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“A felicidade não é uma utopia;

ela decorre da aquisição

da vivência mística, bem-estar do corpo,

da experiência mística, bem-estar psíquico,

e do êxtase místico, bem-estar espiritual.”

M. A. S. Brasil

“Happiness is not a utopia;

it comes from the acquisition

of mystical living, the well-being of the body,

of mystical experience, psychic well-being,

and of mystical ecstasy, spiritual well-being.”

M. A. S. Brasil
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PREFACE

My studies on the human being have led me to a trilogy that can

be expressed as follows: the human being, living, needs to take a stand

regarding the mystery of the world, to make himself religious; he also

needs to reflect on everything that exists, its principles and causes, to

make himself a philosopher; he needs, likewise, to investigate himself,

his structure and his dynamics, to make himself a scientist. Therefore, I

realized I needed to study more in depth the religions, the philosophies

and the sciences. From the religions I have intuited that the human being

needs to believe in the Creator, have faith in his capacity to understand

his destiny in the world and have charity towards those who do not have

the consolation of this belief and faith. From the philosophies I have

deduced that the human being seeks, through reason, through intuition

and through participation, to explain his existence, nature and attributes,

as well as his relation with the world. From the sciences, I have induced

that the human being seeks to apprehend the phenomena through the

accumulated experience of different and numerous perceptions.

My studies on the religions can be summarized, firstly, as

follows: religion, reconnection, is the subordination and bonding

to the divinity, which includes the fulfillment of the earthly duties

connected to religious rituals, to justice and to ethics. Pelagianism was

a brief movement of religious liberation from naive religious beliefs; on

the other hand, the perennial character of religious preaching led the

cult of the virtues to exaggeration; there was an attempt to conciliate

morality and faith, with the aim of avoiding the excesses of both.
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PREFÁCIO

Meus estudos sobre o ser humano levaram-me a uma trilo-

gia que pode assim expressar-se: o ser humano, vivendo, necessita

posicionar-se em relação ao mistério do mundo, fazer-se religioso;

necessita, também, refletir sobre tudo que existe, seus princípios

e suas causas, fazer-se filósofo; necessita, ainda, pesquisar sobre si

mesmo, sua estrutura e sua dinâmica, fazer-se cientista. Desse modo,

compreendi que deveria aprofundar-me no estudo das religiões,

das filosofias e das ciências. Das religiões, intui que o ser humano

necessita crer no Criador, ter fé em que esteja compreendendo sua

destinação no mundo e ter caridade para com aqueles que não têm

o consolo desta crença e desta fé. Das filosofias, deduzi que o ser

humano procura, pela razão, pela intuição e pela participação, ex-

plicar sua existência, natureza e atributos, assim como a sua relação

com o mundo. Das ciências, induzi que o ser humano busca apre-

ender os fenômenos através da experiência acumulada de diferentes

e numerosas percepções.

Meus estudos sobre as religiões podem resumir-se, em um pri-

meiro momento, como se segue: Religião, religação, é a subordinação

e vinculação à divindade, que inclui o cumprimento dos deveres

terrenos ligados aos rituais religiosos, à justiça e à ética. O pelagismo

foi um breve movimento de libertação da religião das crenças reli-

giosas ingênuas; por outro lado, o caráter parenético das pregações

religiosas levou ao exagero o culto das virtudes; houve uma tentativa

de conciliação entre moral e fé, a fim de evitar os excessos de ambas.
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The reconnection with the mystery of the world presented, from the

beginning, a characteristic of dependence, which led to terror-fear and

to fascination; there were also the intuition of certain values considered

to be supreme and the rational recognition of a fundamental relation

between the person and the divinity.

Secondly, I have come to realize that there are two basic ways

in the study of religions: that of immanent religion, which considers

that the reality we are speaking of is, in some manner, in man

himself, who “experiences” the divinity, does not bond to it; and

that of transcendent religion, more precisely, absolutely transcendent,

which considers divine reality as infinitely beyond man, which makes

bonding impossible. Thirdly, I have realized the types of religions:

natural, that is, based on truths, principles and norms deduced from

living; revealed, that is, based on the revelation of God to a man or to

a people, leading to institutionalization; and mystical, that is, based

on the unspeakable experience of the presence of God.

In the examination of the relation between religion and

philosophy I could observe that: there is a connection between

them, if we consider that the content of religion is the main theme

of philosophical reflection and philosophy is fundamentally religious,

and what is important is that one does not cancel out the other.

There is a tension between them, generating a permanent battle,

which the western world has been always winning, in its secular

contention against the spontaneous metaphysical spirit, which is

that of the religion of revelation, and in favor of exact science and

technique. One must consider that philosophy studies, by means of

description and critical examination, the language and propositional

content of religion, that is, the relation (or lack of relation)
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A religação com o mistério do mundo apresentou, de início, uma

característica de dependência, que levou ao terror-temor e à fascina-

ção; ocorreram, também, a intuição de certos valores considerados

supremos e o reconhecimento racional de uma relação fundamental

entre a pessoa e a divindade.

Em um segundo momento, depreendi dois modos fundamentais

no estudo das religiões: o da religião imanente, que considera que

a realidade em questão se encontra, de alguma forma, no homem

mesmo, que “experimenta” a divindade, não se vincula a ela; o da

religião transcendente, ou melhor, absolutamente transcendente, que

considera que a realidade divina se encontra infinitamente mais além

do homem, o que torna a vinculação impossível. Em um terceiro

momento, depreendi os tipos de religião: a natural, isto é, baseada em

verdades, princípios e normas deduzidos do viver; a revelada, isto é,

baseada na revelação de Deus a um homem ou a um povo, levando à

institucionalização; a mística, isto é, baseada na experiência indizível

da presença de Deus.

No exame da relação entre religião e filosofia pude ob-

servar que: Há uma ligação entre elas, se considerarmos que o

conteúdo da religião é o tema principal da reflexão filosófica e

a filosofia é fundamentalmente religiosa, sendo que o impor-

tante é que uma não anule a outra. Há uma tensão entre elas,

gerando uma luta permanente, que o ocidente vem ganhando

sempre, na sua pendência secular contra o espírito metafísico

espontâneo, que é o da religião da revelação, e a favor da ciên-

cia exata e da técnica. Há que considerar que a filosofia estuda,

mediante a descrição e o exame crítico, a linguagem e o con-

teúdo proposicional da religião, ou seja, a relação (ou falta de)
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between religious beliefs and moral principles and the structure and

forms of the religious enunciations and experience, and the relation

between religious values and other values.

The study of religions has led me to the conclusion that the

most expressive religion is Judaism and that is why I have carried out a

hermeneutical exegesis of its holy texts, the Old and New Testaments,

examining their contributions and fallacies, fallacies that cause an

obstruction in the development of its followers. An examination of

such an obstruction made it clear that its cause lies in the absence

of freedom and a critical spirit, which obscures any expectation of

development, since it hinders the choice of right thinking, which is

the definitive attitude to make effective right conduct. The need to

create the Newest Testament became evident so that it would correct

the fallacies of the Old and New Testaments and would point to a

future that guarantees the development of all human beings on the

road towards the greater goal, God.

My studies on the philosophies can be summarized, firstly,

as follows: philosophy, love of wisdom, theoretical knowledge,

or of knowledge in general, practical and theoretical knowledge,

encompasses the wisdom of the sage, who knows the reason that

guides all, and the knowledge of the erudite, who is curious and seeks

to “possess” wisdom; true philosophy is the search for wisdom “for

its own sake”, that is, with the exclusive purpose of knowing. We

can also consider philosophy, eloquence or practical morality, the

contemplation of the cosmos, the method of scientific investigation,

the state of life, the inner experience transmitted by a master, life

in community, the moral effort guided by God, the practicing of

the law.
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entre crenças religiosas e princípios morais e a estrutura e as for-

mas dos enunciados e da experiência religiosos, e a relação entre

os valores religiosos e outros valores.

O estudo das religiões levou-me à conclusão de que a religião

mais expressiva é a judaica, razão pela qual realizei uma exegese her-

menêutica dos seus textos sagrados, o Antigo e o Novo Testamento,

examinando suas contribuições e suas falácias, falácias essas que

causam um emperramento na evolução dos seus seguidores. Um

exame de tal emperramento evidenciou que a causa dele repousa na

ausência da liberdade e do espírito crítico, que obscurece qualquer

expectativa de evolução, pois impede a escolha do reto pensar, que é

a atitude definitiva para a efetivação da conduta reta. Evidenciou-se

a necessidade da elaboração do Novíssimo Testamento, que corrija

as falácias contidas no Antigo e no Novo e aponte para um porvir

que garanta a evolução de todos os seres humanos na caminhada em

direção à meta maior, Deus.

Meus estudos sobre as filosofias podem resumir-se, em um

primeiro momento, como se segue: Filosofia, amor à sabedoria,

conhecimento teórico, ou ao saber em geral, conhecimento teórico

e prático, compreende o saber do sábio, que conhece a razão que

tudo rege, e o saber do erudito, que tem curiosidade e procura “pos-

suir” a sabedoria; a verdadeira filosofia é a busca da sabedoria “por

ela mesma”, isto é, com a finalidade exclusiva de conhecer. Pode

considerar-se, também, filosofia a eloquência, ou moral prática,

a contemplação do cosmo, o método de investigação científica, o

estado de vida, a experiência interior transmitida por um mestre, a

vida em comunidade, o esforço moral orientado por Deus, a prática

da lei.
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Secondly, I have come to understand the origin and historical

movement of philosophy: it started intertwined with mythology and

with cosmogony; we can see Egyptian influences in Greek philosophy;

there were also philosophers in China and in India, but philosophy only

reached its maturity in Greece. Thirdly, I have come to understand the

duplicity of meaning given to philosophy on various occasions: often a

universal interest in reality was shown, and scant attention was given to

the diversity of facts; some praised the superiority of reason and others the

superiority of intuition, sometimes more mystical than discursive; some

stated the importance of theory and others the fundamental character of

virtue and conduct; often speculative activity dominated and at other

times critical activity; some did not accept the “suppositions” and others

immersed themselves in them; some only identified themselves with pure

knowledge and others lived in the eagerness of salvation.

The study of the philosophies has led me to conclude that, just as

with religions, they present, together with their contributions, fallacies that

aggravate the obstruction in the development of human beings, fallacies

that are due to reasonings, intuitions and phenomenological visions that

come from sick minds, which give rise to fear of freedom and of a critical

spirit. The need to create a metatheory of philosophical knowledge to

correct the fallacies present in the philosophies became evident, one

that points towards a future that guarantees the evolution of all human

beings in the search of their own maturity, the only way to guarantee the

guidelines of “good-living”, of the greatest possible happiness for all.

