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O Anjo Gabriel, segundo um preto velho, Gabarael,
é o Príncipe Angélico de Yesod, a sephira da
Fundamentação de todas as coisas, inclusive das ideias e
pensamentos. Na nossa caminhada pela Árvore a
caminho da Encarnação, é o momento em que nos
tornamos capazes de saber o que é possível, realizável,
factível, e o que é impossível, irrealizável, ilusório.
Vamos encontrar nosso Anjo caminhando alegremente
em companhia de uma alma prestes a chegar a Malkut.
Uma alma privilegiada, pois lhe foi dado viver um projeto
no qual poderia e deveria mostrar e testemunhar o raio
da fundamentação de todas as coisas, a saber, O
CRITÉRIO.
Será, pois, o critério, a objetividade, o senso de
realidade e a medida consequente de seus atos, que esta
alma vai apresentar ao meio em que irá viver no
Universo Malkutiano. Mas... aproximemo-nos dos dois
caminhantes para ouvir o que eles estão conversando.
(O Mundo
O Mundo é a ultima carta dos Arcanos Maiores e o cumprimento de
todos eles se as lições foram feitas corretamente. O Mundo
representa o êxito através do esforço, não só no sentido material,
mas em termos de superação das barreiras que nos serão
propostas. O Mundo fala de compromissos e de que maneira os
cumprimos: obrigações consigo mesmo, com a família, com o
entorno, com a humanidade em geral. Esta carta nos pergunta se
cumprimos nossos compromissos, e si não for assim, que pensamos
fazer em referencia a isso.
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Este arcano representa a elevação espiritual. Simboliza o
pensamento que se deixa ser e sentir na essência do eu. Na solidão,
em paz, saber viver com o necessário, o controle do mundano e o
sentimento elevado que não pede retribuição pelo bem que
fazemos. Já ninguém pode causar-lhe dano, nem benefícios, tudo
está sob o controle de suas mãos.
O Mundo também representa a autoconfiança. A confiança que os
outros têm em nós é o alicerce mais firme das relações humanas,
sem esse alicerce nada se pode atingir. A honestidade consigo
mesmo e com os outros seres humanos é um elemento muito
valioso. A pessoa que a tenha será valorizada pelo próximo. Uma
vez perdida, a pessoa será rejeitada. O Mundo nos mostra a
maneira de ser dignos de confiança, nos torna autoconfiantes.)
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Gabriel foi o primeiro a falar:
- “Andros, tens muita sorte de METATRON ter confiado a
você uma missão a desempenhar no raio do CRITÉRIO; as
pessoas que descem para Malkut nesse raio têm, quase
que infalivelmente, um Projeto no qual a
responsabilidade diante de si mesma e diante dos outros
a qualifica para ter o respeito de todos que a cercam;
também são pessoas de inteligência privilegiada: obtêm
o que precisam, o que almejam, a vida com que sonham.
Serás, assim, um ser humano notável e notado”.
- “Notoriedade não é meu objetivo, meu amado Anjo. O
que vou priorizar é trabalhar por um mundo melhor para
mim e para os meus consanguíneos, primeiramente, e
para todos os que participarem do meu círculo de
amigos”.
- “Perfeito. Sabes que desces com um grau de inteligência
superior à maioria, o que tornará mais fácil para ti
gozares das coisas materiais. Contudo, teu senso de
responsabilidade social te levará a partilhar, a contribuir
para a felicidade objetiva e subjetiva dos homens”.
- “Disto tenho plena consciência. Me chamaste de
Andros há poucos instantes, Gabriel. Isto significa que
terei um corpo masculino?”
- “Não. Chamei-te de Andros porque no estado atual do
Universo, há uma certa predominância do masculino.
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Porém, se nasceres mulher, te chamarás Andreia. Para
mim e para teu guardião, Andros é um nome que faz
referência mais ao essencial de tua alma forte, viril e,
naturalmente virtuosa. Quer nasças homem, quer nasças
mulher, és o Andrógino Universal que se manifesta aos
habitantes da Terra, a fim de testemunhar com quanto
amor o Pai Celeste dotou Javeh, no que se refere à
humanidade. Por essas razões receberás agora um
Guardião muito especial, dotado de uma rara sagacidade,
de decisão rápida, de ação pronta: Ardarel. Vamos
apressar o passo, vou apresentar você a ela. Vamos mais
rápido”.

