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Resumo:
Ao longo destes últimos 15 anos a equipe de professores que atuam em Saúde Ambiental
e Espiritual, Parasitologia e Bioética desenvolveu diversificados trabalhos (pesquisa básica,
elaboração de material didático audiovisual, cursos de extensão, rede on line). Estabelecemos
o diálogo multi, inter e transdisciplinar e ainda foram criadas oportunidades de acesso ao nosso
corpo discente a temas não tão comumente discutidos em graduação e pós-graduação lato senso.
Promoveu-se a difusão ética da Ciência aos diversos tipos de comunidades que transitam nos
Campi das instituições universitárias de ensino, pesquisa e assistência pertencentes a este
projeto de educação em saúde pública e coletiva através da promoção à saúde ambiental e
espiritual, de indivíduos e de coletividades. Uma vez promovido o diálogo intercultural, interreligioso, universitário e epistemológico, aprofundaremos os aspectos em Saúde Ambiental e
Espiritual destinados aos grupamentos étnicos e culturais. Como perspectiva de acréscimo,
também nos embasaremos nos eixos metodológicos norteadores da Encíclica Laudato Sii.
Acreditamos termos conseguido, até o momento, promover habilidades, atitudes e
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competências, através de nossas pesquisas, ensino e assistência, compatíveis com a ética
ambiental e um ethos planetário. Entretanto, temos consciência da longa estrada a ser percorrida
e que esta construção cidadã precisa ser a proposta de muitos.

Palavras-chave: Diversidade, Bioética, Saúde Ambiental, Saúde Espiritual, Promoção à Saúde.

Abstract:
Over the last 15 years, our group has been involved in Environmental and Spiritual
Health, Parasitology and Bioethics and has developed diverse productions (basic research,
development of audio-visual teaching materials, extension courses, online network). We have
established the multi, inter and transdisciplinary dialogue and created opportunities for access
to our students to the topics that are not so commonly discussed in undergraduate and lato
senso. We promoted the diffusion science with ethics to the various types of communities that
carried over the campuses university institutions, research and assistance pertaining to this
project of public and collective health education through health promotion, environmental and
spiritual, of individuals and collectivities. Once promoted intercultural, interreligious,
epistemological dialogue, aspects in Environmental and Spiritual Health for the ethnic and
cultural groups (of refugees) can be deepened. As an append perspective, in methodological
axes guiding us by Encyclical Laudato Sii (FRANCISCO, 2015). We believe we have been
able, so far, promote skills, attitudes and competencies, through our research, teaching and
service, compatible with the environmental ethic and a planetary ethos. However, we are aware
of the long road to be travelled and that this needs to be the citizen construction proposal for
many.

Keywords: Diversity, Bioethics, Environmental Health, Spiritual Health, Health Promotion

1. Introdução
Saúde Ambiental é um ramo da Saúde Pública que visa ao bem-estar atual e das futuras
gerações. Saúde Espiritual abrange a sensação de bem-estar consigo mesmo, com o seu meio e
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o seu contexto, com sensação de pertencimento e de continuidade ao longo do tempo
(RIBEIRO, 2004). São necessários princípios e valores fundantes para a ética ambiental, que
surgem como consequência da maturidade, da consciência e da inteligência espiritual
(inteligência ética dos valores, quântica ou Inteligência espiritual - ZOHAR & MARSHALL,
2003) que permeiam este cidadão no mundo. Em Educação, também em Educação Médica e
em outras profissões da área de saúde e biologia, visa-se à construção progressiva e ascendente
hierarquicamente de