My studies on the sciences can be summarized, firstly, as

follows: Science, a way of knowing that aspires to formulate, by

means of rigorous and appropriate language, if possible with the

help of the language of mathematics, the laws which rule phenomena
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Em um segundo momento, depreendi a origem e o movimento

histórico da filosofia: começou mesclada com a mitologia e com a cos-

mogonia; notam-se influências egípcias sobre a filosofia grega; houve,

também, filósofos na China e na Índia, mas a filosofia só encontrou sua

maturidade na Grécia. Em um terceiro momento, depreendi a duplici-

dade de significado dada à filosofia em diversas ocasiões: muitas vezes era

demonstrado um interesse universal sobre a realidade, e pouca atenção

era dada à diversidade dos fatos; alguns decantavam a superioridade da

razão e, outros, a superioridade da intuição, às vezes, mais mística do

que discursiva; alguns afirmavam a importância da teoria, e, outros, o

caráter fundamental da virtude e da conduta; muitas vezes predominava

a atividade especulativa e, outras vezes, a atividade crítica; alguns não

aceitavam os “por supostos” e outros mergulhavam neles; alguns só se

identificavam com o puro saber e outros viviam no afã de salvação.

O estudo das filosofias levou-me à conclusão de que, assim como

as religiões, elas apresentam, de permeio às suas contribuições, falácias

que agravam o emperramento na evolução dos seres humanos, falácias

essas decorrentes de raciocínios, intuições e visões fenomenológicos

produto de cérebros doentios, que originam o medo da liberdade e do

espírito crítico. Evidenciou-se a necessidade da elaboração da metate-

oria do conhecimento filosófico para corrigir as falácias contidas nas

filosofias e apontar para um porvir que garanta a evolução de todos os

seres humanos na busca da sua maturidade, única forma de garantir

as diretrizes do bem-viver, da maior felicidade possível para todos.

Meus estudos sobre as ciências podem resumir-se, em um primeiro

momento, comose segue:Ciência,ummododeconhecimentoqueaspiraa

formular,mediante linguagens rigorosas eapropriadas, sepossível comoau-

xíliodalinguagemmatemática,leispormeiodasquaisseregemosfenômenos
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and register laws of varied orders. The laws that guide phenomena

have, all of them, common elements, which are, to be able to describe a

series of phenomena, to be proven through the observation of facts and

experimentation and to be able to predict, whether a complete prediction,

or a statistical prediction, future events; the proof and the prediction

depend upon the methods used. The theory of scientific theories, for its

confirmation, does not need such an abundance of facts.

Secondly, I have come to understand the types of sciences, the

sciences of nature and the sciences of the spirit, or of culture, and their

possible reduction, ones into the others, having as a basis mathematics,

which leads to physics, which leads to biology, which leads to psychology,

which leads to sociology. Thirdly, I have come to understand, from the

relation between science and philosophy, that there are aspects of science

which do not have any relation with philosophy, the fact that science

informs us on reality in an increasingly objective way, while philosophy

does not progress because it is a ceaseless weaving and unweaving

of systems, furthermore because science is a way of knowing, while

philosophy is a way of living, that is, science refers only to that which is

related to the phenomenal, and philosophy engages itself with that which

is noumenal; there is an intrinsic relation between philosophy with

science, if philosophy is considered as a primitive state, that is, one of the

stages of science; some relation can be observed between philosophy and

science, since the latter is an object of the first, since philosophy offers

the problems for science to solve and since philosophy is, essentially, the

theory of the knowledge of science.

Thestudyofthescienceshas ledmetoconcludethat, likethereligions

andthephilosophies,theypresent,togetherwiththeircontradictions,fallacies

that also aggravate the obstruction in the development of human beings,
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e registrar leis de diversas ordens. As leis que regem os fenômenos

têm, todas, vários elementos em comum, quais sejam, serem capazes

de descrever séries de fenômenos, serem comprováveis por meio da

observação dos fatos e da experimentação e serem capazes de predizer,

seja uma predição completa, seja uma predição estatística, aconteci-

mentos futuros; a comprovação e a predição ficam na dependência

dos métodos empregados. A teoria das teorias científicas, para sua

confirmação, necessita menos de uma profusão de fatos.

Em um segundo momento, depreendi os tipos de ciência, as

ciências da natureza e as ciências do espírito, ou da cultura, e a pos-

sível redução delas, umas às outras, tendo como base a matemática,

que leva à física, que leva à biologia, que leva à psicologia, que leva

à sociologia. Em um terceiro momento, depreendi, da relação entre

ciência e filosofia, que há aspectos da ciência que não têm nenhuma

relação com a filosofia, quais sejam o fato de que a ciência informa

sobre a realidade de modo cada vez mais objetivo, enquanto que a

filosofia não progride porque é um incessante tecer e destecer de

sistemas, além do que a ciência é um modo de conhecer, enquanto

que a filosofia é um modo de viver, ou seja, a ciência se refere apenas

ao fenomênico, e a filosofia se ocupa do noumênico; há uma relação

intrínseca da filosofia com a ciência, se considerada como um estado

primitivo, uma fase dela, ciência; alguma relação pode observar-se

entre filosofia e ciência, uma vez que esta é objeto daquela, que a fi-

losofia oferece os problemas para a ciência solucionar e que a filosofia

é, fundamentalmente, a teoria do conhecimento da ciência.

Oestudodasciências levou-meàconclusãodeque,assimcomoasre-

ligiões e asfilosofias, elas apresentam,depermeioàs suas contradições, falá-

ciasquetambémagravamoemperramentonaevoluçãodossereshumanos,
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fallacies that result from beliefs, mysticism and imperfect methodologies,

all leading to biased statements and to the creation of unproven

laws and assertions. The need to complete the science of the soma

with that of the psique and of the socius became evident; the first,

that of the soma, with the concept of integration of all domains

of the organism, having the brain as the supervising element,

also affected by the inferior domains; the second, that of the psique, with

the concept of harmonization, whose general law is completed with that of

its corollaries, of the living field, of perception, of emotion, of intelligence,

of consciousness, of morality, of sexuality and of religiosity, which together

form the personality, as a result of learning; the third, that of the socius,

with the concept of group harmonization, leading to synthality.

In this manner, I have arrived, through my studies, at the need

to correct the fallacies that have been causing the obstruction in the

development of the human being and of humanity as a whole. The study

of religions led me to formulate my contribution to the NewestTestament,

indeed the “Good News” that will guide, in the future, a healthy and

promising religiosity, with the aim of achieving the well-being of all of us.

The study of the philosophies has led me to formulate the metatheory of

philosophical knowledge, which integrates all the knowledge acquired by

mankind, with the objective of consolidating our well-being. The study

of the sciences on the human being has led me to formulate the theory

and technique that gave origin to the Analytical-phenomenological-

existential Psychotherapy, a procedure that, taking into account the data

of the religions, the philosophies and the sciences, leads to self-knowledge,

which permits the evolution with the aim of harmonizing eternity with

temporality, total well-being. This is my mission!

Maria Auxiliadora de Souza Brasil
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falácias essas decorrentes de crendices, misticismos e metodologias

imperfeitas, todos levando a afirmações tendenciosas e à elaboração

de enunciados e leis não comprovados. Evidenciou-se a necessida-

de de completar a ciência do soma com a da psique e a do socius; a

primeira, a do soma, com o conceito de integração de todas as ins-

tâncias do organismo, tendo o cérebro como elemento supervisor,

também afetado pelas instâncias inferiores; a segunda, a da psique, com

o conceito de harmonização, cuja lei geral se completa com os seus coro-

lários, do campo vivencial, da percepção, da emoção, da inteligência, da

consciência, da moralidade, da sexualidade e da religiosidade, que formam

a personalidade, em decorrência da aprendizagem; a terceira, a do socius,

com o conceito de harmonização grupal, levando à sintalidade.

Assim sendo, cheguei, pelos meus estudos, à necessidade da

correção das falácias que vinham ocasionando o emperramento na

evolução do ser humano e da humanidade como um todo. O estudo

das religiões levou-me a elaborar minha contribuição ao Novíssimo

Testamento, realmente a Boa Nova que irá orientar, no porvir, uma

religiosidade sadia e promissora, com vistas ao bem-estar de todos nós.

O estudo das filosofias levou-me a elaborar a metateoria do conhe-

cimento filosófico, que integra todos os conhecimentos adquiridos

pelo ser humano, com o objetivo de consolidar nosso bem-estar. O

estudo das ciências sobre o ser humano levou-me a elaborar a teoria

e a técnica que originaram a psicoterapia analítico-fenomenológico-

existencial, procedimento que, levando em conta os dados das religi-

ões, das filosofias e das ciências, conduz ao autoconhecimento, que

permite a evolução com vistas à harmonização da eternidade com a

temporalidade, ao bem-estar total. Esta a minha missão!

Maria Auxiliadora de Souza Brasil
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The Souza Brasil Foundation feels honored to publish the work

of Professor Maria Auxiliadora de Souza Brasil. Brazilian, a Ph.D.,

full professor of the Department of Psychology (in the area of Psychol-

ogy of Personality) at the Universidade Federal de Minas Gerais, her

work is the outcome of scientific studies and research carried out for

over half a century of professional practice. It offers to the humani-

ties professionals, especially those who are engaged in promoting the

psychic health of human beings and human groups, to educators,

parents and teachers, and to all who seek to know themselves, the

Analytical-phenomenological-existential PsychotherapeuticTechnique

and the Theory with the same name that resulted from it.

Retainer of its copyrights, the Souza Brasil Foundation was

created by a group of professionals trained by the author in the

Analytical-phenomenological-existential Psychotherapy, with the

aim of increasing the knowledge about mental health and, conse-

quently, promoting the personal and professional self-fulfillment

of each human being. Previously limited to the practice of the

psychotherapy, the founders envisioned the possibility of taking

their knowledge to the world. Published in a bilingual edition,

Portuguese and English, and with distribution to all member

countries of the United Nations, the present collection promises

the emergence of a new dawn, whose light will illuminate all of

those engaged in creating the conditions for each person to find

the path to his own self-fulfillment.

PRESENTATION
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A Fundação Souza Brasil sente-se honrada em publicar a obra

da Dra. Maria Auxiliadora de Souza Brasil. Brasileira, Doutora,

Docente-livre e Titular da cadeira de Psicologia da Personalidade

pela Universidade Federal de Minas Gerais, sua obra é fruto de

pesquisas e estudos científicos realizados em mais de meio século de

profissão. Oferece ao profissional de ciências humanas, especialmente

àqueles que se dedicam a promover a saúde psíquica do ser humano

e do grupo humano, aos educadores, pais e professores, e a todos

os que buscam conhecer a si mesmos, a Técnica Psicoterapêutica

Analítico-fenomenológico-existencial e a Teoria de mesmo nome,

dela decorrente.

