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Dicionário da Conscienciologia Aplicada

Por Marco Facury

Pesquisadores da ARACÊ elaboram o 
Dicionário de Neoverpons da Conscienciologia Aplicada

 Sonho antigo da equipe de Pesquisas em Conscienciologia Aplicada (PCA) vem sendo 
construído pelos pesquisadores da ARACÊ: o Dicionário de Neoverpons dos cursos de 
Conscienciologia Aplicada (CAP).
 Com o propósito de reunir os neoconceitos abordados nos cursos institucionais, a 
publicação visa estruturar, de modo claro e preciso, as verpons apresentadas ao longo de mais de 
20 anos dos cursos da linha de pesquisa Conscienciologia Aplicada.
 Os 48 conceitos em desenvolvimento vêm sendo elaborados em fomatação padrão, de 
modo a esclarecer todos os detalhes verponológicos.
 Este é um projeto de grande porte do Núcleo Técnico-científico e teve seu embrião em 
2008, quando começaram as pesquisas grupais que culminaram com a publicação de edição 
especial da Revista CAP em 2012 contendo artigos fundamentando 4 neoverpons institucionais.
 A partir disso, em 2017 surgiu a proposta de estruturação do Dicionário CAP e, em 2020, 
com o início das Imersões PCA on-line, foi possível reunir mais pesquisadores para acelerar os 
trabalhos deste projeto grupal.

Saiba como contribuir com o Dicionário CAP 

 Este é um trabalho que está sendo desenvolvido a várias mãos e mentaissomas. Por isso, foi 
criado ambiente virtual para permitir participação colaborativa e intercooperativa dos 
pesquisadores. Além disso, foi elaborada também uma estrutura (chapa) para o desenvolvimento 
de cada paraconstructo.

 Os pesquisadores podem participar de várias formas, conforme a automotivação, 
interesse, habilidade e conhecimento, dentre as quais podem optar por:

 pesquisar 1 dos temas listados, detalhando todos os tópicos da estrutura do 
paraconstructo;

 contribuir com 1 dos tópicos da estrutura de todos ou vários paraconstructos (p.ex. Tópico 
Etimologia de vários ou todos os paraconstructos);

 pesquisar temas de 1 dos cursos institucionais, detalhando todos os tópicos possíveis 
(p.ex. paraconstructos do curso AOG);

 participar da equipe de revisão ortográfica ou conteudística do material elaborado; 

 contribuir com suporte tecnológico durante a elaboração e compartilhamento de dados; 

 participar na condição de agente motivador da equipe, ao modo de amparador intrafísico. 

 É importante que o tema escolhido seja de um curso que o pesquisador já tenha realizado, 
de modo a ter a compreensão clara do conceito em elaboração.

 Todas as contribuições devem ser inseridas no arquivo específico do tema pesquisado, 
registrando também o nome do pesquisador e as referências pesquisadas.

 As pesquisas devem ser fundamentadas em publicações prévias dos temas em elaboração, 
em especial, nas aulas dos cursos institucionais. Esta deve ser a primeira fonte de pesquisa. Outras 
publicações do tema também poderão compor a pesquisa.  

 Para cada tema desenvolvido, a equipe fará a compilação de todas as contribuições de 
modo a propor a versão para ser debatida e chancelada por todos os pesquisadores participantes.

 Os trabalhos vêm sendo desenvolvidos durante as Imersões PCA, com a realização de 
campos de escrita e debates sobre os trabalhos realizados. Ao longo do mês, todos os 
pesquisadores poderão incrementar suas contribuições pesquisísticas a qualquer tempo, bastando 
acessar os arquivos on-line.

 Voluntários interessados em participar do projeto podem entrar em contato pelo email 
cientifico@arace.org.
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Debatologia completa 1 década de atividades
 A ARACÊ celebra este ano, mais precisamente em julho, a primeira década da 
atividade mentalsomática denominada Debatologia. Tudo começou no dia 10.07.2011(*), 
com a ideia de debater entre os voluntários tema de relevância para o grupo, na Sala de 
Pesquisa, localizada no Plenarium no Campus ARACÊ.
 A ideia foi proposta pelos coordenadores do Núcleo Técnico-científico à época 
e consistiu em ler e debater o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia intitulado 
Paradoxo amizade-debate. Havia o interesse genuíno de que os voluntários residentes no 
Campus ARACÊ e na região do Espírito Santo tivessem a oportunidade e ambiente 
otimizado para o aprendizado de fazer debates temáticos, expressando-se em sua opinião 
e pensamento a fim de construir holopensene da argumentação sadia e interassistencial.
 Após os primeiros meses de debates, foi sugerida a ideia de debater tema de 

