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Resumo:
O presente artigo propõe, em abordagem exploratória, a identificação de 4 métodos científicos genuínos e originais da neociência Conscienciologia: 1. Autoexperimentação; 2. Autoanamnese; 3. Cosmoanálise; e 4. Cosmossíntese. A metodologia utilizada
é o sequenciamento cronológico das publicações do propositor da Conscienciologia, levando à separação de fases hipotéticas de introdução da neociência, sendo o cerne de
cada uma o método científico específico. A técnica da atomização cognitiva também
constituiu a metodologia, embasando a abstração e diferenciação dos métodos em re lação ao corpus conscienciológico, onde se encontram entrosados. O ponto central
é o quadro comparativo dos métodos, segundo 17 variáveis, as quais são antes definidas. O artigo pondera o significado dos métodos científicos conscienciológicos en quanto novo tipo de indexador possibilitando nova releitura da totalidade do corpus
dessa neociência.
Abstract:
With an exploratory approach, this article proposes the identification of four genu ine and original scientific methods of the neoscience Conscientiology: 1. Self-experimentation; 2. Self-anamnesis; 3. Cosmoanalysis; and 4. Cosmosynthesis. The methodology used is the chronological sequence of publications by the proponent of
Conscientiology, leading to the separation of hypothetical phases of the introduction of
the neoscience, the core of each being the specific scientific method. The cognitive at omization technique also constituted the methodology, basing the abstraction and dif ferentiation of the methods in relation to the conscientiological corpus, where they are
intertwined. The central point is the comparative table of the methods, according to 17
variables, which are previously defined. The article ponders the significance of scientific conscientiological methods as a new type of indexer, enabling a new re-reading
of the entire corpus of this neoscience.
Resumen:
El presente artículo propone, en abordaje exploratorio, la identificación de cuatro
métodos científicos genuinos y originales de la neociencia Concienciología: 1. Autoexperimentación; 2. Autoanamnesis; 3. Cosmoanálisis; e 4. Cosmosíntesis. La metodología utilizada es la secuenciación cronológica de las publicaciones del propositor de la
Concienciología, considerando la separación de fases hipotéticas de introducción de la
neociencia, siendo la esencia de cada una el método científico específico. La técnica de
atomización cognitiva también constituyó la metodología, sustentando la abstracción
y la diferenciación de los métodos en relación al corpus concienciológico, en que se
encuentran incluidos. El punto central es el cuadro comparativo de los métodos, según
17 variables, las cuales son previamente definidas. El artículo pondera el significado de
los métodos científicos concienciológicos como nuevo tipo de indexador posibilitando
nueva relectura de la totalidad del corpus de esta neociencia.
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INTRODUÇÃO
Como você sabe? Essa pergunta demarca o diferencial da Ciência em comparação a outros tipos de conhecimento. Os meios para obter conhecimento científico devem ser transparentes. A Arte e a Religião, ao
contrário, não precisam expor os seus meios de conhecimento. À Arte basta criar e expressar. À Religião bas ta supor e acreditar. Apenas a Ciência assume o ônus da prova. Novos paradigmas científicos, contudo, introduzem novos tipos de provas. É o caso do paradigma consciencial.
Método científico é o conjunto de regras e princípios que fundamentam a obtenção do conhecimento científico mediante inferência. O método científico, por um lado, é formulação teórica, conceitual, do modo de
conhecimento da realidade e, por outro, o desenho prático de procedimentos de pesquisa, incluindo instrumentos e técnicas. Esse último caso é geralmente chamado de metodologia.
A Conscienciologia é uma nova ciência, faz 40 anos em 2021. Já dispõe, porém, de volumoso corpus de
publicações. Desde o livro Projeções da Consciência, de 1981, até o presente, acumulam-se mais de 12.000
itens publicados (ICGE, Data-base: dezembro de 2020).
As técnicas conscienciológicas permitem ao pesquisador, desde o início, a experiência direta com o objeto da Conscienciologia. Porém, o acúmulo de conhecimentos, decorrentes da aplicação de técnicas, demanda a reflexão acerca dos meios de obtenção: os métodos científicos conscienciológicos.
Em outros textos já foi estabelecida diferenciação conceitual entre instrumento de pesquisa, técnica de
pesquisa, método científico e metodologia científica (Zaslavsky, 2018, 2019).
