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Diálogo. Especialistas vão debater a relação entre a prática milenar, a psicanálise e o cérebro 

¬ ANA ELIZABETH DINIZ

ESPECIAL PARA O TEMPO

¬O zen vai se sentar no di-
vã, e a neurociência vai mos-
trar como o cérebro dos me-
ditadores se comporta,  du-
rante o evento “O infinito é 
onde sou: O não nascido – 
diálogo entre meditação, psi-
canálise  e  neurociência”,  
que acontecerá em Belo Hori-
zonte (ver agenda) e vai reu-
nir cinco especialistas.

“A prática da meditação 
e a psicanálise têm a realida-
de como substância e se ocu-
pam da descompressão do 
excesso  de  sensorialidade  
da mente, dando lugar à sen-
sibilidade intuitiva, ao gesto 
espontâneo,  à  autenticida-
de”, comenta a psicanalista 
Bernadette Biaggi, que tam-
bém é monja da tradição So-
toshu de Zen-Budismo e fun-
dadora do Istituto Biaggi – 
Psicoterapia/  Psicoanalisi/  
Cultura e Arte BrasilItália.

Ela explica que “a mente 
fica abarrotada  de teorias,  
concepções,  pensamentos,  
desejos, encerrando as pes-
soas em um túmulo de condi-
cionamentos, compulsões e 
desejos onipotentes. Ao in-
vés de ser livre e solta, a men-
te impede os processos do vi-
ver, perdendo a vastidão do 
universo e de novos vértices 
de leitura da realidade”, afir-
ma a idealizadora do evento. 

“Vou falar sobre a capaci-
dade negativa e a sensoriali-
dade da mente e como po-
demos nos libertar do filtro 
da sensorialidade, que acha-
ta a mente e leva à evasão 
da vida por meio dos praze-
res imediatos, como a vora-
cidade, a  onipotência  e  os  
transtornos narcisistas que 
impedem  a  conquista  de  
maior autopercepção inter-
na e presença na vida”, co-
menta Bernadette.

Kathy Havens é psicana-

lista e monja missionária do 
budismo japonês, ordenada 
como Isshin. Sua fala duran-
te o evento será intitulada 
“O círculo do zen no divã”. 

Para traçar o elo entre psi-
canálise e meditação, ela re-
corre ao círculo zen, também 
conhecido como “ensô”, figu-
ra cheia de simbolismos. 

“Um círculo fechado po-
de conter tudo ou o vazio. A 
arte de traçar esse círculo pri-
ma pela  espontaneidade e  
pela naturalidade. Por isso, 
antes de colocar o pincel no 
papel, a pessoa deve concen-
trar-se ou fazer uma medita-
ção, que pode ser de dois mi-
nutos ou o zazen (mais pro-
longada), acalmando a men-
te e o coração. Quando a pes-
soa sente o impulso, cria o 
círculo com um único traça
do”, explica a monja.

Ao contrário, sem a devi-
da preparação, a pessoa inter-
rompe o traçado no meio do 
caminho, e ele fica borrado. 
“O círculo deve ser pintado 
com um movimento constan-
te e firme. No entanto, seu va-
lor não está na perfeição da 
forma. O que interessa é o tra-
ço em si. Transferindo o círcu
lo para o divã, entendemos a 
necessidade de o psicanalista 
deixar os preconceitos fora 
da sala, ouvir o paciente e res-
ponder aos seus questiona-
mentos de acordo com sua in-
tuição”, diz a monja.

Já  o  paciente,  diz  ela,  
“tem a possibilidade de ser es-
pontâneo e estar aberto para 
o que vai surgir do seu incons-
ciente. Ali há imensos conteú
dos que estão contidos. A in-
tuição é um componente mui-
to importante no processo te-
rapêutico, e  a meditação a 
fortifica”, diz Isshin.