Detentora de seus direitos autorais, a Fundação Souza Brasil

foi criada por um grupo de profissionais formados pela autora

na Psicoterapia Analítico-fenomenológico-existencial, com o

objetivo de ampliar o conhecimento sobre a saúde mental e,

conseqüentemente, promover a realização pessoal e profissional de

cada ser humano. Antes circunscritos à prática da psicoterapia, os

fundadores vislumbraram a possibilidade de levar este conhecimento

ao mundo. Publicada em edição bilíngüe, português e inglês, e

com distribuição para todos os países membros da Organização

das Nações Unidas, a presente coleção promete o surgimento de

uma aurora, cuja luz ilumine todos aqueles empenhados em criar

as condições para que cada pessoa encontre o caminho da sua

própria realização.

APRESENTAÇÃO
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The fundaments of the Analytical-phenomenological-existential

Technique and Theory are theological, philosophical and scientific

and constitute the trilogy presented in this collection. More than

presenting the knowledge about the knowledge of the religions, the

philosophies and the sciences about the human being and the hu-

man group, the author invites the reader to become a theologian,

a philosopher and a scientist. It could not be otherwise, since true

knowledge is interior, esoteric, universal in its essence and diverse in

its appearance. On the religions, the Theory points to the fact that

each one believes in what he needs to believe according to his devel-

opmental stage. In the same way, the philosophy of each individual

is the expression of his phase of psychic development. And science

has among its limitations those that result from the mentality of

the scientist. It urges that each person, in the realm of his familial,

professional, political and social responsibilities, broaden the scope

of his work by elevating his own living field.

The publication of the present work fulfills, thus, the purpose of

taking to all that which is universal in its essence. It holds the promise

of creating a network of knowledge that will allow the education and

information of individuals to allow them to live in a free and conscious

way. It makes it possible for ignorance about the development of the

human being, a source of errors and failures in public policies and of

unnecessary suffering in the lives of many individuals, give place to

true knowledge, a sine qua non condition for happiness, a goal of all

of us, human beings.

Souza Brasil Foundation
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Os fundamentos da Teoria e da Técnica Analítico-feno-

menológico-existenciais são teológicos, filosóficos e científicos e

constituem a trilogia apresentada nesta coleção. Mais que apresentar

o conhecimento sobre o conhecimento das religiões, das filosofias e

das ciências sobre o ser humano e o grupo humano, a autora convida

o leitor a fazer-se teólogo, filósofo e cientista. Não poderia ser de

outro modo, pois o conhecimento verdadeiro é interior, esotérico,

universal em sua essência e diverso em sua aparência. Sobre as religiões,

a Teoria aponta para o fato de que cada um crê no que necessita crer

de acordo com o seu momento evolutivo. Do mesmo modo, a filosofia

de cada indivíduo é a expressão da fase do seu desenvolvimento

psíquico. E a ciência tem, entre suas limitações, aquelas decorrentes

da mentalidade do cientista. Urge que cada pessoa, no âmbito das

suas responsabilidades familiares, profissionais, políticas e sociais,

amplie o alcance do seu trabalho por meio da elevação do seu próprio

campo vivencial.

A publicação da presente obra cumpre, assim, o propósito de

levar a todos o que é universal em sua essência. Promete a formação de

uma rede de conhecimentos que possibilite a formação e a informação

dos indivíduos, para permitir-lhes viver de forma consciente e livre.

Possibilita que a ignorância sobre o desenvolvimento do ser humano,

fonte de equívocos e fracassos em políticas públicas e de desnecessário

sofrimento nas vidas de muitos indivíduos, dê lugar ao conhecimento

verdadeiro, condição sine qua non para a felicidade, meta de todos

nós, seres humanos.

Fundação Souza Brasil
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INTRODUCTION

The Analytical-phenomenological-existential Psychotherapeutic
Theory, a hermeneutical exegesis of the analysand-analyst datum at
the ontic-anthropological level, founds itself on an esoteric vision of
the being-in-the-world, a repetition of the ancestral myth of eternal
return to the origins. We consider intuition, the direct knowledge,
interior, that the individual can have of himself, passing necessarily
through the idea of the existence of God, in the search for the unity
of thought, an imperious dialectic requirement of his existing. We
have tried to harmonize religion, philosophy and science, in the task
of explaining the meaning of the relationship between the interior
fulfillment of the individual and the external reality of his acting in
the world, aiming at clarifying the pseudo-discrepancy between the
purely material work and its meaning as spiritual work, a relationship
that is pre-historic and pre-existential in its essence.

With this objective, we have tried, in the fundaments, to
unify the data of the religions, the philosophies and the sciences,
that is, respectively, the intuitive-metaphysical perspective of the
mystical-esoteric condition, the intuitive-rational perspective
of the rational-deductive condition and the intuitive-empirical
perspective of the rational-inductive condition of the existence
of the universe and the existence of human life in this universe.
From the religions, we have apprehended the existing symmetry
between the individual spirit and the world of objects, a pre-existing
spiritual supra-reality, that clarifies the universe of phenomena.
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A Teoria Psicoterapêutica Analítico-fenomenológico-existencial

é uma exegese hermenêutica do dado analisando-analista, ou seja,

uma interpretação com base nas leis exaradas da filosofia e da ciên-

cia, exegese esta ao nível ôntico-antropológico, isto é, do ser e do

ser humano; ela se fundamenta em uma visão esotérica, interior, do

ser-no-mundo, repetição do mito ancestral do eterno retorno às ori-

gens. Consideramos a intuição, o conhecimento direto, interior, que

o indivíduo pode ter de si mesmo, passando, necessariamente, pela

idéia da existência de Deus, na busca da unidade do pensamento,

exigência dialética imperiosa do seu existir. Procuramos harmonizar

religião, filosofia e ciência, na tarefa de explicar o sentido da relação

entre a realização interior do indivíduo e a realidade exterior da sua

atuação no mundo, visando a clarificar a pseudodiscrepância entre o

trabalho puramente material e o seu significado como obra espiritual,

relação essa que é pré-histórica e preexistencial em sua essência.

Com este objetivo, tentamos, nos fundamentos, unificar os

dados das religiões, das filosofias e das ciências, ou seja, respecti-

vamente, a perspectiva intuitivo-metafísica da condição místico-

esotérica, a perspectiva intuitivo-racional da condição racional-

dedutiva e a perspectiva intuitivo-empírica da condição racional-

indutiva do existir do universo e do existir da vida humana neste

universo. Das religiões, depreendemos a simetria existente entre o

espírito individual e o mundo dos objetos, uma supra-realidade

espiritual preexistente, que esclarece o universo dos fenômenos.

INTRODUÇÃO
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From the philosophies, we have deduced the universality of the spirit,
through the conjugation of formal logic with dialectic logic, and
consequent penetration in the true meaning of the infinite unity of
the universe. From the sciences, we have induced the universality
of matter, through the confirmation of the existence of the “in
itself ” through the apprehension of phenomena by the accumulated
experience of numerous and different perceptions.

With the same objective, we have tried, in the theorization
per se, to unify the data of the theories about the human being and
about the human group, a didactic-meta-theoretical perspective
of the mystical-esoteric, rational-deductive and rational-inductive
conditions of their existing in the face of the earth. Epistemologically,
we present a critical study of this scientific construction, aiming at its
central structures (semantic), seeking the subjective presuppositions
of this scientific knowledge, its nature, its dynamism, its limits, its
results, its current situation, its future. Methodologically, we present
the empirical methods (observation, experimentation, case studies)
we have used for this scientific construction, that is, we present its
applied logic. Meta-theoretically, we present the theory itself, which
is a theory of the theories, seeking to systematize the description of
the results of the observations and experimentations trying to explain
them and forecast from these explanations.

With the same objective, we have tried, in the operationalization
of the theory, to unify the technical procedures of the theories about
the human being and the human group, a didactic-psychotherapeutic
perspective of the mystical-esoteric, rational-deductive and rational-
inductive conditions of his acting in the world. Technically,
we avail ourselves of the phenomenological-existential analysis,
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Das filosofias, deduzimos a universalidade do espírito, pela conjugação

da lógica formal com a lógica dialética, e conseqüente penetração do

verdadeiro significado da unidade infinita do universo. Das ciências,

induzimos a universalidade da matéria, pela comprovação da existência

do em-si por meio da apreensão dos fenômenos através da experiência

acumulada de diferentes e numerosas percepções.

Com o mesmo objetivo, tentamos, na teorização propriamente

dita, unificar os dados das teorias sobre o ser humano e sobre o grupo

humano, perspectiva didático-metateórica das condições místico-

esotérica, racional-dedutiva e racional-indutiva do seu existir na face

da terra. Epistemologicamente, apresentamos um estudo crítico dessa

construção científica, visando às suas estruturas centrais (semântica),

buscando os pressupostos subjetivos desse saber científico, sua natu-

reza, seu dinamismo, seus limites, seus resultados, sua situação atual,

seu futuro. Metodologicamente, apresentamos os métodos empíricos

(observação, experimentação, estudo de casos) de que nos valemos para

essa construção científica, ou seja, apresentamos sua lógica aplicada.

Metateoricamente, apresentamos a teoria mesma, que é uma teoria

das teorias, buscando sistematizar as descrições dos resultados das

observações e das experimentações e procurando explicá-las e predizer

a partir dessas explicações.

Com o mesmo objetivo, tentamos, na operacionalização

da teoria, unificar os procedimentos técnicos das teorias sobre

o ser humano e sobre o grupo humano, perspectiva didático-

-psicoterapêutica das condições místico-esotérica, racional-dedu-

tiva e racional-indutiva do seu atuar no mundo. Tecnicamente,

valemo-nos da análise fenomenológico-existencial como instru-

mento e, como atitude, da atitude fenomenológico-existencial.
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as an instrument, and of the phenomenological-existential attitude, as an
attitude. The Analytical-phenomenological-existential Psychotherapeutic
Technique, esoteric, comes about therefore as an application of the theory
of the same name. This technique is based, in its dynamics, in the principle
of intentionality, which holds that: consciousness is always consciousness
of something, that is, the object is always object for a subject. It aims thus
at the knowledge of reality, the knowledge that the individual can have
of himself and of his relationship with the world, that is, the meeting of
the being with the micro, his core, his interior universe, with the macro,
the core of the whole, the total universe.

With the same objective, we have tried, in the application of the
theory, to unify the interpretations of the meeting of the individual with
himself and with the world, a hermeneutic-symbolic perspective of the
mystical-esoteric conditions, rational-deductive and rational-inductive
of his way of acting in the world. We see, in the meeting, the key to the
mystery of existence, and the obscure meeting, distorted, as a way to the
clear meeting, open. We see, in the interpretation of the symbolism of the
meeting, the instrument for understanding the attempts of the individual
to position himself, from his unknown and mythical origins, towards his
destiny which is only envisaged, mystical. We consider that every effort of
the individual is impregnated with this significance, and that the human
groups, humanity as a whole, are involved, committed to this work. We
hope that each individual who more clearly interprets the meaning of life,
will necessarily contribute so that his vision is shared by others.