ARDAREL
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- “Deus do Céu! É uma Anja linda...!”
- “Anjas são mais comuns aqui no Paraíso do que se
pensa, meu caro Andros. Contudo, Ardarel não é apenas
llinda. É responsável, competente, eficiente, rápida na
solução de problemas, além de ser muito sensível. Tem
um jeito especial de desenvolver as capacidades
latentes, o potencial oculto dos que a ela são confiados.”
- “Ah, Gabriel! Me conceda o poder de ver minha Anja
da Guarda!”
- “Isso não é de minha lavra, meu bom Andros. Somente
Saldalphon pode te satisfazer tal desejo. Mas, quem sabe
se tu pedires a Clio, ela conseguirá de Sandalphon que
tenhas a visão de tua Anja da Guarda... Como sabes,
apenas os Anjos da Legião de Sandalphon, como Clio e
Eupatós, por exemplo, têm permissão de introduzir uma
alma no ventre materno no momento exato da
concepção. É poder exclusivo deles. Vou chamá-la; não
custa nada você externar na frente dela esse desejo”.
“MEU NOME É CLÍON...”
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- “ Meu nome é Clíon, meu caro Andros – ou Andreia –
como quer que seja teu nome de batismo. Gabriel acaba
de te falar que somente os Anjos da Legião de
Sandalphon, como eu e Eupatós, podemos atravessar a
fronteira que separa Malkut de todas as demais Sephirot.
Estou aqui para realizar esse feito. Não teremos a menor
dificuldade de romper a barreira entre Yesod e Malkut. O
poder concedido por JAVEH a Sandalphon permite a ele e
a todos os Anjos da sua Legião saber o momento preciso
da concepção. Este segredo, que pertence a METATRON,
o Anjo Planejador de todos os universos, foi concedido a
Sandalphon, e, por extensão, a todos os seus Anjos
auxiliares, para que possamos inserir a alma peregrina da
Árvore da Vida no útero materno, pronto para recebê-la,
no momento preciso da concepção, isto é, do encontro
dos dois gametas, o espermatozoide e o óvulo.”
- “Ciência das ciências...” - pensou alto Gabriel. E disse:
“Minha querida Clíon, Andros (ou Andreia, somente
METATRON e Sandalphon o sabem), tem um desejo que
somente tu, com a permissão de teu Mestre Sandalphon
poderão satisfazer”.
- “E qual é esse desejo?” – inquiriu Clíon. “Diga-me. Caso
seja justo, irei ter com Sandalphon, meu Príncipe regente,
e levarei a ele o teu pedido. Se não atentar contra o teu
Projeto, tenho a mais absoluta certeza que ele te
concederá”.
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- “Aspiro à visão de minha Anja Guardiã” – disse com
firmeza Andros. “Certo estou de que isto me ajudará em
muito a suportar a aspereza da solidão que sofrerei na
Terra, pois minhas virtudes não são tão apreciadas lá
quanto são aqui. Nada mais terrível do que a solidão...
Não foi o próprio JAVEH que no sexto dia da Criação, após
ter criado o HOMEM, disse que não era bom para o Adam
Kadmo ficar só? E após dizer isso, nosso bom Deus não
providenciou uma Eva para fazer companhia ao nosso pai
terreno? Como pois o sábio e poderoso Príncipe
Sandalphon recusaria meu pedido? Fazendo-o,
certamente estaria indo contra o pensamento de JAVEH!”
- “As almas inteligentes dão muito trabalho às sociedades
e grupos aos quais pertencem, por raciocinarem com
lógica” – disse sorridente Gabriel. “Por isso sofrem a
rejeição e o preconceito nos ambientes que frequentam.
Já começas a medir forças conosco, meu inteligente
Andros. Sou, no entanto, obrigado pela lógica do teu
argumento, pela veracidade do mesmo, e pela
sinceridade e propriedade do teu pedido, a te dar razão”.
- “Isto nos leva a um assunto referido na Papisa” –
aparteou Clíon. “Raciocinar com lógica, pesquisar

com método e ter critérios de avaliação para a
verdade do Sistema que queremos julgar. Prezado
Andros, vamos prover tua memória subconsciente dos
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dados de que vais necessitar em Malkhut para atingir a
verdade sem risco de erro”.
- “É o que Trimegisto nos obriga, quando diz na sua Tábua
de Esmeralda: “Trata-se do conhecimento da Verdade;
somente a Verdade e nada mais do que a Verdade” –
ponderou Ardarel.
- “É o que o Mestre Jesus disse a Pilatos, quando este o
julgava: ‘Nasci e vim ao MUNDO para dar testemunho da
Verdade; e quem é pela Verdade ouve a minha voz’ –
acrescentou Gabriel”.
- “Vamos ao provimento da Teoria referida por mim, meu
querido Andros” – tornou Clíon.
- “Sim, vamos” – falaram em coro os outros dois Anjos.