A abordagem sistemática do método científico conscienciológico é recente, e com razão. Historicamente, o objeto de uma nova ciência é evidenciado antes do método. É o novo objeto que demanda novos méto dos. O objeto é o fato que orientará a pesquisa, incluindo a formulação de métodos. Não há sentido em pro por método sem ter antes o objeto. A maturidade do objeto permite e requer a descrição dos métodos.
O presente artigo é estudo exploratório e tem o objetivo de apresentar e propor, inicialmente, definição
e descrição de quatro métodos científicos conscienciológicos já existentes, porém implícitos.
A metodologia de trabalho é, de modo geral, a revisão de literatura. Especificamente, em primeiro lugar,
propõe-se o sequenciamento cronológico da introdução dos métodos em fases, mesmo não descritos. A cronologia das publicações evidencia a priorização de certos métodos por períodos. Em segundo lugar, utiliza-se
a atomização cognitiva (Vieira, 2003), técnica estabelecendo unidades de análise para melhor promover o esclarecimento.
A identificação dos métodos se deve à diferenciação dos tipos de conhecimentos conscienciológicos. As
especialidades obtêm conhecimentos de modo diferente, pois utilizam métodos distintos. É um trabalho reconstrutivo, de retorno reflexivo e analítico sobre o corpus conscienciológico.
O cerne deste trabalho é o quadro comparativo dos métodos, apresentado na segunda parte.
A primeira parte expõe a caracterização inicial de 4 métodos científicos conscienciológicos: 1. Autoexperimentação; 2. Autoanamnese; 3. Cosmoanálise; e 4. Cosmossíntese.
A segunda parte apresenta os itens com que os métodos são caracterizados no quadro comparativo dos
métodos e o quadro em si.
A terceira parte faz ponderações sobre os métodos científicos em Conscienciologia.
Não há intenção de esgotar os métodos científicos conscienciológicos, seja em quantidade ou em exatidão. Ao contrário, considera-se que o tema está ainda nos passos iniciais. Trata-se de estudo exploratório,
mais heurístico do que descritivo.
Zaslavsky, Alexandre. Métodos Científicos Conscienciológicos:
Estudo Exploratório.

Conscientia, 25(3): 436-446, jul./set., 2021

438

I. CARACTERIZAÇÃO DE 4 MÉTODOS CIENTÍFICOS CONSCIENCIOLÓGICOS
A técnica da atomização cognitiva é a delimitação sintética de unidades básicas, simples e indivisíveis
tendo em vista a compreensão de determinado processo complexo (Vieira, 2003, p. 123).
No presente artigo, os métodos científicos conscienciológicos são esses átomos cognitivos, identificados
e abstraídos do processo complexo da produção do conhecimento conscienciológico. Na realidade, eles ocorrem juntos, porém é possível identificá-los e atomizá-los.
Este artigo propõe um modelo formado por átomos cognitivos ‒ os métodos científicos conscienciológicos ‒ visando clarear o processo de produção de conhecimento conscienciológico. Todo modelo pode ser
modificado, melhorado, complexificado, refutado, ou seja, pode evoluir, de acordo com os debates.
Os seguintes métodos científicos são apresentados enquanto ensaio exploratório, seja quanto à quantida de, definição, escopo e objetivo. Apenas o método 1 já foi descrito antes.
O método 3 foi apresen-tado enquanto especialidade em 1999 (2009, p. 39 e 40) e o método 4 enquanto
técnica (2003, p. 127), pelo propositor Waldo Vieira (1932-2015). O método 2 é abordagem nova. Os 2 pri meiros métodos formam um bloco referente à pesquisa do microcosmo e os dois últimos métodos formam
um bloco associado à pesquisa do macrocosmo. Há um crescendo de composição do primeiro ao quarto, sendo que o posterior pressupõe o(s) anterior(es).
MÉTODO DA AUTOEXPERIMENTAÇÃO CONSCIENCIOLÓGICA
“A autoexperimentação conscienciológica é o método científico caracterizado pelo teste autoevolutivo
de variáveis conscienciais em descoincidência veicular controlada” (Zaslavsky, 2020, p. 437).