In summary, the Analytical-phenomenological-existential Theory,
a hermeneutical exegesis of the analysand-analyst datum at the ontic-
anthropological level, is foundedonanesotericvisionof thebeing-in-the-
world, repetitionof the ancestralmythof the eternal return to theorigins.
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Surge, assim, a Técnica Psicoterapêutica Analítico-fenomenológico-

-existencial, esotérica, uma aplicação da teoria do mesmo nome. Esta

técnica baseia-se, na sua dinâmica, no princípio da intencionalidade,

que reza: a consciência é, sempre, consciência de, isto é, o objeto é

sempre objeto para um sujeito. Visa, pois, ao conhecimento da rea-

lidade, ao conhecimento que o indivíduo pode ter de si mesmo e da

sua relação com o mundo, ou seja, do encontro do ser com o micro,

o seu âmago, o seu universo interior, e com o macro, o âmago do

todo, o universo total.

Com o mesmo objetivo, tentamos, na aplicação da teoria,

unificar as interpretações do encontro do indivíduo consigo mesmo

e com o mundo, perspectiva hermenêutico-simbólica das condições

místico-esotérica, racional-dedutiva e racional-indutiva do seu modo

de atuar no mundo. Vemos, no encontro, a chave do mistério da

existência, e o encontro obscuro, distorcido, como um caminho para

o encontro clarificado, aberto. Vemos, na interpretação do simbolis-

mo do encontro, o instrumento para a compreensão das tentativas

do indivíduo de posicionar-se, desde sua origem ignota e mítica, em

direção ao seu destino apenas vislumbrado, místico. Consideramos

que todo o esforço do indivíduo esteja impregnado dessa significação

e que os grupos humanos, a humanidade toda, estejam envolvidos,

comprometidos nesse mister. Pretendemos que cada indivíduo que

interprete mais claramente o sentido da vida contribuirá, necessaria-

mente, para que sua visão seja compartilhada pelos demais.

Em suma, a teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológico-

existencial, exegese hermenêutica do dado analisando-analista ao nível

ôntico-antropológico, fundamenta-se em uma visão esotérica do ser-

no-mundo, repetição do mito ancestral do eterno retorno às origens.
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With this objective, we have tried to unify: in its fundaments,
the data of the religions, of the philosophies and of the sciences,
therefore, a cosmovision; in its theoretical body per se, the data of
the theories about the human being and the human group, thus, an
anthropovision; in the operationalization of the theory, the technical
procedures of the theories about the human being and about the
human group, thus, an ergovision; in the application of the theory,
the interpretations of the meeting of the individual with himself and
with the world, therefore a cosmo-anthropo-ergovision. We consider
the analysand-analyst meeting the ideal condition, the model, the
paradigm for the living of the ancestral myth of the eternal return to
the origins in its last instance, it should lead the analysand to discover
the meaning of life and to consolidate this discovery.
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Com este objetivo, tentamos unificar: nos seus fundamentos, os dados

das religiões, das filosofias e das ciências, portanto, uma cosmovisão;

no seu corpo teórico propriamente dito, os dados das teorias sobre o

ser humano e sobre o grupo humano, portanto, uma antropovisão;

na operacionalização da teoria, os procedimentos técnicos das teorias

sobre o ser humano e sobre o grupo humano, portanto, uma ergovisão;

na aplicação da teoria, as interpretações do encontro do indivíduo

consigo mesmo e com o mundo, portanto, uma cosmo-antropo-ergo-

visão. Consideramos o encontro analisando-analista a condição ideal,

o modelo, o paradigma para a vivência do mito ancestral do eterno

retorno às origens na sua última instância, devendo levar o analisando

a descobrir o sentido da vida e a consolidar essa descoberta.
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1 THE FUNDAMENTS: A COSMOVISION
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1 OS FUNDAMENTOS: UMA COSMOVISÃO
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48

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS

The fundaments of the Analytical-phenomenological-existential
Psychotherapeutic Theory, esoteric, are, at the same time, real and
ideal. They are real, since they are directly connected to the notion
of cause, reason of being, and they are ideal, since they are directly
connected to the idea of enunciation, reason of ideating. Thus, we
seek the fundament of reality in the knowledge of the phenomenon
universe and the phenomenon human life in this universe, in its
two senses, real and ideal. In this way, we exercise our freedom to
found, which is the fundament of the fundament. We start from
the principle of freedom, inherent to the human being, who does
not have a fundament because he is abyss, he is founder, and he is
founder in freedom. We have arrived at the principle of sufficient
reason, a founding principle which has at its base the previous one,
and the fundament freely establishes the conditions that, afterwards,
necessarily unfold.

Such fundaments, theological, philosophical and scientific, are
esoteric in the sense that they avail themselves of historical continuity,
inherited from the so called primitive societies, in the search to
understand the phenomenon of the repetition of the ancestral myth
of eternal return to the origins, the dialectic opposition between
the “nous” and the “psyche”, the two well-known components of
our intellect. We consider thus, doctrinally, knowledge as being
universal, uniform in its essence, diverse in its appearance, having
as its language, the symbolism of initiation and, as its secret ritual,

1 THE FUNDAMENTS: A COSMOVISION
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A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

1 OS FUNDAMENTOS: UMA COSMOVISÃO

Os fundamentos da Teoria Psicoterapêutica Analítico-

-fenomenológico-existencial, esotérica, são, ao mesmo tempo,

reais e ideais. São reais, uma vez que estão ligados diretamente

à noção de causa, razão de ser, e são ideais, uma vez que estão

ligados diretamente à idéia de enunciação, razão de idear. As-

sim, buscamos o fundamento da realidade no conhecimento do

fenômeno universo e do fenômeno vida humana neste universo

nas suas duas acepções, real e ideal. Desse modo, exercemos a

liberdade para fundamentar, que é o fundamento do fundamen-

to. Partimos do princípio da liberdade, inerente ao ser, que não

tem fundamento, porque é abismo, é fundante, e é fundante em

liberdade. Chegamos ao princípio da razão suficiente, princípio

de fundamento que tem em sua base o anterior, e o fundamento

estabelece livremente as condições que, em seguida, passam a

desenrolar-se necessariamente.

Tais fundamentos, teológicos, filosóficos e científicos, são

esotéricos no sentido de que se valem da continuidade históri-

ca, herdada desde as sociedades chamadas primitivas, de busca

de compreensão do fenômeno da repetição do mito ancestral

do eterno retorno às origens, a oposição dialética entre o “nous”

e a “psyché”, os dois célebres componentes do nosso intelecto.

Consideramos, pois, doutrinariamente, o conhecimento como

universal, único em sua essência, diverso em sua aparência, ten-

do como linguagem o simbolismo iniciático e como rito secreto
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initiation per se, through which the profane passes from the world
of darkness, from everyday existential life, to the world of light, the
reconstitution of the being, access to eternal life. We value intuition,
the only reassuring consolation of direct knowledge, and we consider
the others, deduction and induction, as complementary.

The esoteric vision that presides over such fundaments forestalls
against the myth of good and evil with crime and punishment and against
the myth that there is nothing to question. It considers God a way, a phase
of the human being’s search for himself, and it forestalls itself against the
reflectionism of the spirit, which makes God a tyrant, a judge, or any other
pretext, and which hinders the understanding of the great esoteric myth,
traditional and universal, of the torn and devoured god, that is, analyzed
and interiorized. It seeks, thus, to prevent that this myth, converted in
the eyes of the religions in an exterior affirmation of faith, is transformed
into a mere historical fact that science easily profanes, questions and, often,
de-mystifies. It intends to preserve the true meaning of pure knowledge,
the unity of thought, that explains the relation between the fulfillment
of the I and the fulfillment of its exterior work.

Such vision, esoteric as a doctrine, symbolic as a technique, is the
corner stone of profane sciences, the only key of all the scientific efforts
of man in the search of apprehending all of reality. It is faithful to the
unity of thought, a need of the individual, a dialectic requirement for the
apprehension of the world as a whole. It is the awareness of the existing
symmetry between the individual spirit and the world of objects, a kind of
preexisting spiritual supra-reality that clarifies the universe of phenomena.
The symbol works as spiritual nourishment, destined to carry out
illumination, however, the different uses to which it can be put should be
noted,sincewhiletheinitiateavailshimselfofitalwaysforthecommongood,

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS
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A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

a iniciação propriamente dita, por meio da qual o profano passa do

mundo das trevas, da vida cotidiana existencial, ao mundo da luz, à

reconstituição do ser, ao acesso à vida eterna. Valorizamos a intuição,

o único e reconfortante consolo do conhecimento direto, e conside-

ramos os demais, a dedução e a indução, complementares.

A visão esotérica que preside tais fundamentos previne-se contra a

mítica do bem e do mal com prêmio e castigo e contra a mítica do não há

o que indagar. Considera Deus um modo, uma etapa do ser na busca de

si mesmo, e previne-se contra o espelhismo do espírito, que faz de Deus

um tirano, um juiz, ou qualquer outro pretexto, e impede a compreensão

do grande mito esotérico, tradicional e universal, do Deus despedaçado e

devorado, isto é, analisado e interiorizado. Procura, desse modo, impedir

que tal mito, convertido aos olhos das religiões em uma afirmação exterior

de fé, transforme-se emmero fatohistóricoqueaciênciaprofana facilmente

põeemdúvidae,muitas vezes,desmistifica.Pretendepreservaroverdadeiro

sentido do conhecimento puro, da unidade do pensamento, que explica a

relação entre a realização do eu e a realização da sua obra exterior.

Tal visão, esotérica como doutrina, simbólica como técnica, é

a pedra angular das ciências profanas, a chave única do conjunto dos

esforços científicos do homem na busca de apreensão da realidade

toda. É fiel à unidade do pensamento, necessidade do indivíduo,

exigência dialética para a apreensão do mundo como um todo. É a

tomada de consciência da simetria existente entre o espírito individual

e o mundo dos objetos, uma espécie de supra-realidade espiritual

preexistente que esclarece o universo dos fenômenos. O símbolo

funciona como alimento espiritual, destinado a efetivar a iluminação,

devendo notar-se, porém, os diferentes usos que dele se pode fazer,

pois, enquanto o iniciático dele se vale sempre para o bem comum,
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the magician and the occultist distort its use, with the aim of seeking
power. It must be noted that the initiate chooses the sacred science,
while the mystic is chosen by God and the religious person seeks the
temporal vision of the atemporal essence.

It can be said that nature, in its diversity, beginning with the
body itself of the individual, is a set of symbols that integrate him
in the visible world, a super-symbol called creation, and of which he
must avail himself for his development. Thus, symbolism and what
it expresses must be considered as previous to the appearance itself of
human beings on the face of the earth, a pre-human language whose
reading leads to the understanding of the meaning of individual life
and of existence as a whole. Theology, philosophy and science are
different readings that have been made of the same reality, availing
themselves of different methods, often following opposite paths, which
makes a common ordering of the data gathered indispensable, so that
no effort of human thought undertaken in this task is lost.

