“O grupo de florescimento tem-se mostrado uma ferramenta importante para 
usuários com diagnóstico de neuroses de moderado a grave. Com resposta excelente no 
que demanda socialização. Noto que há uma melhora importantíssima para aqueles 
casos de poliqueixosos, baixo auto-estima. Há uma valorização dos componentes 
saudáveis, já que trabalha justamente com a porção saudável da pessoa”. 
 Enfermeira 

 
 “O grupo de florescimento humano funciona de bom funcionamento para os 
pacientes psicóticos, pois acho que eles se soltam mais, elevam bastante a auto estima e 
se desenrrolam mais na maneira de falar e se expressar. Acho que o GFH, mescla 
grupos de educação física, biodança, expressividade e o grupo de teatro, lembrando do 
lado terapêutico”.  

Digitador 
 

 “O GFH vem proporcionando aos usuários do CAPS, uma melhora considerável 
no quadro de adoecimento inicialmente apresentado. Tive a oportunidade de facilitar 
este grupo em um trabalho com argila onde percebi o grau de autonomia dos usuários, 
bem como melhora de auto estima através da expressividade corporal e verbal”. 

Terapeuta Ocupacional 
 

 “Levando em consideração apenas a observação, o GFH para mim é de grande 
valia para o serviço, pois pude ver a melhora significativa em vários pacientes que 
chegaram aqui muito debilitados e hoje resgataram a auto estima e se transformam 
com melhora a olhos vistos”. 
 Guarda Municipal                                        
 
 “A nossa função é de observador; o que nos permite privilégios no momento de 
lançar olhar critico às atividades do grupo nominado “florescimento humano”. Isto 
posto, salta-nos aos olhos a flagrante satisfação percebida naqueles que dele 
participam. “o dia do grupo”, no dizer deles, põe termo a ansiedade que perdurou toda 
uma semana. É o momento da redenção. 
 Mesmo sem o embasamento teórico necessário para emissão de juízo de valor 
na área da saúde mental, podemos atestar por elementos que vão desde o sorriso no 
rosto a um abraço entre os pares de transtorno, a relevância do grupo na efetiva 
melhora e reestruturação dos pacientes. Assim, acompanho o pensamento dos melhores 
doutrinadores que tratam da reintegração do individuo em situação de transtorno 



mental ao convívio social, entendemos classificar como mais que relevante o trabalho 
do grupo, principalmente quando temos diante de nos tão brilhantes resultados”. 

Guarda municipal 
 

“O grupo de florescimento tem aflorado nos pacientes o amor, a união, o 
respeito e a valorização da vida; apesar de fazer parte da coordenação onde tenho 
pouco contato com os pacientes, pude perceber todas estes sentimentos aflorar através 
do modo como eles tratam a facilitadora do grupo e aos colegas”.  
 Apoio à gestão 
  
 “A maior compreensão da natureza dos transtornos como também a construção 
de uma consciência critica sobre o seu papel como agente na conquista da superação 
das dificuldades impostas pelos mesmos, são ao meu ver um dos avanços que pude 
registrar nos participantes do grupo de florescimento humano”. 
 Técnico de enfermagem 

 
 “Bom, o pouco tempo estou trabalhando aqui como um todo. O que tenho a 
dizer sobre o trabalho de florescimento é que acho sim muito importante, pois abre a 
mente dos clientes, é eles aprendem a ser mais abertos e se esforçar mais em tudo (ate 
mesmo fora do grupo), pois já tive a chance de conversar com um deles e me disseram 
que o florescimento mudou muito a vida dele, pois pensava que a vida dela não tinha 
mais sentido, mas o grupo fez ela volta atrás e pensar numa vida nova”. 

 
Técnica de enfermagem 

 
“Em minha opinião o grupo de florescimento humano tem em sua abordagem a 

facilidade de trabalhar como os pacientes se encontram no momento, pois durante a 
dinâmica se percebe no momento inicial, com as falas dos pacientes como estão 
sentindo-se, e essa percepção inicial, o trabalho é voltado para aquele momento da 
dinâmica, respeitando o estado psicológico dos pacientes. Com isso é muito claro a 
melhora dos nossos pacientes, respeitando esse paciente como ser total, um todo. Esses 
pacientes, ou pessoas vêem que podem e são capazes de tomarem conta de suas 
próprias de suas próprias vidas novamente, havendo uma melhora significativa de seus 
quadros terapêuticos. Tenho essa visão, também por já ter participado como co-
terapeuta. E nesses momentos também me beneficiei”. 