SOBRE A LÓGICA, O MÉTODO E O CRITÉRIO.
Lógica
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mundo
O mundo é uma carta bem abrangente, e considerada uma das
mais positivas do tarot, pois nela se encontra, de forma
sintetizada, a energia de todas as cartas. O mundo, como ultima
carta do grupo dos Arcanos Maiores, indica que é chegado o fim de
um ciclo importante em nossa vida.
Esse fim não significa um fim total, porque quando um objetivo se
concretiza, quando conseguirmos terminar uma tarefa, outras se
apresentam em nossa vida. Sempre estaremos evoluindo.
Mesmo que nesse dia, nossa alma se desprenda, isso não quer dizer
que a vida cesse, pelo contrario, ela segue para novas

dimensões, onde novas tarefas estarão aguardando o nosso Ser.
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SOBRE A LÓGICA, O MÉTODO E O CRITÉRIO.
Lógica
(Origem: Wikipédia)
A Lógica (do grego λογική logiké ) é o estudo
filosófico do raciocínio válido2 .
Utilizada em atividades mais intelectuais, a lógica é
usada principalmente nas disciplinas de filosofia,
matemática, semântica e ciência da computação. Ela
examina de forma genérica as formas que a
argumentação pode tomar, quais dessas formas são
válidas e quais são falaciosas.
Em filosofia, o estudo da lógica aplica-se à maioria
dos seus principais ramos: metafísica, ontologia,
epistemologia e ética.
Na matemática, estuda-se as formas válidas de
inferência de uma linguagem formal.
Por fim, a lógica também é estudada na teoria da
argumentação.

A teoria da argumentação, ou
simplesmente argumentação, é o estudo
interdisciplinar de como conclusões podem ser
alcançadas através do raciocínio lógico.
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Ou seja, argumentar é afirmar algo,
VERDADEIRO ou não, baseado em premissas.

Isso inclui as artes e as ciências do debate civil,
o diálogo, o bate-papo e a persuasão. Engloba o
estudo das regras de inferência, da lógica e das
regras de procedimento, tanto em cenários
artificiais quanto no mundo real. A teoria da
argumentação inclui o debate e a negociação, as
quais possuem interesse em alcançar conclusões
mutuamente aceitáveis. Também engloba o

diálogo erístico, o ramo do debate social em que
a vitória sobre um oponente é o objetivo principal.
Esta arte e ciência é com frequência o meio pelo
qual algumas pessoas protegem suas crenças ou
seus interesses, num dialogo racional, em
linguagem comum, e durante o processo de
defender suas ideias. A Argumentação é usada na
advocacia, por exemplo em tribunais, para provar
ou refutar a validade de certos tipos de evidências.
Além disso, estudiosos da teoria da argumentação
estudam as razões post hoc (após o ato concluído)
mediante as quais um indivíduo pode justificar
decisões que originalmente poderiam ter sido
realizadas de forma irracional.
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Componentes- chave da argumentação