At the same time, however, that there is the intention to unify
the data of theology, philosophy and science, it must not be forgotten
that the esoteric vision has no history, it cannot suffer the alterations of
history because the supra-real cannot submit itself to the influence of that
which, within its own criteria, only exists as infra-reality. The particular
esotericisms, belonging to the history of peoples, extract what is essential
from its symbolic language and its metaphysics from the latent source
of universal esotericism. Although human intervention cannot escape
from the notion of historicity, the origins of metaphysics are lost in the
night of human pre-history. The problem of the origin and destiny of the
world is still insoluble and is the ultimate inquietude of the human spirit,
manifesting itself in the most varied forms of anxiety and anguish.
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o mágico e o ocultista desvirtuam seu uso, com vistas à busca de poder.

Há que notar que o iniciático escolhe a ciência sagrada, enquanto que

o místico é escolhido por Deus e o religioso busca a visão temporal

da essência intemporal.

Pode dizer-se que a natureza, na sua diversidade, a partir do

próprio corpo do indivíduo, é um conjunto de símbolos que o integra

no mundo visível, um supersímbolo chamado criação, e do qual deve

ele valer-se para sua evolução. Desse modo, o simbolismo e o que ele

expressa devem ser considerados como anteriores à própria aparição do

ser humano na face da terra, uma linguagem pré-humana cuja leitura

leva à compreensão do sentido da vida individual e da existência como

um todo. A teologia, a filosofia e a ciência são leituras diferentes que

têm sido feitas da mesma realidade, valendo-se de métodos diversos,

seguindo caminhos muitas vezes opostos, o que torna indispensável

uma ordenação comum de todos os dados obtidos, para que não se

percam quaisquer esforços do pensamento humano nesse mister.

Ao mesmo tempo, porém, que se pretende unificar os dados da

teologia, da filosofia e da ciência, não se pode esquecer que a visão eso-

térica não tem história, não pode sofrer as alterações da história porque

o supra-real não pode submeter-se à influência do que, dentro da sua

escala, só existe como infra-realidade. Os esoterismos particulares, per-

tencentes às histórias dos povos, retiram o essencial de sua linguagem

simbólica e sua metafísica do fundo latente do esoterismo universal.

Embora a intervenção humana não possa escapar à noção de historicida-

de, as origens da metafísica se perdem na noite da pré-história humana.

O problema da origem e do destino do mundo permanece insolúvel e

constitui a inquietação máxima do espírito humano, manifestando-se

nas mais variadas formas de ansiedade e de angústia.
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2 THEOLOGICAL FUnDAMEnTS

Intuition, the direct knowledge, interior, that the individual can
have of himself, necessarily passes through the idea of the existence of
God, in the search for unity of thought. This is an imperious dialectic
requirement of his existing, which aims to clarify the relation between
the individual’s interior fulfillment and the external fulfillment of his
acting in the world. With the theological fundaments of the Analytical-
phenomenological-existential Psychotherapeutic Theory, esoteric, interior,
we intend, in an intuitive-metaphysic perspective of the mystical-esoteric
condition of existing, to unify the data of the religions. We have sought
to apprehend the existing symmetry between the individual spirit and
the world of objects, a pre-existing spiritual supra-reality that clarifies the
universe of phenomena. Thus, the pseudo-discrepancy between purely
material work and its meaning as spiritual work disappears.

Since intuition, direct knowledge, interior, that the individual can
have of himself, necessarily passes through the idea of the existence of
God, it is indispensable to know the existing modalities of approaching
the theme. Regarding God, his existence, nature and attributes, as well
as his relation with the world, theology, the discourse of God, can be
affirmative, effective communication, or negative, silencing. Affirmative
theology, or positive, can be natural, knowledge of God based on
knowledge of the world, knowledge without faith, in light of reason, or
it can be revealed, directed by the light of faith, supreme criteria of any
ulterior rational elucidation. Negative theology, or mystical theology,
does not need words or understanding; it is the result of the complete
surrendering of the soul to God, through which, it is assumed, God
makes Himself present into the faithful.
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2 FUnDAMEnTOS TEOLÓGICOS

A intuição, o conhecimento direto, interior, que o indivíduo

pode ter de si mesmo, passa, necessariamente, pela idéia da existência

de Deus, na busca da unidade do pensamento. Essa é uma exigência

dialética imperiosa do seu existir, que visa a clarificar a relação entre a

realização interior do indivíduo e a realização exterior da sua atuação

no mundo. Com os fundamentos teológicos daTeoria Psicoterapêutica

Analítico-fenomenológico-existencial, esotérica, interior, pretendemos,

numa perspectiva intuitivo-metafísica da condição místico-esotérica

do existir, unificar os dados das religiões. Procuramos depreender a

simetria existente entre o espírito individual e o mundo dos objetos,

uma supra-realidade espiritual preexistente que esclarece o universo dos

fenômenos. Desaparece, assim, a pseudodiscrepância entre o trabalho

puramente material e o seu significado como obra espiritual.

Uma vez que a intuição, o conhecimento direto, interior, que

o indivíduo pode ter de si mesmo, passa, necessariamente, pela idéia

da existência de Deus, indispensável se faz conhecer as modalidades

existentes de abordagem do tema. Tratando de Deus, da sua existên-

cia, natureza e atributos, assim como da sua relação com o mundo,

a teologia, discurso de Deus, pode ser afirmativa, um efetivo dizer,

ou negativa, um silenciar. A teologia afirmativa, ou positiva, pode ser

natural, um saber de Deus à base do conhecimento do mundo, um

saber sem fé, à luz da razão, ou pode ser revelada, dirigida pela luz da

fé, critério supremo de qualquer elucidação racional ulterior. A teologia

negativa, ou mística, não necessita de palavras nem de entendimento;

é o resultado de uma entrega completa da alma a Deus, por meio da

qual se supõe que Deus se faz presente ao fiel.
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The nature of theological knowledge has given rise to different
affirmative theologies, as many as the cultural manifestations of
humanity, and different mythical theologies, as many as the existing
mystics. There is an opposition between natural affirmative theology,
rational-natural knowledge about God, and revealed affirmative
theology, truth transmitted by God. In truth, however, natural
theology profusely avails itself of the teachings considered revealed,
intuited, and revealed theology seeks to rationally explain the
revelations. Furthermore, some problems raised in natural theology
do not appear in revealed theology, and vice-versa.

A certain hierarchy can be observed in theological knowledge,
which goes from natural affirmative theology, passing through revealed
affirmative theology, until negative theology, mystical theology, which
places itself above the conditions of dependency on human existence.

2.1 The roots of natural affirmative theology

It can be said that the human being, forever insecure when facing
the hazards of nature, has developed a feeling of fear of the unknown,
which gave rise to a feeling of religiosity, a need to revere occult powers,
symbolize them and seek to obtain their protection. Tradition, in the
form of rites and dogmas, has perpetuated the appeasing and propitiative
mythical formulas. Necessarily fetishistic in origin, the idea of religiosity
manifested itself cosmologically and/or anthropomorphically.
Egyptians, Assyrians, Phoenicians, Persians, Carthaginians, Greeks
and Romans, Gauls, Germanic people, each one presented their
polytheistic version, with uncertain dogmas and confusing beliefs
full of legends. Worship, usually local, sometimes national,
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A natureza do saber teológico originou diferentes teologias afir-

mativas, tantas quantas são as manifestações culturais da humanidade,

e diferentes teologias místicas, tantas quantos são os místicos existentes.

Registra-se uma oposição entre a teologia afirmativa natural, o saber

racional-natural sobre Deus, e a teologia afirmativa revelada, a verdade

transmitida por Deus. Na realidade, porém, a teologia natural se vale

fartamente dos ensinamentos considerados revelados, intuídos, e a

teologia revelada procura explicar racionalmente as revelações. Além

disso, alguns problemas suscitados na teologia natural não aparecem

na teologia revelada, e vice-versa.

Pode observar-se uma certa hierarquia no saber teológico, que

vai da teologia afirmativa natural, passando pela teologia afirmativa

revelada, até a teologia negativa, mística, que se coloca acima das

condições de dependência da existência humana.

2.1 Raízes da teologia afirmativa natural

Pode dizer-se que o ser humano, desde sempre, inseguro diante

dos azares da natureza, desenvolveu uma sensação de temor ao des-

conhecido, que teria dado origem a um sentimento de religiosidade,

de necessidade de reverenciar forças ocultas, simbolizá-las e procurar

angariar sua proteção. A tradição, sob a forma de ritos e dogmas,

perpetuou as fórmulas míticas apaziguadoras e propiciatórias. Ne-

cessariamente feiticista de origem, a idéia religiosa manifestou-se

cosmológica e/ou antropomórfica. Egípcios, assírios, fenícios, persas,

cartagineses, gregos e romanos, gauleses, germanos, cada qual apre-

sentava sua versão politeísta, com dogma incerto, crenças confusas e

carregadas de lendas. O culto, em geral local, algumas vezes nacional,
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was always conceived as a kind of contract between man and the
divinities. At the end of the ancient world, the worship of many
gods became muddled in an extensive syncretism, presenting a vast
pantheon, necessarily leading to the anthropological type of reflections
that ensued.

2.1.1 Vedantism-brahmanism

It is a good idea, following the development of religions, from
the dread-terror and the fascination, passing through the intuition of
certain values considered supreme, until the rational recognition of a
fundamental relationship between man and the divinities, to recall the
main lines that led to the Greek miracle. From Vedantic polytheism,
passing through Brahmanism, we arrive at Buddhism which, like
Confucianism, profusely avails itself of Taoism. Vedantism dates
back to high antiquity, it reflects a so called primitive civilization,
that apparently did not know morals, nor dogma, nor cosmogony.
It is naturalistic because it personifies the forces of nature. Its great
divinities are: Agni, god of fire; Indra, god of the atmosphere and its
phenomena, lord of lightening, Vayu; Soma, divinized libation. They
are the Devas, or brilliant ones, gods, to which the Asuras, demons,
act as a counterpoint. Their cult is limited to the morning sacrifice,
lighting the sacred fire and the libations, completed, in solemn
occasions by a holocaust of grains, honey and animal victims.

Veda, knowledge, is the name given to a collection of writings that
constitute the foundationof thereligious traditionofIndia. It is considered
sacred,revealedandeternal,anditwastheinspirationofmanyfreethinkers,
such as Jain and Buddha. It makes reference to only one supreme divinity,
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era sempre concebido como uma espécie de contrato entre o homem

e as divindades. No final do mundo antigo, os cultos dos diversos

deuses se confundiram num largo sincretismo, apresentando um vasto

panteão, levando, necessariamente, às reflexões de cunho antropoló-

gico que se seguiram.