A autoexperimentação é considerada o embasamento do conhecimento conscienciológico ou paradigma
consciencial, conforme 19 autores (Lucena & Lucena, 1996; Cerato, 1998; Musskopf, 2003; Daou, 2005;
Luz, 2011; Zolet & Kunz, 2013; Camillo, 2014; Vieira, 2014; Kunz, 2016; Marchioli, 2018; Fontenele, 2019;
Strachicini, 2019; Zaslavsky, 2019, 2020; Araujo, 2020; Roque, 2020; Tenius & Lopes, 2020; Vernet, 2020).
Esse método científico foi descrito por Zaslavsky (2019, 2020).
A autoexperimentação conscienciológica surgiu na década de 1980 com a Projeciologia, ainda implícita,
mediante autoexperimentos envolvendo descoincidência veicular e o emprego do Diário Projetivo. Na década de 1990, foi assimilada à Conscienciologia e disseminou-se virtualmente todas as especialidades.
Esse método considera os seguintes princípios básicos (Zaslavsky, 2019): 1. Princípio da Descrença
(Fundamento); 2. Descoincidência veicular (Técnica); 3. Autoparapsiquismo laico (Filosofia); 4. Autoevolução (Finalidade). A autoexperimentação pode ser exploratória ou dirigida e testa correlações entre variáveis
independentes e dependentes (Zaslavsky, 2020).
Pode-se dizer que o presente método está na essência da Conscienciologia, pois é pressuposto nos de mais 3 métodos apresentados a seguir e, de modo geral, sem ele não parece haver Conscienciologia, é uma
condição sine qua non.
MÉTODO DA AUTOANAMNESE CONSCIENCIOLÓGICA
O método da Autoanamnese Conscienciológica está sendo proposto enquanto método científico neste artigo. Trata-se de apresentação ensaística e preliminar, a ser desenvolvida em âmbito próprio. Propõe-se
a ideia de que esse é o método científico subjacente à Conscienciometrologia, posteriormente utilizado por
diversas outras especialidades conscienciológicas.
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A anamnese é o ato ou efeito de rememorar, recordar, lembrar ou buscar na memória determinada infor mação. O termo é utilizado na clínica médica, significando o levantamento do perfil e histórico do paciente
para a formulação de diagnóstico. A autoanamnese é a anamnese feita pela própria pessoa visando extrair da dos sobre si mesma, da própria memória.
Inicialmente, a autoanamnese foi empregada enquanto sinônimo de autoanálise, considerada a aborda gem conscienciométrica principal (Balthazar, 1998). Nahas (2004) e Rossa (2021) consideram a autoanam nese enquanto sinônimo de autopesquisa. Em Nonato et al. (2011), a autoanamnese ganha caráter autônomo,
designando etapa preparatória do maxiplanejamento invexológico. No contexto da Invexologia, duas definições de autoanamnese foram propostas:
1. Autodiagnóstico. A autoanamnese consiste no estudo racional e sistematizado de si mesmo, a partir do
emprego de técnicas de autopesquisa, gerando um autodiagnóstico do microuniverso consciencial (Colpo,
2011, p. 428).
2. Autoanamnese. É a autoentrevista pessoal de autopesquisa realizada pelo próprio indivíduo, aprofundando no histórico de interesses e na posterior análise desses interesses (Ruiz, 2014, p. 117).
A autoanamnese enquanto método surgiu na Conscienciometrologia, suscitada pelo instrumento e técnica de pesquisa do Conscienciograma. No entanto, similar à autoexperimentação na Projeciologia, logo foi
adotada em outras especialidades.
A coleta de dados na memória de experiências e fatos é parte necessária da técnica de preenchimento do
Conscienciograma e é empregada com outras finalidades em diversas especialidades, a exemplo da Invexolo gia, Proexologia, Consciencioterapeuticologia, Seriexologia, Conviviologia, dentre outras.
O procedimento de recuperar e produzir dados a partir de vivências na memória, compilá-los, analisá-los
e retirar inferências conscienciais deles constitui um dos métodos científicos fundamentadores da Conscien ciologia. É mais que uma técnica, pois organiza todo um corpo complexo de informações e produz conhecimento conscienciológico.