pesquisa pessoal de voluntário-pesquisador da instituição, alternando-se entre verbetes e tema de autopesquisa. Com a boa aceitação 
de todos, a escolha do tema logo passou a ser feita pelo próprio pesquisador convidado a apresentar-se no Debatologia, escrevendo 
texto sobre o assunto e abrindo-se à possibilidade de publicação, por exemplo, na revista Conscienciologia Aplicada (CAP).
 Nos primeiros 8 anos da atividade, ocorreram 91 eventos mensais, ininterruptos, sempre no primeiro domingo de manhã, no 
formato presencial na Sala de Pesquisa. Com duração de 2 horas, das 9h às 11h, muitas vezes, o debate assumia tons mais acalorados, 
profundos e com resultados fortemente interassistenciais.
 Todos os participantes ganham quando se dispõem a compartilhar seu labcon entre os colegas evolutivos e interessados em 
saber os detalhes de técnica de autopesquisa ou o modo como superou determinado traço consciencial, por exemplo. A interassistência 
é o foco principal do Debatologia.
 Singularidade dessa atividade é que o pesquisador, inicialmente epicentro do debate, apresenta texto sintetizando em 5 páginas 
sua pesquisa ou tema. A leitura é realizada por todos durante 15 minutos antes do início do debate, acompanhado de mediador, que só 
entra em ação quando necessário. A ideia é haver debate aberto, livre entre os participantes e sem condução específica de alguém.
 As pontoações totais do Debatologia nesse período de julho/2011 a março/2020, no modo presencial no Campus ARACÊ, 
somam 91 eventos com a participação de 1.505 pessoas, entre voluntários e convidados, sendo 76 pesquisadores trazendo seus temas. 
 Em julho de cada ano, há debate sobre Cognopoliologia, apresentado pela Comissão Cognópolis da ARACÊ, destinado ao estudo 
e aprofundamento do empreendimento de implantação da Cognópolis Pedra Azul, no Espírito Santo. Esta proposta foi iniciada em 2017, 
durante a realização do 1º Encontro Intercognópolis, tendo havido 5 eventos até este ano.
 No mesmo ano de 2017, também em julho, teve início a modalidade Debatologia Itinerante, organizada pelas equipes de 
voluntariado das localidades atendidas pela ARACÊ. De 2017 a 2019, foram 7 eventos realizados pelos voluntários da ARACÊ em 
Cascavel e Belo Horizonte, com o total de 158 participações.
 Com o início da pandemia do vírus SarsCov-2 (Covid-19), anunciada pela ONU em 11.03.2020, foi interrompida a modalidade 
presencial devido à necessidade do distanciamento social. Tal acontecimento não impediu que um grupo de voluntários motivados da 
ARACÊ organizasse o evento no formato on-line e transmitisse pelo aplicativo Zoom a todos os interessados e convidados por meio de 
link de acesso à sala virtual.
 A experiência no formato on-line está sendo muito rica, pois o primeiro benefício proporcionado pela transmissão da atividade 
no ambiente virtual, circulando por várias mídias, foi a ampliação do público de assistência, possibilitando a participação de pessoas de 
diferentes locais, cidades e países. A ARACÊ ganha maior visibilidade com esse evento mensal. 
 Com isso, a pontoação do ano 2020 ficou mista, tendo havido somente 1 evento presencial do Debatologia no dia 01.03.2020, 
com 17 participantes. A partir de 28.03 até 06.12.2020, os 18 eventos ocorreram quinzenalmente, somando ao todo 19 pesquisadores e 
a participação de 849 pessoas on-line.
 A equipe que organiza o evento virtual do Debatologia On-line está de parabéns pela resiliência e continuísmo na consecução 
dos debates, proporcionando intercâmbio de ideias e conhecimentos ao público em geral de alunos, ex-alunos, pesquisadores e 

- Obs.1: debates de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia
- Obs.2: sem registro de participações / - 2021*: até agosto / - #: não houve

(*) Errata: Para fins de registro histórico, o Jornal da ARACÊ esclarece que a data de início das atividades 
do Debatologia foi o dia 10 de julho de 2011, diferentemente do que foi publicado na edição N. 101, na 
qual consta a data de 3 de julho.

voluntários da CCCI, além dos convidados e visitantes. A organização 
do evento é feita por revezamento de equipes existentes nas cidades 
onde a ARACÊ possui atividades de voluntariado. 
 Pelo sucesso obtido, a atividade on-line deve manter-se na 
grade de eventos da instituição mesmo com o fim da pandemia.  
 Convidamos os leitores e os interessados a participarem do 
Debatologia On-line. Mais informações no site da ARACÊ 
(www.arace.org) e no canal do Youtube da Associação ARACÊ.
 Deixamos 2 ortopensatas do Professor Waldo Vieira sobre a 
essência da atividade: O debate inteligente reúne os pesquisadores . " "
"Nos debates científicos não existem nem vencedores nem 
derrotados, mas a evolução ou a estagnação das ideias ."