Entender e identificar argumentos, estando eles
explícitos ou implícitos, e os objetivos dos
participantes nos diferentes tipos de diálogos.
Identificar as premissas de que as conclusões
são derivadas.
Estabelecer o "ônus da prova" – determinar
quem fez a afirmação inicial e, portanto, quem é o
responsável por prover evidências que tornam a
sua posição digna de aceitação.
Para o responsável pelo "ônus da prova",
o advogado, no sentido de combinar evidências
de sua posição, a fim de convencer ou forçar a
aceitação do oponente. O método pelo qual isto
é feito consiste em produzir um argumento
válido, sólido e convincente, desprovido de
fraquezas e não facilmente atacado.
Em um debate, o cumprimento do ônus da
prova cria um “ônus da tréplica”. O sujeito deve
tentar identificar falhas de raciocínio no argumento
do oponente, para atacar as razões/premissas do
argumento, e fornecer contra exemplos, se
possível, para identificar alguma falácia, e para
mostrar por que uma conclusão não pode ser
derivada das razões apresentadas pelo seu
argumento.
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Estrutura interna dos argumentos
Normalmente um argumento possui uma estrutura
interna, compreendendo o seguinte:
1. conjunto de pressupostos ou premissas
2. um método de raciocínio ou dedução e
3. uma conclusão ou ponto.
Um argumento deve ter pelo menos duas premissas
e uma conclusão. Frequentemente a lógica
clássica é usada como o método de raciocínio em
que a conclusão é inferida logicamente dos
pressupostos. Um desafio é que se um conjunto
de pressupostos é inconsistente, então nada
pode ser inferido logicamente da inconsistência.
Por isso é comum exigir que o conjunto de
pressupostos apresentado seja consistente. É
também uma boa prática exigir que o conjunto de
pressupostos seja, no mínimo, possível, com relação
ao conjunto de inclusão, necessário para inferir o
consequente. Tais argumentos são chamados
argumentos MINCON, abreviação para mínimo
consistente. Esse tipo de argumentação tem sido
aplicada para os campos do direito e da medicina.
Uma segunda escola de argumentação investiga
argumentos abstratos, onde o argumento em si é
considerado um termo primitivo, por isso nenhuma
parte da estrutura interna dos argumentos é levada
em conta. Na sua forma mais comum, a
argumentação envolve um indivíduo e um
interlocutor ou um oponente engajado em um
dialogo, cada um defendendo diferentes posições e
tentando convencer o outro. Outros tipos de
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diálogo além do convencimento são a erística,
buscadeinformações, investigação, negociação, deli
beração e o método dialético (Douglas Walton). O
método dialético ficou famoso por causa
de Platão em suas histórias
sobre Sócrates questionando criticamente vários
personagens, entre eles figuras históricas.
Argumentação e os fundamentos do
conhecimento
A teoria da argumentação teve suas origens na
teoria do conhecimento (epistemologia), pertencente
ao campo da filosofia, que demandou a procura de
bases para as configurações (lógica, leis que regem
o abstrato) e os materiais (física, leis que regem o
concreto) de um sistema universal de conhecimento.
Mas estudiosos do argumento rejeitaram
gradualmente a filosofia sistemática de Aristóteles e
o idealismo de Platão e Kant. Eles questionaram e
descartaram totalmente a ideia de que as premissas
dos argumentos recebem sua solidez do sistema
filosófico formal. O seu campo assim foi
expandido.1 O primeiro ensaio de Karl R. Wallace, "A
Substância da Retórica: Boas Razões", no Quarterly
Journal of Speech 44 (1963), levou muitos
estudiosos a estudar a "argumentação de mercado"
– os argumentos comuns das pessoas comuns. O
primeiro ensaio da argumentação de mercado foi
feito por Ray Lynn Anderson e David C. Mortensen,
"Lógica e Argumentação de Mercado", no Quarterly
Journal of Speech 53 (1967): 143-150. Essa linha de
pensamento levou a uma aliança natural com os
desenvolvimentos mais recentes na sociologia do
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conhecimento.4 Alguns estudiosos obtiveram
conexões com desenvolvimentos recentes na
filosofia, isto é, o pragmatismo de John
Dewey e Richard Rorty. Rorty tinha chamado esta
mudança de enfase de "a virada linguística". Esta
nova abordagem de argumentação híbrida é usada
com ou sem evidência empírica, para estabelecer
conclusões convincentes sobre problemas que são
de natureza moral, científica, epistêmica, ou de uma
natureza que a ciência sozinha não pode responder.
Fora do pragmatismo e de muitos
desenvolvimentos intelectuais nas ciências humanas
e sociais, teorias da argumentação "não-filosóficas"
cresceram, o que localizou os campos do argumento
tanto formal quanto material em campos intelectuais
particulares. Estas teorias incluem lógica informal,
epistemologia social, etnometodologia, atos de fala,
a sociologia do conhecimento, a sociologia da
ciência, e a psicologia social. Essas novas teorias
não são não-lógicas ou anti-lógicas. Elas procuram
coerência lógica na maioria dos exemplares de
discurso. Essas teorias são, portanto,
costumeiramente rotuladas como "sociológicas",
porque se focam nos campos sociais do
conhecimento.
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Tipos de argumentação[editar | editar código-fonte]
Argumentação de conversação
Análise da Conversação e Análise do Discurso.
O estudo da conversação que ocorre naturalmente
surgiu a partir do campo da sociolinguística.
Normalmente é chamado de análise da
conversação. Inspirado pela etnometodologia, ela
foi desenvolvida no final dos anos 60 e início dos
anos 70, principalmente pelo sociólogo Harvey
Sacks e, entre outros, seus colaboradores mais
próximos Emanuel Schegloff e Gail Jefferson. Sacks
morreu no início de sua carreira, mas o seu trabalho
foi continuado por outros em seu campo, e a Análise
da Conversação tornou-se uma força estabelecida
em sociologia, antropologia, linguística, comunicaçã
o através da fala e psicologia. 5 Isto é de particular
influência na sociolinguística interracional, análise
do discurso e da psicologia discursiva, além de ser
uma disciplina coerente em sua própria área.
Estudos empíricos e formulações teóricas feitas
por Sally Jackson e Scott Jacobs, e várias gerações
de seus alunos, têm descrito a argumentação como
“uma forma de gerenciar os desentendimentos
da conversa dentro dos contextos da
comunicação e sistemas que naturalmente
preferem o acordo”.
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Argumentação Matemática
As bases da verdade matemática tem sido objeto de
longos debates. Frege em particular procurou
demonstrar (ver Gottlob Frege, “Os Fundamentos da
Aritmética” de 1884, e “logicismo na filosofia da
matemática”) que as verdades matemáticas podem
ser derivadas de axiomas puramente lógicos e,
portanto, são, no final, verdades lógicas. O projeto
foi desenvolvido por Russell e Whitehead, em seu
“Principia Matemática”. Se um argumento pode ser
convertido na forma de sentenças em lógica
simbólica, então ele pode ser testado através da
aplicação de procedimentos de prova aceitos. Isso
foi realizado para a Aritmética usando axiomas de
Peano. Seja como for, um argumento matemático,
como em qualquer outra disciplina, pode ser
considerado válido somente se puder ser
demonstrado que ele tem premissas verdadeiras e
uma conclusão.
Argumentação Científica
Talvez a declaração mais radical dos fundamentos
sociais do conhecimento científico tenha sido dita
por Alan G. Gross em “A Retórica da Ciência”
(Cambridge: Harvard University Press, 1990). Gross
afirma que a ciência é retórica "sem resto", o que
significa que o conhecimento científico em si não
pode ser visto como uma área idealizada do
conhecimento. O conhecimento científico é
produzido de forma retórica, o que significa que ele
tem autoridade epistêmica especial somente quando
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os seus métodos costumeiramente usados para
verificação são confiáveis.
Argumentação Jurídica
A argumentação jurídica são apresentações faladas
para um juiz ou tribunal de apelação por um
advogado, ou grupos de advogados, enquanto
defendem as razões legais pelas quais eles
deveriam prevalecer. Alegações orais em grau de
recurso são acompanhadas de resumos escritos,
que também servem para avançar o argumento de
cada uma das partes na disputa legal. Um
argumento de encerramento, ou soma, é a
declaração de conclusão do conselho de cada parte
reiterando os argumentos importantes para o
julgador de fato, muitas vezes o júri, em
um processo judicial. Um argumento de
encerramento costuma ocorrer após a apresentação
de provas.
Argumentação Política
Argumentos políticos são usados por acadêmicos,
especialistas da mídia, candidatos a cargos políticos
e funcionários do governo. Os argumentos políticos
também são usados pelos cidadãos em interações
comuns para comentar e entender os
acontecimentos políticos. 6 A racionalidade do