habilidades

(técnicas),

atitudes (sensibilidade, solidaridade e

humanização) até serem alcançadas as competências éticas e o discernimento (VARRICCHIO,
2017). Para tanto, a instrumentalização quanto à narrativa dentro da lógica aristotélica clássica,
bem como o aprofundamento em temas filosóficos dos diversos períodos do desenvolvimento
do pensamento humano são necessários, todos auxiliando na construção do senso crítico
visando ao bem-estar comum. A prática da bioética em seu aspecto educativo e preventivo,
também requisita este tipo de desenvolvimento humanístico, visando a uma adequada conduta
em pesquisa, em ensino e em prática clínica, entendendo-se saúde como o bem-estar físico,
mental, social, ambiental e espiritual de um indivíduo ou de uma coletividade (OMS, 2000 apud
VARRICCHIO, 2017), preocupações estas já inseridas nos conceitos de integralidade,
equidade, universalidade, regionalidade, princípios filosóficos do Sistema Único de Saúde/SUS
(TEIXEIRA, 2011).
Quando a questão é ambiente, torna-se premente compreender o que é
diversidade biológica, cultural e étnica e qual a sua relevância em nossas ações cidadãs para a
promoção à educação para sustentabilidade, à saúde como um todo e à cultura de paz
(GUIMARÃES, 2003). GOSWAMI (2006) trouxe-nos o conceito teórico e qualitativo do
“médico quântico”, apontando competências a serem desenvolvidas. Em paralelo, observações
quali-quantitativos de Varricchio (2008) quanto ao efeito de soluções ultradiluídas e
dinamizadas nos diversos reinos da natureza, também foram verificadas sobre linhagens
celulares de adenocarcinoma de mama humano (AQUINO et al., 2008) e em cultivos assistidos
de espécie vegetal com finalidade medicinal, cujas diluições utilizadas corresponderam a 1010, 10-15, 10-30, 10-60. Tais resultados evidenciaram persistência das atividades biológicas e
ainda modificações dos extratos vegetais preparados, quando analisados qualitativamente pela
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência associada ao espectro ultravioleta (CLAE/UV,
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VARRICCHIO et al., 2006) sugerindo a transmissão da informação quântica de modo “não
local” nos campos de energia vital estudados.
O estudo do estado da arte sobre uma espécie vegetal em seus ambientes também
introduziu-nos às culturas das diversas civilizações, ao contato com outros sistemas de cultivo
e de medicina (diversidade ambiental e cultural), bem como às etnias (diversidade étnica –
UCB, 2016), em síntese, à antropologia médica, que é traduzida e efetivada pela Semiologia
Médica e Clínica Médica, e na atualidade conduz-nos aos movimentos migratórios em massa e
às necessidades dos refugiados de guerra e ambientais (clínica intercultural – ACNUR, 2018)!
Para nós, manteve-se a importância do pensar cartesiano, porém corroborado à
necessidade de se conhecer novos modelos de pesquisa e de se refletir sobre a evolução
epistemológica do pensamento científico em seus aspectos éticos e bioéticos, pensando-se na
clínica interétnica e intercultural (GOMES, 2006; VARRICCHIO, 2008; HELMANN, 2009;
LUZ, 2009). Existirá um efeito padrão de campo transmitindo informações e evocando
diferentes respostas observadas para a água, para o solo, para o vegetal, para o animal, para as
linhagens celulares? Poderá isto ser extrapolado de alguma forma para o desenvolvimento de
competências do ser humano?

2.

Hipóteses
1) Existirá um padrão quântico diversificado para respostas ambientais?
2) Caso exista, este padrão poderá ser empregado para a recuperação de alguns
problemas na natureza (fitorecuperação, bioremediação?)
3) A partir do exercício da inteligência quântica poderá se intuir condições para a
existência de um sujeito quântico ecológico (sujeito eco-quântico)?

3. Material e Método
Realização de reuniões capitaneadas por professores das três grandes áreas da Ciência,
convidados e pelos Saberes, num diálogo multi, inter e transdisciplinar (LUZ, 2009) nestas
Instituições de Ensino Superior, com produção de material didático registrado no EDA/BN e
ISBN para visualização on line e gratuita.
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Reflexões sobre os aspectos filosóficos que também norteiam o SUS, em abordagem
distinta da sala de aula, na área verde dos alunos, professores, funcionários e comunidade.
Oficinas de plantas e sementes (FMPFASE, 2016; ITF, 2018) e atividades de
laboratório em Biotecnologia Vegetal com espectros luminosos foram realizados.