Pontoações - Debatologia

Por Ana Seno
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Lives comemorativas relembram cursos e publicações

CDC renova equipe gestora EQD: engajamento docente
 No dia 27 de junho, o Colegiado de Intercooperação da 
CCCI se reuniu para a apuração dos votos para escolha da equipe 
da 2ª gestão do Colegiado da Conscienciologia (CDC). A votação 
foi direta e on-line, aberta a todos os voluntários da CCCI.
 Os 6 nomes mais indicados pelos voluntários foram os 
professores (em ordem alfabética): Alexandre Balthazar, Caio 
Polizel, Dulce Daou, Ninarosa Manfroi, Rosa Nader e Ruy Bueno.
 A ARACÊ parabeniza a nova equipe gestora, com votos de 
sucesso neste trabalho interassistencial.
 Fica aqui registrado também o agradecimento 
institucional à equipe que esteve à frente da 1ª gestão do CDC, 
desbravando e consolidando as bases de atuação dessa instância 
da CCCI, composta (em ordem alfabética) pelos professores 
Alexandre Balthazar, Alcir Alves, Cristina Arakaki, Málu Balona e o 
saudoso Moacir Gonçalves.
 Parabéns a toda a CCCI por mais esta conquista!

 Durante os dias 22 e 23 de maio, 23 docentes da ARACÊ 
participaram de novo módulo do Ciclo de Equalização Docente 
(EQD) na modalidade on-line, onde todos foram atualizados das 
tratativas do Conselho de Parapedagogia da CCCI e do parecer 
que estabelece os critérios docentes, em especial nas atividades 
on-line. Na oportunidade, os docentes compreenderam a 
importância da participação ativa das decisões parapedagógicas. 
 A tratativa deste módulo foi Engajamento Voluntário-"
Docente , onde puderam debater a condição de cada docente "
neste momento pandêmico, de sua contribuição e adaptação dos 
c u rs o s  o n - l i n e ,  c o m 
d i n â m i c a s  e  n o v o s 
aprendizados, tudo com o 
incentivo à autopesquisa, 
ponto principal de partida 
na equalização docente.

Por Mônica MartinsPor Marco Facury

Por Marco Facury

 O projeto Holomemória ARACÊ segue promovendo lives temáticas 
comemorativas dos 20 anos da instituição. Nos meses de junho e julho, aconteceram 
mais 2 lives que resgataram histórias marcantes no voluntariado na ARACÊ.
 A 2ª live comemorativa aconteceu em junho, quando as voluntárias anfitriãs 
Karina Borges e Mônica Martins recepcionaram as ex-voluntárias da ARACÊ Cristina 
Bassanessi, Lucia Makhlouf, Mariangela Lückmann e Telma Crespo para falarem sobre o 
histórico dos cursos de Conscienciologia Aplicada e as itinerâncias docentes.
 Em um bate-papo descontraído, e ao mesmo tempo profundo, as convidadas 
relembraram momentos de muitos aprendizados e realizações, em especial, a partir das 
vivências que tiveram nas inúmeras itinerâncias que realizaram com os cursos CAP.
 Foi um momento de bastante interação e compartilhamento das experiências 
pessoais e grupais na estruturação dos cursos a partir do enfoque multidimensional na 
contextualização de vivências com os conteúdos estudados no paradigma consciencial, 
construindo as aulas a partir da prática para a teoria e acelerando as autorreciclagens 
com base na teática da Conscienciologia.
 As convidadas abordaram as inovações parapedagógicas interassistenciais 
propostas pelos cursos da Conscienciologia Aplicada e também do processo da 
autossustentabilidade financeira dos docentes institucionais, a partir da compreensão 
de o docente ser também beneficiado com o trabalho interassistencial na itinerância.
 A live teve 36 participantes ao vivo, 104 visualizações simultâneas e inúmeros 
comentários de colegas evolutivos que ficaram positivamente impactados com a riqueza 
vivencial trazida.
 Em julho, aconteceu a 3ª live, desta vez com o tema Pesquisa e Publicaçõe" s", 
na qual os voluntários Ana Seno e Ney Vugman foram os anfitriões da noite, que contou 
com os convidados Flávio Monteiro, Izabel Conceição, Marcelo Rouanet, Marco Facury e 
Teresa Stedile. Foram 24 participações ao vivo, além de 91 visualizações simultâneas.
 Foi também uma conversa entre amigos, relembrando muitas histórias e todo 
o processo de implantação do holopensene da pesquisa em Conscienciologia Aplicada 
com as diversas atividades institucionais, tais como a Imersão PCA, o Debatologia, o 
Campo de Escrita, os Grupos de Pesquisa Conscienciológica (GPC), além do crescimento 
das publicações institucionais, como o Jornal da ARACÊ, os Infográficos dos cursos 