2.1.1 O vedismo-bramanismo

Faz sentido, seguindo a evolução das religiões, desde o temor-

terror e a fascinação, passando à intuição de certos valores considerados

supremos, até ao reconhecimento racional de uma relação fundamental

entre o homem e as divindades, recordar as linhas mestras que levaram

ao milagre grego. Do politeísmo vedanta, passando pelo bramanismo,

chega-se ao budismo que, assim como o confucionismo, valeu-se

fartamente do taoísmo. O vedismo remonta a uma alta antigüidade,

reflete uma civilização chamada primitiva, que aparentemente não

conhecia moral, nem dogma, nem cosmogonia. É naturalista porque

personifica as forças da natureza. Suas maiores divindades são: Agni,

deus do fogo; Indra, deus da atmosfera e dos seus fenômenos, senhor

do raio, Varia; Soma, a libação divinizada. São os Devas, ou brilhan-

tes, deuses, aos quais se contrapõem os Asuras, demônios. Seu culto

se resume no sacrifício da manhã, acender o fogo sagrado e libações,

completado, nas ocasiões solenes, por um holocausto de grãos, mel

e vítimas animais.

Veda, saber, é o nome que recebe a coleção dos escritos que

constituem o fundamento da tradição religiosa da Índia. É considerado

sagrado, revelado e eterno, e foi inspiração de muitos livres pensadores,

como Jain e Buda. Faz referências a uma única divindade suprema,
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to which the name of several gods are applied, leading, thus, to
monotheism. It is divided in four parts: the Rigveda, Yajurveda,
Sãmaveda and the Atharvaveda. Its content consisted of a series
of hymns, in the Rigveda and Atharvaveda, historical, and in the
Yajurveda and Sãmaveda, liturgical. It is believed that they were
composed since the year 1500 B.C. The Vedas suffered an exegesis,
registered in the Brãhmana, a philosophical study, registered in the
Aranyaka, and a practical application in terms of a search for peace
and freedom of spirit, registered in the Upanishads. On the whole,
beginning from the vision of the macro-cosmos and arriving at the
vision of the micro-cosmos, it summarizes: “You, individual soul
(atman), are identical to the universal soul (brahman)”.

Brahmanism, formed in India from Vedantism, has as its
sacred texts ritual commentaries on the Vedic texts. There are four
main gods: Brahman, creator of the world, the gods and the beings;
Vishnu, origin, preserver and end of the universe, which will be
absorbed in it on the day of dissolution, so that it can come out of it
again; Shiva, at once destroyer, therapist and the one who fecundates;
Shakti, energy. All of them can descend to earth and incarnate; their
incarnations are the avatars: the most renowned is the incarnation of
Vishnu in Krishna. Some animals, mainly the cow, and some plants
are sacred. The main purpose of Brahmanism is to achieve divine
knowledge; this knowledge is perfected by mystical and spiritual
asceticism (yoga) and by mystical contemplation. After death, man
is reborn, in function of the acts he has performed: as a rock, plant,
animal, in this order. From the social organization in castes, the
predominance of the Brahmin, clergyman, supreme authorities over
the social and religious life of the people prevails even to this day.

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 62 30/09/14 18:37



63

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

à qual se aplicam nomes de vários deuses, conduzindo, desse modo,

ao monoteísmo. Divide-se em quatro partes, o Rig, o Yajur, o Sãma

e o Atharva. Seu conteúdo constitui-se de uma série de hinos, no Rig

e no Atharva, históricos, e no Yajur e no Sãma, litúrgicos. Supõe-se

que tenham sido compostos desde o ano 1.500 a.C.. Os Vedas sofre-

ram uma exegese, registrada nos Brãhmanas, um estudo filosófico,

registrado nos Aranyakas, e uma aplicação prática no sentido de

busca de paz e de liberdade de espírito, registrada nos Upanishads.

No conjunto, partindo da visão do macro-cosmo e chegando à visão

do micro-cosmo, resume: “Tu, alma individual (ãtma), és idêntica à

alma universal (brahma)”.

O bramanismo, formado na Índia a partir do vedismo, tem

como textos sagrados comentários rituais dos textos védicos. São

quatro os deuses principais: Brahma, criador do mundo, dos

deuses e dos seres; Vixnu, origem, preservador e fim do universo,

que nele se absorverá no dia da dissolução, para dele tornar a

sair; Xiva, ao mesmo tempo destruidor, terapeuta e fecundador;

Xácti, a energia. Todos podem descer à terra e encarnar; suas

encarnações são os avatares; a mais célebre delas é a encarnação

de Vixnu em Crishna. Alguns animais, principalmente a vaca, e

algumas plantas são sagrados. O fim principal do bramanismo é

atingir o conhecimento divino; esse conhecimento é aperfeiço-

ado pela ascese mística e espiritual (ioga) e pela contemplação

mística. Depois da morte, o homem renasce, em função dos atos

praticados, como rocha, planta, animal, pela ordem. Da organi-

zação social em castas, prevalece ainda hoje a predominância dos

brâmanes, sacerdotes, autoridades supremas sobre a vida social

e religiosa do povo.
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2.1.2 Taoism

Such was the climate that preceded the emergence of Buddhism,
that it is necessary to consider another important course, Taoism. The
contemporaneity of the three great figures of ancient thought, Buddha,
Confucius and Lao-Tzu, leads us to arbitrarily choose the order of dealing
with their contributions, starting with the last one. Taoism was born of
the Tao te Ching, the book of the perfect Way, attributed to Lao-Tzu,
who was born in 511 B.C. and died in 479 B.C., in the city of Ch’üjen,
district of Lai, in the Ku Prefecture, in the country of Chu, with the family
name Li, the last name Erh and the name of Tan, some saying that he is
a legendary character who never existed. The Tao is the Way: it can be
at the same time, the non-Being, the essence and the being, the function.
From Tao comes its own virtue, Wuwei, which acts in two alternative
ways, Yin, concentration, and Yang, expansion, creating the heavens, the
earth and the air between them. Tao is an order according to which the
existing things come into being and, also, nothing itself.

The Perfect Way is the line of least resistance between two points,
the true language of nature. Since vital energy is limited, it is the duty
of man to make it last. Since everything is oneness, the distinctions are
an expression of lies. The sage finds himself in the interior of reality, he
is in the center of the circle and sees the whole, the universe, and acts
in it according to its natural movement. In order to find the principle,
the goal of life, it is necessary to try to free oneself of everything that is
sensible. To be in Tao is to be spontaneous, free of blind and anarchic
impulses and of conventionalisms, preconceived plans, it is to conciliate
Yin, negative force, and Yang, positive force, since Yin contains Yang
and Yang contains Yin. Yin is obscurity, agility, sweetness, cold,
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2.1.2 O taoísmo

Tal o clima que precedeu o surgimento do budismo, fazendo-se

necessário, porém, considerar outra importante vertente, o taoísmo.

A contemporaneidade das três grandes figuras do pensamento antigo,

Buda, Confúcio e Lao-Tse, leva-nos a uma escolha arbitrária da ordem

de tratamento da sua contribuição, iniciando pelo último. O taoísmo

nasceu do Tao te King, O Livro do Caminho Perfeito, atribuído a Lao-

Tse, que teria nascido em 511 a.C. e morrido em 479 a.C., na cidade de

Hou-hien, distrito de Lai, da prefeitura de Hou, no país de Th’ou, com

o nome de família Li, o sobrenome de Eul e o nome de Tau, dizendo

alguns tratar-se de uma personagem lendária, que nunca teria existido.

O Tao é o caminho; pode ser, ao mesmo tempo, o não-ser, a essência,

e o ser, a função. Do Tao deriva sua própria virtude, Pei, que atua de

dois modos alternativos, Yin, concentração, e Yang, expansão, criando

o céu, a terra e o ar entre eles. O Tao é uma ordem segundo a qual se

produzem as coisas existentes e, também, o próprio nada.

O Caminho Perfeito é a linha de menor resistência entre dois

pontos, a verdadeira linguagem da natureza. Uma vez que a energia

vital é limitada, é dever do homem fazê-la durar. Uma vez que tudo

é uno, as distinções são expressão da mentira. O sábio encontra-se no

interior da realidade, fica no centro do círculo e vê o todo, o universo,

e atua nele de acordo com suas articulações naturais. Para encontrar

o princípio, meta da vida, é necessário procurar libertar-se de todo

o sensível. Estar no Tao é ser espontâneo, livre dos impulsos cegos e

anárquicos e dos convencionalismos, dos planos preconcebidos, é con-

ciliar Yin, força negativa, e Yang, força positiva, pois Yin contém Yang

e Yang contém Yin. Yin é a obscuridade, a agilidade, a doçura, o frio,
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humidity, centripetal force; Yang is its opposite, luminosity, centrifugal
force. Tao is non-effort, non-action adapted to the mutations of life. Te,
virtue, is the quality of people who life righteousness and nobleness.

The Book of the Perfect Way, in its 81 chapters, the first 37
dedicated toTao, and the following toTe, encompasses, separately, subjects
of three natures: some general considerations, recommendations of what
should be avoided and recommendations of what should be sought. The
assertions that follow are considered general considerations: The spirit
produces everything and never exhausts. The being produces what is
useful, but it is the non-being that makes it effective (as the containers).
It is wise to reject what is superficial and plunge into what is deep. The
Way is mysterious. In the essence of the being is the Being. Virtue is
found in following the Perfect Way. The one who dies and, nevertheless,
does not perish, achieves immortality. The great man keeps what is solid
and leaves aside what is evanescent. The spirit must transcend the being.
Tao must be cultivated tenderly; the Perfect Way is the noblest thing in
the world, the source of all good and the remedy for all evil.

The following are recommendations of what should be avoided:
Desireonlycontemplates the form; itmustbesuppressedtobeable toreach
the essence. It is wise to help without becoming attached, without having
preferences, since the pleasure of possession brings with it the sorrow for
the loss; in order to obtain the state of emptiness it is necessary to return to
destiny itself, free oneself from emotions. Suppressing rivalries guarantees
the good universal order. Decadence is found in pseudo-virtues, in false
appearances; simplicity must prevail and artifice must be abandoned; man
gets his law from the earth, the earth from the heavens, and the heavens
fromTao, whose law is to be what it is. Uncomfortable positions cannot
be maintained because they do not provide firmness; obstinacy, self praise,
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a umidade, a força centrípeta; Yang é o seu oposto, o luminoso, a

força centrífuga. Tao é o não esforço, a não-ação adaptada às mutações

da vida. Tö, a virtude, é a qualidade das pessoas que vivem retidão

e nobreza.

O Livro do Caminho Perfeito, nos seus 81 capítulos, os 37

primeiros dedicados a Tao, e os seguintes a Tö, compreende, espar-

samente, assuntos de três naturezas: algumas considerações gerais,

indicações do que se deve evitar e indicações do que se deve buscar.