público é uma questão importante nesta
linha de pesquisa. O cientista político Samuel L.
Popkin cunhou a expressão "eleitores mal
informados" para descrever a maioria dos
eleitores que sabem muito pouco sobre política ou
sobre o mundo em geral. Na prática, os "eleitores
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mal informados" podem não estar cientes
da legislação que seu representante tem proposto
ou apoiado no Congresso. Os eleitores mal
informados em geral baseiam a sua decisão na
propaganda política do candidato pela mídia ou em
um panfleto recebido no e-mail. É possível que a
propaganda política ou os panfletos venham a
apresentar uma posição política que o candidato
possui que contradiz completamente as medidas
legislativas tomadas por ele no congresso, em nome
dos seus eleitores. Ele só precisa ter uma pequena
porcentagem do grupo geral de votação que baseia
a sua decisão em informações imprecisas, uma faixa
dos eleitores de eleitores de 10 a 12%, para mudar
um resultado geral da eleição. Quando isso
acontece, o eleitorado em geral pode ter sido
enganado, ou se deixado enganar. No entanto, o
resultado da eleição continua legal e seus votos são
confirmados. Consultores políticos experientes vão
tirar proveito dos eleitores mal informados e
influenciar os seus votos com a desinformação, pois
isso costuma ser fácil e suficientemente eficaz. Os
chamados verificadores de fatos tem surgido nos
últimos anos para ajudar a combater os efeitos de
tais táticas de campanha.
Pragma-dialética
Estudiosos da Universidade de Amsterdã, na
Holanda, foram os pioneiros no uso da versão
moderna rigorosa da dialética sob o nome pragmadialética. A idéia perseguida é formular regras
gerais que, se seguidas, irão produzir uma
discussão racional e conclusões sólidas. Frans H.
van Eemeren, o falecido Rob Grootendorst, e muitos
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de seus alunos produziram um grande grupo de
trabalho expondo essa idéia. A concepção dialética
da racionabilidade é dada por dez regras para a
discussão crítica, todas sendo fundamentais para
alcançar uma resolução da diferença de opiniões (de
Van Eemeren, Grootendorst, e Snoeck Henkemans,
2002, p. 182-183). A teoria postula isso como um
modelo ideal, e não algo que se espera encontrar
como um fato empírico. O modelo pode, contudo,
servir como uma heurística importante e uma
ferramenta fundamental para testar como a
realidade se aproxima deste ideal e apontar para
onde o discurso der errado. Isto acontece quando as
regras são violadas. Qualquer violação constitui uma
falácia. Embora não seja focada principalmente em
falácias, a pragma-dialética fornece uma abordagem
sistemática para lidar com elas de uma forma
coerente.
Inteligência artificial
Esforços têm sido feitos dentro do campo
da inteligência artificial para realizar e analisar o ato
da argumentação com os computadores. A
argumentação foi utilizada para fornecer uma prova
teórica da semântica para a lógica não-monotônica,
começando como influência do trabalho de Dung
(1995). Sistemas de argumentação computacional
têm encontrado aplicação particular em domínios
onde a lógica formal e a teoria da decisão clássica
são incapazes de capturar a riqueza de raciocínio
(complexidade), exemplos desses domínios são o
direito e a medicina. Em Elementos da
Argumentação, Philippe Besnard e Anthony Hunter
introduzem técnicas para formalizar a argumentação
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dedutiva na inteligência artificial, enfatizando
formalizações emergentes para a argumentação
prática. 14 Uma visão abrangente desta área pode
ser encontrada em um livro recentemente editado
por Iyad Rahwan eGuillermo R . Simari. 15 Dentro da
Ciência da Computação, a série de workshop
ArgMAS (Argumentação em Sistemas Multi-Agente),
a série de workshop CMNA, 16 e agora a Conferência
COMMA, 17 são eventos anuais regulares que
atraem participantes de todos os continentes. O
periódico Argument & Computation 18 é dedicado a
explorar a intersecção entre argumentação e ciência
da computação.
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TAROT CABALÍSTICO – TAROSOFIA
ICTYS SESSENTA E CINCO
Prof. MARLANFE
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Metodologia.
Origem: Wikipédia.
A Metodologia é o estudo dos métodos. As etapas a serem
seguidas num determinado processo.
Tem como objetivo captar e analisar as características dos
vários métodos indispensáveis, avaliar suas capacidades,
potencialidades, limitações ou distorções e criticar os
pressupostos ou as implicações de sua utilização.
Além de ser uma disciplina que estuda os métodos, a