AGENDA: O evento “O infinito é 
onde sou: O não nascido – 
diálogo entre meditação, 
psicanálise e neurociência” 
acontecerá no próximo dia 7, 
das 8h às 14h30, no Museu das 
Minas e do Metal, na praça da 
Liberdade. Inscrições: 
www.sympla.com.br. 
Informações: (31) 3262-0232 e 
(31) 99983-4578.

LUCIANA AMORIM/DIVULGAÇÃO

A psicanalista e monja Bernadette Biaggi é a idealizadora do evento

Estudos sobre a 
função cerebral

7
“A partir de estudos so-
bre a espessura do cór

tex cerebral de praticantes e 
não praticantes de meditação, 
há evidências de que a prática 
meditativa  pode  modificar  
não apenas a função cerebral, 
mas também a sua estrutura”, 
comenta a neurocientista e  
pósdoutora em psicobiologia 
Elisa Kozasa, que abordará o 
tema “Cérebro, meditação e 
equilíbrio emocional”.

Como neurocientista, Eli-
sa tem interesse em compreen-
der quais os efeitos da medita-
ção no cérebro. “Essa prática 
milenar tem origem em dife-
rentes tradições, mas, atual-
mente, ela vem sendo trazida 
para o contexto da saúde para 

promoção e coadjuvante no 
tratamento de doenças, in-
clusive  transtornos  men-
tais”, comenta a médica.

Ela diz que “crianças em 
escolas  estão  praticando  
meditação, bem como cola-
boradores de grandes cor-
porações. Por isso, é funda-
mental compreender quais 
os benefícios trazidos por 
essa prática e se há quem 
que não poderia realizála. 
Há evidências,  por  exem-
plo,  de  que  pessoas  com  
transtornos  mentais  gra-
ves, como psicoses, podem 
não se beneficiar da medita-
ção. É fundamental o acom-
panhamento do profissio-
nal de saúde mental”, expli-
ca a Elisa. (AED)O filósofo Diogo César Porto da Silva vai abordar o conceito do nada

ARQUIVO PESSOAL

“Um círculo fechado pode 
conter tudo ou o vazio. 

A arte de traçar esse círculo 
prima pela espontaneidade 

e pela naturalidade.”

A meditação e a neurociência

“Ao invés de ser livre e solta, 
a mente impede os processos 
do viver, perdendo a vastidão 

do universo e de novos vértices 
de leitura da realidade.”

Filosofia

Explorar o conceito
de não nascidos
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O símbolo do zen-bu-
dismo é chamado “en-

sô”, que em japonês signifi-
ca “círculo” ou “forma cir-
cular”. “No interior do cír
culo  há  somente  o  nada,  
servindo como analogia ao 
pensamento budista,  que  
considera a realidade tran-
sitória, tendo apenas o na-
da como base”, comenta o 
mestre em filosofia Diogo 
César Porto da Silva.

A partir daí, ele desen-
volverá sua fala na palestra 
“As possibilidades do nada 
para o  não nascido.  “Irei  
mostrar quais  possibilida-
des haveria para a filosofia 
ocidental, que busca funda-
mentos  últimos  e  sólidos  

para a realidade, em consi-
derar o nada, tal qual ele sur-
ge na filosofia japonesa”. 

Os conceitos e pensamen-
tos que surgem desse concei-
to, o filósofo chama de “não 
nascidos”. “O nada é pensa-
do como negativo, e o nega-
tivo aquilo que anula. Contu-
do,  o  nada  negativo  pode  
também anular fundamen-
tos  últimos,  dando espaço  
para outras  determinações  
que não sejam últimas, po-
rém tão autênticas quanto 
elas. Essas outras determina-
ções e fundamentos que sur-
gem da negação são os con-
ceitos não nascidos, diz Sil-
va. (AED)

Monjas, filósofo e 
médica oferecem 
seus olhares sobre a 
sabedoria do ‘sentar’
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Kathy Havens, a monja zen Isshin, abordará o círculo budista 
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