4. Resultados
Cartilhas Para Sensibilização Ambiental:
•

Cartilha para Educação Ambiental (VARRICCHIO et al., 2003).
•

Edição 20.000 cartilhas FMPFASE (2008) aplicadas nas escolas municipais de
Petrópolis.

•

Publicada em VARRICCHIO & PYRRHO, 2017: Educação Ambiental – Pesquisa,
Ensino, Assistência. Disponível em SAPB: https://sites.google.com/view/lipat/sapb e
Bibliotecas On-line Instituto Teológico Franciscano e Pergamum/FMPFASE.
- Cartilha para Auto-Cuidado:

•

DANÇA PRA NHANDIRÚ. Marcia Cristina Braga Nunes Varricchio, Alexandre
Palma

&

Cacique

Darci

Tupã.

E-book.

RJ:

2010.

SAPB:

https://sites.google.com/view/lipat/sapb
Artigos:
•

VARRICCHIO, M.C.B.N.; SILVA, S. da; VARRICCHIO, M.T.: Identidade Quântica:
Saúde, Meio Ambiente e Filosofia - Sensibilização Ambiental versus Lei da
Semelhança: O Sujeito Quântico Ecológico. Revista de Biologia e Farmácia
(BIOFAR), v. 4, n. 1, p. 77-92, 2010.

•

VARRICCHIO, M.C.B.N. e colaboradores. Violência Doméstica. Disponível em
SAPB: https://sites.google.com/view/lipat/sapb e Bibliotecas On-line Instituto
Teológico Franciscano e Pergamum/FMPFASE. Dezembro, 2017.

•

VARRICCHIO, M.C.B.N. Ambiente e cuidado com a Criação. Informativo do Instituto
Teológico Franciscano. On-line Site e Informativo@Itf.org.br Junho 2018. Disponível
em

SAPB:

https://sites.google.com/view/lipat/sapb;

Pergamum/FMPFASE.
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Biblioteca

On-line

Livros:
- Cultivo:
•

VARRICCHIO, M.C.B.N. O CULTIVO COM HOMEOPATIA E A LEI DE
SEMELHANÇA NA NATUREZA. Edição do Autor. RJ: Novembro 2016. 20f. ISBN
978 - 85 – 914693 – 7 – 6. Projeto Saúde Ambiental, Parasitologia, Bioética (SAPB):
https://sites.google.com/view/lipat/sapb Serviços à Comunidade.

- Diversidades:
•

VARRICCHIO, M.C.B.N. & PYRRHO, A. dos S. Contribuição da Diversidade
Cultural para Saúde Ambiental: SOBRE O SABER INDÍGENA. 2017. Acesso
Pergamum/Biblioteca Virtual FMPFASE e SAPB/UFRJ.

•

VARRICCHIO, M.C.B.N. & PYRRHO, A. dos S. Contribuição da Diversidade
Cultural

para

Saúde

Ambiental:

SOBRE

O

SABER

NEGRO.

2017.

Pergamum/Biblioteca Virtual FMPFASE e SAPB/UFRJ..
•

VARRICCHIO, M.C.B.N. Contribuição da Diversidade Cultural para Saúde
Ambiental: SOBRE O SABER ROMA. 2017. Pergamum/Biblioteca Virtual FMPFASE
e SAPB/UFRJ

•

VARRICCHIO, M.C.B.N.; VARRICCHIO, M.T.; OLIVEIRA, L.L. de; VACITE, M.
& PYRRHO, A. dos S. Saúde Ambiental: Diversidades, Sustentabilidade e Bioética. Ebook. RJ: Edição Marcia Varricchio. 2017. 30f. ISBN: 978-85-923119-1-9 Disponível
em: www.farmacia.ufrj.br Projetos de Extensão. LIPAT. SAPB (Saúde Ambiental,
Parasitologia, Bioética).