metodologia é também considerada uma forma de
conduzir a pesquisa ou um conjunto de regras
para ensino da ciência e da arte.
A Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada,
rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método
(caminho) do trabalho de pesquisa. É a explicação do
tipo de pesquisa, dos instrumentos utilizados
(questionário, entrevista etc), do tempo previsto, da equipe
de pesquisadores e da divisão do trabalho; das formas de
tabulação e tratamento dos dados, enfim, de tudo aquilo
que se utilizou no trabalho de pesquisa.
Em Gestão de Projetos, existe a metodologia geral e a
metodologia detalhada.
A metodologia pode ser dividida em vários métodos para
chegar a um determinado objetivo.
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Conceito
Deve-se notar que a palavra metodologia é muitas vezes
usada onde seria mais adequado usar método. É um
exemplo claro de inflation. Por exemplo tomemos a frase
"Já que os estudantes não estavam disponíveis para
responder a pesquisa sobre o sucesso acadêmico, nós
mudamos nossa metodologia e, em vez deles, utilizamos
respostas dos instrutores". Nesse caso, a metodologia
(fazer pesquisa presumindo que isso fornece resultados
confiáveis) não mudou. O que mudou foi o método
(perguntar a professores em vez de a estudantes).
O termo metodologia inclui os seguintes conceitos, em
relação a uma disciplina particular ou campo de estudo:
1. coleção de dados, teorias, conceitos e idéias;
2. estudo comparativo de diferentes enfoques;
3. crítica de um método individual.
Metodologia refere-se a mais do que um simples conjunto
de métodos, refere-se às balizas e pressupostos filosóficos
que fundamentam um estudo particular. É por isso que a
literatura acadêmica geralmente inclui uma seção sobre a
metodologia dos pesquisadores. Esta seção faz mais do
que delinear os métodos dos pesquisadores (como em
"Realizamos uma pesquisa com 50 pessoas ao longo de
um período de duas semanas e os resultados foram
submetidos à análise estatística", ), que poderia explicar o
que os investigadores tinham em vista.
Outra chave (embora possivelmente imprecisa) de uso de
metodologia não se refere à pesquisa ou às técnicas de
análise específica. Isso muitas vezes refere-se a tudo e
qualquer coisa que possa ser encapsulado por uma
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disciplina ou uma série de processos, atividades e tarefas.
Exemplos disto são encontrados em desenvolvimento de
software, gerenciamento de projetos e campos de processo
de negócio. Esse uso do termo é tipificado pelo contorno
quem, o quê, onde, quando e porquê. Na documentação
dos processos que compõem a disciplina, que estão sendo
apoiados por "esta metodologia", é onde iríamos
encontrar os "métodos" ou processos. Os processos em si
são apenas uma parte da metodologia, juntamente com a
identificação e uso das normas, políticas, e procedimentos
diversos.
Exemplo
Daí, bem concebidas as metodologias, os pesquisadores