institucionais, a Revista CAP, os manuais da PCA, os anais dos cursos Pesquisologia Aplicada, o material didático do curso 
Autoconscientização Multidimensional (AMD) e o livro Serenarium.
 Ao final, houve a compreensão de que todas as realizações desde o início foram essenciais para o aprendizado e 
amadurecimento individual e grupal, transformando-se em legado para as atuais equipes à frente das publicações institucionais.
 Até o final do ano de 2021, acontecerão outras lives temáticas com diversos voluntários e ex-voluntários resgatando a história 
institucional. Participe acessando o canal da ARACÊ no YouTube.
 Se você tem histórias interessantes do voluntariado na ARACÊ para compartilhar conosco, entre em contato pelo email 
jornal@arace.org e vamos conversar. Afinal, você faz parte desta história!
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Por Marco Facury

Fórum Debatologia

 O Debatologia completou 10 anos de atividades 
ininterruptas. Em julho e agosto, aconteceram mais 2 edições, 
com o total de 54 participantes ao vivo. Os debates, realizados na 
versão on-line desde 2020, estão disponíveis no canal da ARACÊ 
no YouTube. Basta acessar para ver ou rever e compartilhar com 
os amigos evolutivos.

 Completando o 1º ano de atividades, o programa 
Diálogos em Conscienciologia Aplicada ocorreu em julho e agosto 
com o total de 42 participações ao vivo. A atividade é mensal às 
quintas-feiras da 3ª semana do mês, de 19h às 20h, e debate tema 
do dia a dia sob o olhar da Conscienciologia Aplicada. Os vídeos 
estão no canal da ARACÊ no YouTube. Veja e compartilhe.

Tema: Cognópolis: Compromisso 
Intermissivo
Data: 1º de agosto de 2021
Pesquisadores: Mara Pizatto e Marco 
Facury (Comissão Cognópolis Pedra Azul)
Pontoações: 28 participantes
 23 perguntas / comentários

Tema: Autenticidade na vida em grupo

Data: 12 de agosto de 2021

Dialogadores: Ana Seno; Elisete Pagano; 
Flávia Sperandio e Pedro Negri

16 participantes simultâneos

53 visualizações durante a live

Tema: Acertos Grupocármicos

Data: 4 de julho de 2021

Pesquisadora: Ione Rosa

Pontoações: 26 participantes

 13 perguntas / comentários

Tema: Motivação-Trabalho-Lazer

Data: 15 de julho de 2021

Dialogadores: Elena Bandeira;  Eliana Fran-
cílio; Flávia Sperandio e Mônica Martins

26 participantes simultâneos

72 visualizações durante a live

Por Marco Facury

Cognópolis Pedra Azul

Agende seu experimento. Contate serenarium@arace.org ou 
whatsapp (27) 99997-3120.

Intercâmbio Conscienciológico

Programe-se para este experimento único!
 Após 17 meses de atividades suspensas em função da 
pandemia da Covid-19, o Laboratório Serenarium foi reaberto.
 Os experimentos iniciais estão sendo realizados pela 
própria equipe do laboratório, de modo a se definirem os 
protocolos necessários para que os próximos serenautas 
tenham toda a segurança em seus experimentos.
 Programe-se e venha realizar o seu experimento.

Intercambistas: Leonardo Moreira e Valéria Facury.
Intercâmbio Conscienciológico N. 3.
Temporada: 7 dias (de 8 a 14 de agosto de 2021).

"Foi muito gratificante ficar em 
um ambiente homeostático e 
conviver com vocês" (Valéria 
Facury).
"A recepção foi maravilhosa. 
Aconselho todos a passarem 
aqui pelo menos 15 dias por 
ano" (Leonardo Moreira).

Pesquisadora: Eliane Stédile, psicóloga e 
professora universitária, voluntária da 
ARACÊ. Experimento Nº 290, realizado de 
30 de julho a 02 de agosto de 2021: 
"Serenarium: paratecnologia de aceleração 
das recins".

Pesquisador: Ney Vugman, psicólogo e 
físico, voluntário da ARACÊ. Experimento 
Nº 291, realizado de 27 a 30 de agosto de 
2021: "Este experimento foi como rever 
velhos amigos extrafísicos e receber ideias 
novas".

Colegiado Gestor: Aride Guinalli, Eliane Stédile, Ivan Sommariva, Karina Borges e Mara Pizatto.
Coordenação de Núcleos: Eventos e Divulgação: Luis Marcelo Zanlucki e Pedro Negri; Obras: Andréa Greiner e 
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