São considerações gerais as afirmações que se seguem: O espírito tudo

produz e nunca se esgota. O ser produz o útil, mas é o não-ser que

o torna eficaz (como os recipientes). É sábio rejeitar o superficial e

mergulhar no profundo. O Caminho é misterioso. Na essência do ser

está o Ser. A Virtude está em seguir o Caminho Perfeito. Aquele que

morre e, todavia, não perece, atinge a imortalidade. O grande homem

retém o que é sólido e deixa de lado o evanescente. O espírito deve

transcender o ser. O Tao deve ser cultivado com carinho; o Caminho

Perfeito é a coisa mais nobre do mundo, a fonte de todos os bens e o

remédio para todos os males.

São indicações do que se deve evitar: O desejo só contempla a

forma; deve ser suprimido para se atingir a essência. É sábio auxiliar

sem se apegar, sem ter predileções, pois o prazer da posse traz o pesar

da perda; para obter o estado de vazio é necessário o retorno ao pró-

prio destino, libertar-se das emoções. Suprimir a rivalidade garante a

boa ordem universal. A decadência está nas pseudovirtudes, nas falsas

aparências; a simplicidade deve prevalecer e as artimanhas devem

ser abandonadas; o homem toma sua lei da terra, a terra do céu, e

o céu do Tao, cuja lei é ser o que é. Posições incômodas não podem

ser mantidas porque não dão firmeza; a obstinação, o auto-elogio,
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pride and greed are like “leftovers of food”; do not trust resistance, it
is a sign of death. The universe rectifies itself, under the influence of
purity and tranquility; it is always through non-intervention that we
conquer what we want; the flow of Tao is spontaneous, without any
authority; genuine influence can be found in not intervening; the
sage helps men to be authentic without ever having to act on them.

The following are recommendations of what must be sought:
Non-resistance makes the way pure and tranquil; virtue is balance;
serenity must be maintained in all situations; the sage avoids excesses,
extravagance, and arrogance; movement avails itself of weakness,
the being is born of the non-being. The sage (altruist) places himself
in last place and arrives ahead of everyone (he becomes immortal),
he is indulgent, good, sincere and pure with everyone; whoever
accumulates wealth stimulates robbery; through compassion, man
becomes courageous. The sage withdraws when he finishes the task,
since wanting to celebrate oneself is imperfection; humility leads to
integrity; it is by not making oneself great that great conquests are
made; the farthest one goes the least one knows; the sage hurts no
one. Avoid illusion to remain innocent, keep body and soul united,
the enlightened Way is obscure for many; love yourself; control
illusion.

Continuing with what must be sought: The great influence is
that which does not appear; the sage is always saving men and tries to
save no one; the senses and the mind deform reality, and simplicity,
going back to the root, seeks to undo complications, makes it possible
to inherit the eternal. The one who follows the Way is different
because he is not bold, the softest always wins over the hardest; only
through moderation do we obtain a fast return to man’s normal state;
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o orgulho e a avareza são como “remanescentes de comida”; não confie

na resistência, ela é sinal de morte. O universo por si mesmo se retifi-

ca, sob a influência da pureza e da tranqüilidade; é sempre através da

não-intervenção que conquistamos o que queremos; o fluir do Tao é

espontâneo, sem qualquer autoridade; a influência genuína está em

não intervir; o sábio auxilia os homens a serem autênticos sem nunca

precisar agir sobre eles.

São indicações do que se deve buscar: A não-resistência torna

o caminho puro e tranqüilo; a virtude é o equilíbrio; a serenidade

deve ser mantida em todas as situações; o sábio evita os excessos, a

extravagância e a arrogância; o movimento se vale da fraqueza, o ser

nasce do não-ser. O sábio (altruísta) coloca-se em último lugar e chega

na frente de todos (torna-se imortal), é indulgente, bom, sincero e

puro para com todos; quem acumula riquezas estimula o roubo; pela

compaixão, o homem torna-se corajoso. O sábio recolhe-se quando

termina a tarefa, pois querer celebrizar-se é imperfeição; a humilda-

de leva à integridade; é não se fazendo grande que se fazem grandes

conquistas; quanto mais distante se vai menos se sabe; o sábio a nin-

guém injuria. Evite a ilusão para permanecer inocente, manter alma

e corpo unidos; o Caminho iluminado, para muitos é obscuro; ame

a si mesmo; controle a ilusão.

Continuando o que se deve buscar: A grande influência é

aquela que não aparece; o sábio está sempre salvando os homens e a

ninguém tenta salvar; os sentidos e a mente deformam a realidade, e a

simplicidade, a volta à raiz, procura desfazer as complicações, permite

herdar o eterno. Aquele que segue o Caminho é diferente porque não

é afoito; o mais macio vence sempre o mais duro; só pela moderação

é que se obtém um rápido retorno ao estado normal do homem;
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through economy, the sage becomes generous. The best way to tread
a path is to adapt to it; the sage transforms himself according to the
circumstances; what is in harmony with the original nature of things
acts according to the laws of nature itself. The virtuous one achieves
his goal without using force; all weapons are instruments of evil. If
we appeal to creativity, we will see that its use is inexhaustible; the
new brings harmony in its constitution. It is necessary to discern
the instant before the action; the one who knows to stop (to be) is
free from danger, avoids difficulties in advance and, thus, will never
have them, and he fights better because he does not lose his head, he
understands himself and his ignorance and laments it.

2.1.3 Buddhism

In this climate of Vedantism-Brahmanism on one side and
Taoism on the other, Buddhism came about. Siddhartha or Gautama
Buddha, the enlightened one, was born in Kapilãvastu, in the North
of India, possibly around 558 B.C., and died in 483 B.C.. Ãnanda,
his disciple, gathered his teachings and organized them after his death.
The Buddhist scriptures, the Tripitaka, are made of the Dharma (or
Sutra) and the Abhidharma, which deal with the doctrine, and the
Vinaya, which deals with rules of conduct in general, and particularly,
the monastic ones. The main aim of Buddhism is salvation. First of
all, the problems without solution must be abandoned, such as if the
world is finite or infinite, if the body and the soul are the same thing,
if the latter survives the first, etc. What must be proposed are useful
questions, of a practical order, such as the way to avoid the suffering
caused by the thirst of existence.
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pela economia, o sábio se torna generoso. A melhor forma de trilhar-

mos um caminho é adaptarmo-nos a ele; o sábio transforma-se de

acordo com as circunstâncias; o que está em harmonia com a natureza

original das coisas age de acordo com as leis da sua própria natureza.

O virtuoso atinge sua meta sem utilizar a força; todas as armas são

instrumento do mal. Se recorrermos à criatividade, veremos que seu

uso é inexaurível; o novo traz harmonia na sua constituição. É neces-

sário discernir o instante anterior à ação; aquele que sabe parar (ser)

está livre de perigo, evita antecipadamente as dificuldades e, assim,

nunca as terá, e luta melhor porque não perde a cabeça, compreende

a si mesmo e sua ignorância, e a lamenta.

2.1.3 O budismo

Nesse clima, de vedismo-bramanismo de um lado e taoísmo

de outro, surgiu o budismo. Siddharta, ou Gautama Buddha, o ilu-

minado, nasceu em Kapilavastu, norte da Índia, possivelmente em

558 a.C., e morreu em 483 a. C.. Ananda, seu discípulo, recolheu

seus ensinamentos e os ordenou, após a sua morte. As escrituras

budistas, o Tripitaka, constituem-se do Dharma (ou Sutra) e do

Abhidharma, que tratam da doutrina, e do Vinaya, que trata das

regras de conduta em geral e, em particular, das monásticas. A

finalidade primeira do budismo é a salvação. Em princípio, devem

ser abandonados os problemas sem solução, tais como se o mundo

é finito ou infinito, se alma e corpo são a mesma coisa, se aquela

sobrevive a este, etc. Devem propor-se questões úteis, de ordem

prática, tais como a maneira de evitar o sofrimento provocado pela

sede de existência.
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Of noble origin, Buddha abandoned everything, and for seven
years dedicated himself to fasting and to meditation, concluding that the
ascetic rigor is not only unnecessary but can also be harmful. When he
abandoned the ascetic rigor he obtained enlightenment. He was tempted
by the ten capital sins, all assistants of Mãra, illusion: selfishness, irony,
modest faith, passion, hatred, concupiscence of glory, pride, self love,
ignorance (mother of fear and injustice), all trying to separate him from
truth. The enlightenment led him to the awakening, which is autonomy,
freedom from the dependency on illusion and from the wheel of births and
deaths. It is said that this experience is difficult to describe and impossible
to be understood before it is lived. To insist on explaining it is to expose
oneself to ridicule. The insignificant beings, false, will not know the law;
the middling ones, who are in doubt, and the elevated ones, who are in
the truth, will be able to know it, if it is taught to them.

In Benares, Buddha instructed five ascetics, teaching them: man
does not suffer another destiny save the one he forges for himself; in
principle all men are equal; each man carries within himself his own
salvation. The purpose of Buddhism is to incite men to be themselves.
It signals the way and some norms and reminds us of the importance of
trusting the master. It does not impose a dogma of faith, asserting that
it is not a matter of believing, but of knowing what presents a practical
interest to eliminate suffering and live in peace. The path is the middle
path, that of moderation, which is between the ascetic and the sensualist.
Moderation is what permits the awakening. Through meditation
ignorance disappears; meditation and consciousness feed one another
and approximate nirvana. One should consider that everything that
exists is transitory. It is necessary to be conscious of our living, of our
thoughts and of our sensations in order to avoid pain.
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Nobre de origem, Buda tudo abandonou e, por sete anos,

dedicou-se a jejuns e à meditação, concluindo que o rigor ascético

não só não é necessário como pode ser, também, prejudicial. Quando

abandonou a rigidez ascética, obteve a iluminação. Foi tentado pelos

dez pecados capitais, todos auxiliares de Maya, a ilusão: o egoísmo, a

ironia, a modesta fé, a paixão, o ódio, a concupiscência da glória, o

orgulho, o amor próprio, a ignorância (mãe do medo e da injustiça),

todos procurando afastá-lo da verdade. A iluminação levou-o ao des-

pertar, que é a autonomia, a liberação da dependência da ilusão e da

roda dos nascimentos e mortes. Diz que essa experiência é difícil de

descrever e impossível de ser compreendida antes de ser vivida. Insistir

em explicá-la é expor-se a ser insultado. Os seres ínfimos, falsos, não

conhecerão a lei; os medianos, que estão na dúvida, e os elevados, que

estão na verdade, poderão conhecê-la, se lhes for ensinada.