MÉTODO DA COSMOANÁLISE
A Cosmanálise é a especialidade da Conscienciologia aplicada à prática do cosmograma ou
à planilha técnica para a determinação valorativa das realidades do Universo, filtradas pelos
princípios multidimensionais da Conscienciologia, por intermédio da associação máxima de
ideias ou da visão de conjunto a partir dos fatos (Fatuística, Fenomenologia) alcançando
e envolvendo o holopensene da personalidade humana auto e heterocrítica. A Cosmanálise
é subcampo científico da Comunicologia (Vieira, 2018, p. 9.848).

A especialidade Cosmanálise foi proposta originalmente em 1999, embasando a técnica do Cosmograma e com lugar no Quadro Sinóptico de Especialidades da Conscienciologia, e teve sua última definição no
verbete Equívoco, transcrita acima, defendido em 2009.
A Cosmoanálise, desde o começo, teve a suposta finalidade de possibilitar o empreendimento da Enciclopédia da Conscienciologia (EC). Afinal, o cosmograma é parte fundamental do processo da EC.
Os verbetes da EC enfatizam a relação da consciência com o cosmos exterior. Apesar da abordagem estar presente em obras anteriores, trata-se aqui de novo enfoque. Sendo a EC a releitura conscienciológica do
cosmos, seria esperado novo método embasando esse tipo diferente de conhecimento conscienciológico.
A EC veicula um tipo de conhecimento conscienciológico diferente comparado aos propostos pela Projeciologia e Conscienciometrologia: não contraditório em relação àqueles e, sim, mais abrangente, incluindo-os, compondo com eles.
Zaslavsky, Alexandre. Métodos Científicos Conscienciológicos:
Estudo Exploratório.

Conscientia, 25(3): 436-446, jul./set., 2021

440
A Cosmoanálise é a coleta de dados dos cosmos a partir de categorias-chave. Esse cosmos pode ser qualquer recorte da realidade, indo desde o universo físico ao bairro e mesmo a uma pessoa apenas. O ponto cen tral é a coleção exaustiva de fatos, qual pesquisa documental, estabelecendo análise conscienciológica detalhista e cosmovisiológica do objeto em foco.
Vieira (2018, p. 9.848) apresenta 5 procedimentos lógicos para realizar a técnica do cosmograma, instrumento para a cosmoanálise:
1. Atenção;
2. Implicitação;
3. Materpensene;
4. Fatos;
5. Autobrainstorming.
Esses itens são sugestivos para futura descrição do método científico da cosmoanálise.
A diferença em relação à autoanamnese é o enfoque centrífugo, voltado ao macrocosmo. Ademais,
a cosmoanálise utiliza instrumentos e técnicas de pesquisa bem diferentes da autoanamnese, cujo modelo
é o Conscienciograma. O verbete da EC funciona enquanto modelo ou template da cosmoanálise.
MÉTODO DA COSMOSSÍNTESE
A cosmossíntese é a pesquisa sobre o assunto pesquisado, até às últimas consequências, extraindo a síntese relativa, no entanto, conclusiva quanto ao momento evolutivo, identificada
ao contexto conscienciológico e às realidades e pararrealidades da consciência, atuando esta
na condição ou função de fulcro do Cosmos (Vieira, 2018, p. 7.473).

A cosmossíntese, apesar de proposta inicialmente por Vieira em 2003 e definida em verbete de 2005,
é uma técnica que ganhou maior espaço e expressão no contexto de preparação, pelo mesmo autor, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC) e do Léxico de Ortopensatas (LO). Tais obras se caracterizam por megassínteses, diferente da EC, caracterizada por mega-análises.
A síntese do cosmos seria o passo posterior à cosmoanálise. É a lição evoluciológica aprendida após
o acúmulo massivo de informações analíticas, contudo expressa na forma de síntese, a exemplo das parêmias
do LO e dos argumentos do DAC. É o fulcro dos cosmos, nas palavras de Vieira.
A cosmossíntese, similar à cosmoanálise, também é centrífuga, pois vai ao cosmos exterior para retornar
à intraconsciencialidade. Nesse sentido, ela constitui um método-irmão à cosmoanálise, contudo diferente.
O conhecimento conscienciológico representado em textos megassintéticos é diferente dos demais, exigindo,
portanto, outro método científico que lhe sirva de embasamento.