frequentemente reconhecem a necessidade de
rigor, lógica e coerência que deve resistir à revisão
pelos pares, bem como a sua abordagem fundamental da
realidade. Por exemplo:
Os pesquisadores acreditam que no paradigma do
positivismo, que sustenta que a verdade está lá
fora'"à espera de ser descoberto", os fatos existem
independentemente de quaisquer teorias ou da
observação humana. Essa perspectiva domina a
tradição filosófica ocidental, que fornece a
fundação da ciência ocidental. A realidade é
assumida como objetivo de ser, isto é, que existe
fora de nossa percepção. Neste paradigma, nem a
busca da verdade, nem a própria verdade é
problemática: A verdade é definitiva e verificável.
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Os cientistas realizam experiências empíricas em
laboratórios e relatam o que eles descobriram
como peritos.
Ou é a verdade fabricada (ver Construtivismo e
epistemologia construtivista) na mente das pessoas e entre
as pessoas em uma cultura? Nessa segunda visão, os fatos
ditos como "verdades" são uma construção de teorias e
pontos de vista. Este paradigma sustenta que tanto a
natureza da verdade quanto a do inquérito é muitas vezes
problemática, porque a verdade é construída (ou
fabricada) pelos processos em curso de negociação, de
reavaliação e de aperfeiçoamento dos indivíduos e entre
eles. No entanto, isso não está relacionado com as
perspectivas fora da comunidade científica, as quais
tentam igualar os resultados da investigação com as
crenças sociais e populares e sistemas de crenças.
As ciências sociais são capazes de diferenciar
metodos diferentes usando métodos qualitativos,
quantitativos e métodos mistos de abordagens. Os
métodos qualitativos incluem o estudo de caso, a
fenomenologia, a teoria fundamentada, a etnografia, entre
outros. Os métodos acima listados incluem teste de
hipóteses.