•

VARRICCHIO, M.C.B.N.; AMARAL, M. do & VARRICCHIO, M.T. Memória do
Café Filosófico Quântico 2009-2016 (Centro Cultural Casa Hercílio Esteves
FMP/FASE) - Promoção à Saúde Ambiental e Espiritual. E-book. Petrópolis, Primavera
2017. ISBN: 978-85-923119-6-4. 54f. Pergamum/Biblioteca Virtual FMPFASE e
SAPB/UFRJ

Vídeos:
•

Arte & Cultura: Cultura Cigana https://www.youtube.com/watch?v=yNxd8lh19uw, a
partir do Projeto Diversidades e Saúde pelo Centro Cultural FMPFASE. FASE TV.
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•

Mesa-redonda: Saberes das Etnias. Projeto Saúde Ambiental, Parasitologia, Bioética
(SAPB): https://sites.google.com/view/lipat/sapb

•

Mesa-redonda: Saúde Ambiental, Parasitologia, Bioética e Produtos Naturais Vegetais
e Marinhos em Leishmaniose. SAPB: https://sites.google.com/view/lipat/sapb

•

Mesa-redonda: Saúde Ambiental, Parasitologia, Bioética e Produtos Naturais Vegetais
e Marinhos em Esquistossomose. SAPB: https://sites.google.com/view/lipat/sapb

•

Mesa-redonda: Violência Doméstica. SAPB: https://sites.google.com/view/lipat/sapb

•

Entrevista: Contribuição da Diversidade Cultural para Saúde Ambiental: SOBRE O
SABER ROMA. 2017. TV Povo Cigano. 2 blocos.

•

Vídeos sobre Ética e Responsabilidade Civil no Voluntariado e sobre Auto-Cuidado –
Instituto Teológico Franciscano.

Unidades Curriculares em Assistência, Pesquisa, Ensino:
•

Anamnese na Clínica Interétnica e Intercultural. Semiologia e Semiotécnica (Aulas
Faculdades de Psicologia e de Medicina da FMPFASE).

•

Saúde Ambiental, Espiritual, Bioética para as nove Residências Médicas da FMPFASE.

•

Saúde Ambiental, Espiritual, Bioética para a Residência Multiprofissional da
FMPFASE.

•

Seminários em Saúde Ambiental e Saúde Espiritual – Instituto Teológico Franciscano/.

•

Saúde Ambiental, Parasitologia, Bioética – SAPB/LIPAT/UFRJ.

•

Saúde Ambiental, Saúde Espiritual: Diversidades, Bioética, Clínica Interétnica SAPB/LIPAT/UFRJ (Aula em Parasitologia de Micologia Clínicas F: Ciência e
Comunidade).

Eventos:
•

Cursos de Extensão sobre Ambiente (Farmácia-Viva; Bem-estar Animal; Oficinas
Sensoriais de Plantas; Antropologia da Saúde; Fitoterapia e Cultivos Assistidos no
Centro Cultural FMPFASE (2015/2016).

•

Projeto Especial Diversidades e Saúde pelo Centro Cultural FMPFASE (2015/2016).
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•

Palestra: O Saber Negro. Horto de Plantas Medicinais do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. (2016).

•

Curso de Extensão: Ambiente e TAO (Agronomia e Veterinária). CEDERJ (2016).

•

Mesa-redonda sobre Bioética, Diversidades, Etnias e Saberes. UFRJ (2017).

•

Meio Ambiente e o Sujeito Quântico Ecológico – Conferência na Semana Científica do
Centro de Ciências da Engenharia e da Computação UCP, 2017.

•

Conferência: Diversidades Étnicas, Clínica Interétnica e Preconceito. Programa
Curricular Sociedade e Cidadania II, no Dia do Índio, Faculdade de Psicologia da
FMPFASE, 2018.

•

Mesas-redondas e cursos em semanas científicas: Diversidades. FMPFASE por 15 anos.

•

Oficina de Plantas e Sementes pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. ITF Petrópolis.

•

Ciência

e

Comunidade:

DIVERSIDADE,

CLÍNICA

INTERÉTNICA

E

INTERCULTURAL, EPISTEMOLOGIA. UFRJ. Junho 2018.
•

10 anos Café Filosófico Quântico: A Inteligência Espiritual, Ecoespiritualidade e o
Sujeito Eco-Quântico. Junho 2018.