A rigor, a cosmossíntese faz a megassíntese do macro com o microcosmos, aproximando-se da condição
da ultimidade (Vieira, 2018, p. 22.419 a 22.421) e completando, por hipótese, o ciclo ou uróboro metodológico da Conscienciologia. Paradoxalmente, um autoexperimento (método 1) pode engendrar uma cosmossíntese (método 4).
Vieira (2018, p. 7.474) propõe 3 elementos constitutivos da técnica da cosmossíntese: 1. Análise máxima
exaustiva; 2. Triagem visando o suprassumo; e 3. Síntese final.
Esse tipo de conhecimento conscienciológico apresenta natureza mais transcendente, portanto o respectivo método é o mais difícil de caracterizar. A redação de ortopensatas seria o procedimento associado metodologicamente à cosmossíntese. A descrição do método da cosmossíntese é uma tarefa a ser desenvolvida futuramente.
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II. QUADRO COMPARATIVO DOS MÉTODOS CIENTÍFICOS CONSCIENCIOLÓGICOS
O quadro comparativo dos métodos científicos conscienciológicos é a disposição de características dos
distintos modos ou lógicas de pesquisa da Conscienciologia em paralelo, permitindo o cotejo de semelhanças
e diferenças. Eis 17 itens de caracterização dos métodos no quadro, expostos na ordem do estudo realizado:
01. Cronologia de apresentação: o intervalo de tempo em que determinado método científico conscienciológico foi priorizado nas publicações de Waldo Vieira.
02. Publicações fundamentais: os textos de Waldo Vieira servindo de base ou sustentação aos métodos
científicos conscienciológicos.
03. Especialidade-raiz: a subárea da Conscienciologia que melhor define e caracteriza o método científico em questão.
04. Disciplina-matriz: a área de conhecimento representando o paradigma que serve de referência ao
respectivo método.
05. Enfoque científico: a abordagem, perspectiva, viés ou escopo de consideração dos atributos do conhecimento científico no método em questão.
06. Conceitos básicos: os constructos teóricos permitindo o entendimento e sustentando a aplicação do
respectivo método.
07. Instrumento de pesquisa padrão: o modelo ou template do material para coletar, registrar e compilar
dados, considerando o objeto de conhecimento do método em foco.
08. Técnica de pesquisa padrão: a sequência de ações ou procedimentos para produzir dados, atendendo
ao objeto de conhecimento do método em questão.
09. Chapa de organização: o esquema, sinopse ou mapa taxonômico fornecendo os indexadores suficientes para ordenar a totalidade das abordagens do respectivo método ao objeto de conhecimento.
10. Parafenômeno essencial: a experiência parapsíquica associada, exigida ou pressuposta necessariamente na concepção e aplicação do método em questão.
11. Ênfase parapsíquica: a concentração ou enfoque majoritário das causas de experiências e ações extrassensoriais estando dentro ou fora do sujeito, ao utilizar o respectivo método.
12. Regra de inferência: o tipo de norma ou razão aplicada para retirar, extrair ou propor conclusão decorrente dos dados coletados, constituindo novo conhecimento conscienciológico. É a raison d’être ou razão
de ser do método científico.
13. Tipo de dado: o modo ou forma de registro da informação produzida e coletada.
14. Indicador de conhecimento: o traço, característica, fator ou atributo próprio da contribuição ou
acréscimo cognitivo facultado pelo método em foco.
15. Operação-chave: o modo ou forma do ato aplicando o método específico.
16. Novidade paradigmática: o constructo ou abordagem cuja possibilidade de concepção e aplicação
surgiu com o respectivo método.
17. Portifolio da Conscienciologia: a panorâmica dos conjuntos de realidades e pararrealidades componentes de todas as linhas de investigações técnicas e paratécnicas da Ciência das Ciências (Vieira, 2018,
p. 17.618 a 17.621).
A seguir, apresenta-se o quadro comparativo dos métodos científicos conscienciológicos aqui propostos
Não seria possível desenvolver textualmente a comparação, devido à norma de extensão máxima do artigo.
Fica, no entanto, o registro inicial dessa proposta, tendo em vista estudos futuros, mais exaustivos.
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QUADRO - COMPARAÇÃO DE MÉTODOS CIENTÍFICOS CONSCIENCIOLÓGICOS

III. PONDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO CIENTÍFICO EM CONSCIENCIOLOGIA
A definição e descrição dos métodos de uma nova ciência têm possíveis vantagens e desvantagens.
