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Enquanto muitos dos conhecimentos científicos produzidos são pautados no 

reducionismo lógico, centrados na causalidade local, de ordem determinista e 

quantificável, os saberes tradicionais irredutíveis, são apoiados na causalidade global e 

na não separabilidade ou  “casualidades significativa”. Os métodos divinatórios 

utilizam elementos do universo material, mas buscam acessar outros níveis de 

realidade e, graças aos princípios acima elencados e à sincronicidade, dão a conhecer a 

relação de casualidade (global) significativa estabelecida entre, de um lado, seus 

padrões de organização material e, de outro lado, a organização geral de eventos da 

vida intra e intersubjetiva dos consulentes. Isso possibilita conhecer a posição da 

pessoa no conjunto de eventos existenciais (espaço/temporais) bem como sua 

constelação subjetiva, por meio da identificação dos padrões do jogo divinatório 

utilizado. Nesta mesa redonda dois doutores em Psicologia  apresentam elementos de 

suas pesquisas no diálogo entre a Psicologia e os saberes tradicionais que será 

debatido por um doutor em Física.  

  

Luiz Eduardo V. Berni, Graduação em Psicologia pela Universidade São Marcos 

- UNIMARCO (1990), mestrado em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade 



Católica de São Paulo - PUC-SP (2002) e doutorado em Psicologia pela Universidade de 

São Paulo - USP (2008). Atualmente é coordenador geral e pesquisador da 

Universidade Rose-Croix Internacional - Jurisdição de Língua Portuguesa (URCI). Tem 

experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia Transpessoal, atuando 

principalmente nos seguintes temas: transdisciplinaridade, desenvolvimento humano, 

espiritualidade e diversidade cultural. 

Ronilda Iyakemi Ribeiro Graduada em Psicologia pela Universidade de São 

Paulo (1968), com mestrado em Psicologia pela Universidade de São Paulo (1981), 

doutorado em Psicologia pela Universidade de São Paulo (1987) e doutorado em 

Ciência Social (Antropologia da África Negra) pela Universidade de São Paulo (1996). 

Atualmente é pesquisadora da Universidade Paulista e Professora Senior da 

Universidade de São Paulo, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Etnopsicologia, Herança Africana, Cultura e Religião Iorubás, Psicologia e Religião, 

Diálogo Inter-religioso, Responsabilidade Social, Formação de Psicólogos, Educação de 

Valores e Virtudes. 

Marly da Silva Santos, Graduação em Licenciatura em Física e Matemática pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul(1966), mestrado em Educação 

pela Universidade Federal Fluminense(1987) e doutorado em Educação pela 

Universidade de São Paulo(1993). Docente emérita da UFF, atualmente é Professora 

do Centro de Educação Tecnológica de São Gonçalo. Tem experiência na área de Física, 

com ênfase em Ensino de Física. Atuando principalmente nos seguintes temas: 

Mudança Didática, Formação de Professores, Atividades de Investigação. Membro do 

Conselho Jurisdicional de Pesquisa, Ensino e Extensão da URCI – Jurisdição de Língua 

Portuguesa. 

 