•

Oficina sobre Ecoteologia: pontos de encontro entre ecologia, justiça social e
espiritualidade. Breno Herrera da Silva Coelho; Frei Wagner José da Rosa & Márcia C.
B. N. Varricchio. Grupo de pesquisa em Ecoteologia, ITF. 14 Feira de Sementes. MS.
Julho 2018.

5. Discussão
Ao longo destes últimos 15 anos a equipe de professores de Saúde Ambiental e
Espiritual, Parasitologia e Bioética recebeu diversificados profissionais convidados de várias
instituições e também a comunidade leiga, estabelecendo o diálogo multi, inter e
transdisciplinar e ainda criando oportunidades de acesso ao nosso corpo discente a temas não
tão comumente discutidos em graduação e pós-graduação lato senso. Através disto, promoveuse a difusão ética da Ciência aos diversos tipos de comunidades que transitam nos campi das
instituições universitárias de ensino, pesquisa e assistência pertencentes a este projeto de
educação em saúde através da promoção à saúde ambiental e espiritual de indivíduos e de
coletividades.
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Ao longo dos anos de reflexão e estudos, compreendemos que existe um padrão
quântico diversificado para respostas ambientais, que interliga a ciência cartesiana à sistêmica
e até à ciência em complexidade. Por este motivo, ingressamos na fase de aprofundamento da
Epistemologia visando à discussão dos eventos encontrados em pesquisa básica em
biotecnologia vegetal, mas também à elaboração de novos projetos de pesquisa contemplando
e ampliando nossos paradigmas.
Sustentados pelos princípios em Bioética de “Mal não fazer”, além da necessária
proteção às populações vulneráveis (seja um indivíduo ou uma coletividade), estamos
fortemente inclinados a defender a compreensão de que o exercício da inteligência
quântica/espiritual/dos valores institui competência ética ambiental para o surgimento de um
sujeito quântico ecológico (sujeito eco-quântico): Aquele indivíduo singular com saúde
espiritual suficiente para aceitar e conviver com a diversidade (em sua singularidade), a partir
de uma atitude respeitosa e cuidadosa. Para além de moldes morais sociais sob o risco de impor
um olhar etnocêntrico, vivencie a competência da liberdade ética das culturas e etnias que
compõem a nossa nação (GOMES, 2012), e aos refugiados (movimentos regionais e
internacionais) refinando a sua noção de cuidado em clínica, ensino e em pesquisa (HELMAN,
2009).
Este avanço de compreensão, quanto à nossa ação cidadã, o trabalho em rede para o
auto-cuidado, a noção de diversidade étnica e cultural preparatórios para o exercício da bioética
clínica e educativa: interétnica (Resolução CNS 510/2016) e intercultural (refugiados de guerra
e refugiados ambientais) e estão inseridos nas premissas da Organização Mundial de Saúde,
que nos estimula a “pensar global e agir local” (apud VARRICCHIO, et al., 2017).
A reunião de saberes e experiências visando à promoção e à valorização de todos os
seres vivos vão mais além, rumo ao encontro dos princípios, valores e diretrizes de uma
ecologia integral, existentes na Encíclica Laudato Sii que exorta-nos aos princípios morais
elevados e à ética no cuidado com a nossa casa comum, pensando também nas futuras gerações
(FRANCISCO, 2015). Como perspectiva, uma vez tendo promovido saúde ambiental e
espiritual através da valorização da diversidade cultural, étnica, biológica, além da promoção
do diálogo inter-religioso, universitário e epistemológico, aprofundaremos os aspectos em
Saúde Ambiental e Espiritual destinados aos grupamentos étnicos e culturais (de refugiados).
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Como perspectiva de acréscimo, também nos embasaremos nos eixos metodológicos
norteadores da Encíclica Laudato Sii (FRANCISCO, 2015).
Acreditamos termos conseguido, até o momento, promover habilidades, atitudes e
competências através de nossas pesquisas, ensino e assistência compatíveis com a ética
ambiental e um ethos planetário. Entretanto, temos consciência da longa estrada a ser percorrida
e que esta construção cidadã precisa ser a proposta de muitos.
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