As vantagens, dentre outras possíveis, são estas 5, em ordem alfabética:
1. Ampliação da consciência científica.
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2. Ampliação dos consensos científicos básicos.
3. Aumento da possibilidade de diálogo com a ciência convencional.
4. Maior união da comunidade científica a partir dos consensos.
5. Otimização das pesquisas pela maior clareza de critérios.
Dentre as desvantagens destacam estas duas, destacadas em ordem alfabética:
1. Possível percepção de menor liberdade perante a existência de critérios.
2. Senso de limite próprio da existência de definição.
Em síntese, a descrição dos métodos científicos apresenta as vantagens e as desvantagens da maturidade
científica. A qualificação do foco pesquisístico pode parecer restrição, sob a ótica dos temperamentos artísti cos e religiosos. O artista desejaria manter a criatividade individual livre de padronizações científicas. O reli gioso desejaria manter a experiência parapsíquica assistemática, indefinida e vaga, livre de posicionamentos
científicos.
A plausibilidade de se ter métodos científicos conscienciológicos otimiza a reciclagem de trafares artísti cos e religiosos pessoais, pelo posicionamento disciplinado e consequente próprio da cientificidade.
A profundidade científica tem custo, é difícil e trabalhosa. Idem a profundidade da evolução consciencial.
O termo ‘paraciência’ pode ter o significado de cientificidade ampliada à multidimensionalidade, não
sendo contraditório aos critérios básicos do conhecimento científico.
A paraciência é tão ou mais racional que a ciência eletronótica e exige tanto ou mais método para obter
conhecimentos. É desafiante aprender a descrever métodos científicos que extrapolam a intrafisicalidade.
Contudo, lembremos que os desafios motivam as superações evolutivas. E a ciência é o tipo de conheci mento adequado a uma realidade que evolui.
Importa ainda fazer consideração acerca dos indexadores do corpus conscienciológico. Um indexador
é um conceito ou categoria que permite organizar todo um conjunto de informações, compondo um tesauro.
Existem diversos tipos de indexadores do corpus conscienciológico: os atributos conscienciais, as especialidades conscienciológicas, a escala evolutiva, o curso grupocármico, dentre outros. Todos fornecem perspectivas permitindo o esquadrinhamento, a leitura ou a plotagem, enfim, a tesaurização do todo e das partes
da Conscienciologia.
O método científico conscienciológico é um novo tipo de indexador que pode também abarcar a totalidade do corpus conscienciológico, conforme o modo de obtenção do conhecimento. Ou seja, qualquer conhecimento conscienciológico poderá vir a ser associado e compreendido segundo um ou mais métodos científicos. Eis, talvez, o principal desafio em conceber e entender a especificidade e utilidade do conceito de
método científico em relação à Conscienciologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A descrição de métodos científicos é um tema difícil em si, pois mesmo na ciência convencional a categoria vaga da metodologia é considerada suficiente. Entretanto, o método científico em seu sentido estrito
faz-se necessário na estruturação de uma nova ciência. A história da ciência apresenta diversos exemplos.
O artigo propôs a identificação e apresentação inicial de 4 métodos científicos genuínos ou originais da
Conscienciologia. O 1º deles já foi descrito, o 3º e o 4º foram introduzidos pelo propositor da Conscienciologia, restando o maior déficit no 2º. A proposição seguiu a cronologia das publicações conscienciológicas de
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Waldo Vieira, em 4 fases hipotéticas, de 1981 a 2015. Os métodos propostos podem ser considerados básicos, pois não são redutíveis um ao outro. Por outro lado, cada um pressupõe o(s) anterior(es), exceto logicamente o primeiro.
A autoanamnese pressupõe a autoexperimentação; a cosmoanálise pressupõe a autoanamnese e a autoexperimentação; e a cosmossíntese pressupõe os três anteriores. As especialidades formam métodos derivados,
seja combinando os básicos entre si ou com métodos da ciência convencional.
Pode-se também falar de método simples, quando um dos 4 métodos básicos é empregado sozinho, ou
de método composto, quando utilizado combinado com outro(s). As composições de métodos podem ser intraparadigmáticas ou interparadigmáticas.
A descrição de métodos científicos não muda necessariamente o que é feito, porém pode mudar a pers pectiva sobre o que é feito.
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