Após esse longo discurso sobre o bom funcionamento
da inteligência e das ferramentas que por ela podem ser
utilizadas, Gabriel tomou a palavra:
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- “Então, meu caro Andros, entendeste tudo o que te
ensinamos? São conhecimentos preciosos para tua
realização na Terra, planeta que em breve te receberá...”
- “Entendi tudo, meu querido Gabriel. Quando meu
cérebro estiver maduro, por volta dos quinze a dezesseis
anos de idade, começarei a me lembrar de tudo o que
aprendi contigo, com Clíon e com Lisiel. Então, iniciarei
minha missão: testemunharei o quanto JAVEH é bom,
poderoso e sábio”.
- “Eu não duvido disso, meu amigo” – aparteou Clíon.
“Tens o temperamento mais equilibrado dentre todos os
que foram produzidos pelos Anjos de Geburah e Chesed,
Haniel e Tzadikiel. Serás uma bênção para a
humanidade!”
- “Assim espero”. – Retorquiu o peregrino a caminho da
encarnação.
- “Ficou uma coisa sem resolver,” – lembrou Lisiel – “e
que Clíon dependerá do assentimento de Sandalphon: a
visão do Anjo da Guarda solicitada por Andros. Eu bem
que gostraria de ter um afável e cálido convívio visível
com o meu protegido...”
- “Não tenho a menor dúvida de que nosso amigo
Sandalphon o concederá.” – afirmou categoricamente
Gabriel. “Vai ser muito mais fácil para nosso
desconhecido, agora tendo a identidade revelada, Andros
ou Andreia, cumprir seu Projeto. A propósito, suponho ser
conveniente dizer ao nosso leitor que “Andros” significa
“HOMEM”, e que Andreia é o seu equivalente feminino.
Afinal, esclareçamos o mistério do nosso incógnito
viajante desconhecido: é qualquer homem, qualquer
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mulher que, após a longa peregrinação pela Árvore,
finalmente chegou ao limite entre os mundos ou Sephirot
dos Anjos Instrutores e Malkhut. Então, amigos! Está na
hora de me despedir de Andros/Andreia. Clíon será a
condutora que vai ultrapassar a barreira rumo à encarnação
em Malkhut. Já você, minha linda Anja da Guarda,
acompanhará teu protegido na precipitação, continuando
com ele em todos os momentos de sua vida; ensinando-lhe
o caminho do bem e do justo, para que ele não se desvie
nem para a direita nem para a esquerda. Essa alma
superior certamente não perderá tempo construindo um
Projeto Alternativo , como fizeram, fazem e farão ainda
muitos habitantes do “Vale de Lágrimas”, como os santos
chamam Malkhut”.

É CHEGADA A HORA: PULEM!
- “Tudo isso que disseste é muito verdadeiro, Anjo da
Anunciação. E é com muita propriedade que anuncias ao
nosso viajante desconhecido, agora conhecido, que é hora
de ele se preparar para o esquecimento temporário e a
gestação no útero materno. Lisiel, vamos comigo!
Deixemos Gabriel guardando o caminho de Yesod a
Malkhut e enviemos, juntas, mais um habitante do Planeta
azul. Meu querido amigo, até à vista. É chegada a tua
hora: PULE!
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O Arcano da Alegria e da Celebração da Vida
Compilação de

Constantino K. Riemma

Significados simbólicos
Finalização,
realização.
Recompensa.
Apoteose.
Encontrar
o
próprio
lugar
no
mundo.
Centralizar-se.
Alegria de viver. O sensível, a carne, a vida transitória. O equilíbrio inspirado.

Interpretações usuais na cartomancia
Sorte grande, êxito completo. Coroamento da obra, finalização de um processo. Força
decisiva. Circunstâncias muito favoráveis, meio propício. Integridade absoluta.
Contemplação
envolvida.
Êxtase.
Alegria,
reconhecimento,
riqueza.
Representa o elemento feminino. É uma carta de caráter muito individual.
Mental: Grande poder da mente. Tendência para a perfeição. Magistério mental e
psíquico.
Emocional: Significa elevação do espírito, sentimentos amorosos no sentido altruísta,
sem egoísmo nem sensualidade. Amor à humanidade, tarefas sociais a cumprir.
Sentimentos guiados pelo desejo de aperfeiçoar tudo que se faz. Para os artistas:
inspiração abundante.
Físico: Experiência rica. Atividades sólidas e brilhantes.
transcendentes (mundanos, transitórios). Boa saúde.

Êxito

em

níveis

não
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O ANDRÓGINO : ANDROS/ANDREIA