  Farmacêutica, coordenadora do serviço 

 “O Florescimento Humano tem sido uma experiência inovadora dentro de um 
serviço como o CAPS em que cuidamos de transtornos mentais de moderados a grave. 
Vejo que a resposta dos pacientes a tal trabalho toca numa instância saudável de cada 
um, acessando a potencialidade do “self”. Estamos acostumados a estar com os 
pacientes que necessitam freqüentemente de medicação e psicoterapia lidando com 
suas dores e angústias, que para eles, num primeiro momento, parece não ter solução. 
Percebo que pacientes que são encaminhados ao Florescimento Humano logo são 
tocados na sua dor, mas também em sua expressividade, espontaneidade e criatividade, 
melhorando com mais rapidez os seus sintomas e tolerando com mais facilidade o 
trabalho psicoterápico e medicamentoso, se estiverem fazendo. Tive a oportunidade de 
estar com o grupo num momento e o que vi foram pessoas resgatando a alegria de 
estarem presentes aqui, apesar de tudo, em seus corpos, expressando-os ou aprendendo 



a fazê-lo, tocando instâncias outras do SER. Sem dúvida é um instrumento rico que se 
acrescenta ao nosso arsenal de técnicas terapêuticas.” 

   Psiquiatra  

“Sabe de uma coisa? Acho fantástico trabalhar nesta nova proposta de atenção 
às pessoas com transtornos mentais. Chego a dizer que é muito “doido” atuar nestes 
serviços Caps. Uma das coisas que me atrai é vermos as diversas vertentes de ações 
interatuando para melhoria da qualidade de vida e para os cuidados às pessoas que 
sofrem mentalmente. Uma dessas possibilidades é proposta do grupo de florescimento 
realizado no Caps-Geral. Sinto que os participantes podem experimentar dimensões de 
suas vidas antes jamais exploradas. Um mergulho na alma que viabiliza a reconstrução 
das suas vidas. Um encontro com o outro, com vários que existem por aí e por aqui: 
Here, There and Everyhere. Quem somos, somos só sofrimento? Somos também 
encanto! Somos só loucura? Somos ternura: ahhhh because”!  

Espaço garantido de dança, de música, de dor, de alegrias, de canto, de 
desencanto: VIDA! “É Bonita, É Bonita e É Bonita. Viver...” e o resto todos já sabem! 
São todos os Mantras, todas as Shivas, todos os Orixás, todos os batuques e batidas: 
Movimento. Celebração do Ser, do Estar, do Poder! Do poder se expressar, do poder 
encontrar, do poder se permitir, do poder!  

O Grupo potencializa as mudanças na atenção em saúde mental. Promove a 
construção de um novo cuidado. Uma nova forma de cuidar, que rompe com as 
relações técnicas entre os profissionais e os usuários, com respeito, ética, 
compromisso, limites, mas muitas, muitas possibilidades. Possibilidades que nos põem 
vivos: “Impuro, imperfeito, impermanente; Incerto, incompleto, inconstante; Instável, 
variável, defectivo Eis aqui um vivo, eis aqui...” 

Psicólogo, coordenador regional de saúde mental 
 

Conclusão  
 

A Educação Biocêntrica nos conduz de forma amorosa a percebemos que 
a vida não nos pertence, nós é que pertencemos a ela e a partir dessa re-significação 
do viver, o movimento transversal pelas linhas de vivência se torna natural e vital 
para a existência e o que é mais fantástico: a visão do que integra o universo como 
um tecido construído com fios de várias naturezas. 

  Penso que a conclusão mais importante de todo esse processo é que a 
forma de olhar faz mudar completamente a perspectiva do caminhar, e a forma de 
olhar está diretamente relacionada com o repertório individual de cada um. 

Neste sentido, o terapeuta é aquele que percebe esse movimento na 
realidade. Tendo consciência de que não basta apenas conseguir resultados – ser 
eficiente. Torna-se necessário pensar sobre o modo pelo quais os resultados são 
obtidos. É necessário algo mais do que experiência para colocá-lo em prática: é 
necessário aprender a re-aprender e re-significar o como fazer. 
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