Em Benares, Buda instruiu cinco ascetas, ensinando-lhes que: o

homem não sofre outro destino senão aquele que é por ele mesmo forja-

do; em princípio, todos os homens são iguais; cada homem traz dentro

de si sua própria salvação. A finalidade do budismo é incitar os homens

a serem eles mesmos. Assinala o caminho e algumas normas, e lembra a

importância de confiar no mestre. Não impõe dogma de fé, afirmando

que não se trata de crer, mas de saber o que apresenta um interesse prático

para eliminar o sofrimento e viver em paz. O caminho é o caminho do

meio, da moderação, que está entre o ascético e o sensualista. A mode-

ração é que permite o despertar. Pela meditação desaparece a ignorância;

meditação e consciência se realimentam uma à outra, e aproximam do

nirvana. Deve considerar-se que tudo que existe é transitório. É necessário

termos consciência das nossas vivências, dos nossos pensamentos e das

nossas sensações para podermos evitar a dor.
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The four noble truths of Buddhism are: of suffering, of its cause,
of its cessation, of the path that leads to the cessation of suffering. Life
is suffering and illness; birth, infirmity, death, lack of what one desires
and possession of what one does not want have a common name: pain.
The cause of suffering is the thirst for existing, the perpetual rebirth
and the eternal wheel of the being; only the cessation of suffering, or
the complete extinction of this thirst, can produce salvation. There is
a path to save oneself, which has eight stages: righteous knowledge,
righteous intention, righteous word, righteous conduct, righteous life,
righteous effort, righteous thought and righteous concentration. This,
the middle path, that leads to peace, to discernment, to enlightenment,
to nirvana, which is to free oneself from suffering, lamentation, pain,
and the continuous chain of reincarnation (or the dread of it). The
individual is not a permanent reality. There is a set of five elements:
body (bodily forms), sensations, perceptions, impulses, consciousness.
Everything is ephemeral, what persists is the universal law of change,
from which nothing escapes.

Buddha enumerated the vices, which are ten: three of the
body, to steal, to kill and to commit adultery; four of the lips, to
calumniate, to insult, to lie and to give distorted intention to words;
three of the mind, to envy, to hate, to have erroneous ideas. He
also enumerated the virtues: for all, do not kill, do not steal, do not
commit adultery, do not lie and do not get drunk; and only for the
monks, do not eat forbidden foods at night, do not wear fineries
nor use perfume, sleep on a mat, do not dance, sing or play musical
instruments, do not participate in theater performances, do not
accept gold or silver. He also enumerated the moral means to achieve
peace: alms, morality, patience, energy, contemplation and wisdom.
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As quatro verdades nobres do budismo são: do sofrimento,

da sua causa, da sua cessação, do caminho que conduz ao cessar

do sofrimento. A vida é sofrimento e doença; nascimento, enfer-

midade, morte, carência do que se deseja e posse do que não se

deseja têm um nome comum, dor. A causa do sofrimento é a sede

de existir, o perpétuo renascer e a eterna roda do ser; só a cessação

do sofrimento, ou extinção completa dessa sede, pode produzir a

salvação. Há um caminho para salvar-se, com oito estágios: conhe-

cimento reto, intenção reta, palavra reta, conduta reta, vida reta,

esforço reto, pensamento reto e concentração reta. Esse, o caminho

do meio, que conduz à paz, ao discernimento, à iluminação, ao

nirvana, que é libertar-se do sofrimento, do tormento, da lamen-

tação, da dor e da contínua cadeia de reencarnações (ou do temor

dela). O indivíduo não é uma realidade permanente; o que há é

um conjunto de cinco elementos: corpo (formas corporais), sen-

sações, percepções, impulsos, consciência. Tudo é efêmero, o que

permanece é a lei universal da mudança, da qual nada escapa.

Buda enumerou os vícios, que são dez: três do corpo, roubar,

matar e cometer adultério; quatro dos lábios, caluniar, insultar,

mentir e dar intenção distorcida às palavras; três da mente, invejar,

odiar e ter idéias errôneas. Enumerou, também, as virtudes: para

todos, não matar, não roubar, não cometer adultério, não mentir

e não embriagar-se; só para os monges, não comer alimentos proi-

bidos à noite, não vestir galas nem usar perfume, dormir sobre

uma esteira, não dançar, cantar ou tocar instrumentos musicais,

não participar de espetáculos teatrais, não receber ouro nem pra-

ta. Enumerou, ainda, os meios morais para alcançar a paz: es-

mola, moralidade, paciência, energia, contemplação e sabedoria.
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One should highlight his assertion that we must see and believe
because we know and see, and that the only battle that brings peace and
satisfaction is the one in which the individual conquers himself.

2.1.4 Confucionism

A contemporary of Buddha, Confucius also searched, in Taoism,
for the basis for his reflections. He was born in 551 B.C., in the state of
Lu, after Shangtung, China and died in 479 B.C.. Confucius, K’ung
Fu-Tzu, or Grand Master K’ung as he was called, founded the first
school for education in his native state. He was a paid councilman of
several Chinese heads of state. Besides the pedagogical, encyclopedic and
heuristic purposes of his activities, he devoted himself to teaching with
a practical and moral purpose, with the main intention of establishing
rules of social conduct. He was the author of a work, today entitled
“The Great Learning”, where he underlines his respect for traditional
beliefs, stating that his doctrine is nothing but the exposition and
interpretation of the ancient works. He sought to ground the need
for social inequality, asserting, as well, that the virtuous conduct of the
superior ones conditions the inferior ones to identical conduct.

An enemy of speculation without an immediate practical
attainment for human life, Confucius conducted his dialogues and
conversations with moderate skepticism and common sense. The
theme of his expositions was always the need for moral improvement,
a correct idea of good and evil. The main terms of his thought, which
are not exclusively his, are explained by him as it follows. Tao is
the most convenient way, proper or honorable, which is discovered
through the knowledge of tradition, that is, of what the sages thought.
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Deve salientar-se sua afirmação de que devemos ver e crer porque co-

nhecemos e vemos, e de que a única batalha que traz paz e satisfação

é aquela em que o indivíduo conquista a si mesmo.

2.1.4 O confucionismo

Contemporâneo de Buda, buscou também, Confúcio, no ta-

oísmo, as bases para suas reflexões. Nasceu em 551 a.C., no Estado

de Lu, depois Shantung, China, e morreu em 479 a.C.. Confúcio,

K’ung Fu-tse, ou Mestre Kung como era chamado, fundou a primeira

escola de educação no seu estado natal. Fez-se conselheiro remunerado

de vários chefes de estado chineses. Além da finalidade pedagógica,

enciclopédica e heurística das suas atividades, consagrou-se ao ensino

com um propósito prático e moral, pretendendo, principalmente, esta-

belecer regras de conduta social. Foi o autor de uma obra, hoje com o

nome de A Grande Doutrina, onde sublinha seu respeito pelas crenças

tradicionais, declarando que sua doutrina não é senão a exposição e

interpretação das obras antigas. Procurou fundamentar a necessidade

da desigualdade social, afirmando, também, que a conduta virtuosa

dos superiores condiciona os inferiores a conduta idêntica.

Inimigo da especulação sem alcance prático imediato para a vida

humana, conduzia Confúcio seus diálogos e suas conversações com

ceticismo moderado e bom senso. A tônica das suas exposições foi

sempre a da necessidade de um aperfeiçoamento moral, de uma idéia

correta do bem e do mal. Os termos principais do seu pensamento,

não exclusivos seus, são por ele expostos como se segue. O Tao é o

caminho mais conveniente, próprio ou decoroso, que se descobre por

meio do conhecimento da tradição, isto é, do que pensaram os sábios.
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Te is virtue, a power or quality inherent in the individual and associated
with the capacity of following the Tao. The I is the system of rights
of the several layers of society. The Li is the propriety of conduct; it
is linked to the ceremonies. The Zhengming is the rectification of
names, the placement of each thing in its place. Zhõng is filial piety,
the respect to ones’ ancestors. Li-yüeh is the practice of solemn music.
Jen is the reciprocity of conduct. Chun-Tzu is the framework of the
ideal person.

Confucius considered that when order prevails in the family,
mainly in the royal family, the State establishes itself, the peoples are
well-governed. He recommended moderation as a way to consolidate
the existing regime, asserting that the moral principle is equidistance,
which must be permanent, fleeing from extremism. Equidistance results
from self-perfecting and leads to a serene and impassive state of the spirit.
Moral perfecting is a universal obligation, moral law is obligatory and
sacred. The man who leads a superior spiritual life does everything that
corresponds to the position he is in, whether he is rich and venerated or
poor and ignored. The superior rich man is not arrogant, the superior
poor man is not servile. The rites must be respected, the inferior ones
must subordinate themselves to the superior ones so as to maintain
order, which comes from the habit of maintaining customs.

Confucius’ view of government is that of a patriarchal monarchy,
whereby the recommendation that, to guarantee power, it is necessary
to obtain the love of the people. The chief of State is obliged to take on
all the other roles, of father, of son, of brother. He must be benevolent
at home and with the people. However, if the chief deviates from the
way of virtue he must not be criticized; each one must take care of his
own affairs and keep silent, trusting God’s punishment. His doctrine,
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O Te é a virtude, um poder ou qualidade inerente ao indivíduo, e se

acha associado com a capacidade de seguir o Tao. O I é o sistema de

direitos das diversas camadas da sociedade. O Li é a forma decorosa de

conduta; está vinculado às cerimônias. O Cheng-ming é a retificação

dos nomes, a colocação de cada coisa em seu lugar. Hsiao é a piedade

filial, o respeito aos antepassados. Li-yüeh é o exercício da música

solene. Jen é a reciprocidade da conduta. Chün-tzu é o esquema da

pessoa ideal.

Considerava Confúcio que, quando reina a ordem na família,

principalmente na família real, o Estado se afirma, os povos são bem

governados. Recomendava a moderação como meio para consolidar o

regime existente, afirmando que o princípio da moral é a eqüidistância,

que deve ser permanente, fugindo-se dos extremismos. A eqüidistância

resulta do auto-aperfeiçoamento e leva ao estado sereno e impassível

do espírito. O aperfeiçoamento moral é obrigação universal, a lei

moral é obrigatória e sagrada. O homem que leva uma vida espiritual

superior faz tudo que corresponde à posição em que se encontra, seja

rico e venerado ou pobre e ignorado. O rico superior não é arrogante,

o pobre superior não é servil. Os ritos devem ser respeitados, devendo

os inferiores subordinar-se aos superiores para manter-se a ordem, que

vem do hábito de se conservarem os costumes.

A visão de governo de Confúcio é a da monarquia patriarcal,

donde a recomendação de que, para garantir o poder, é necessário

obter o amor do povo. O chefe de Estado é obrigado a todos os de-

mais papéis, de pai, de filho, de irmão. Deve ser benevolente, no lar

e com o povo. No entanto, se o chefe se desvia do caminho da virtu-

de não deve ser criticado; cada qual deve cuidar dos seus assuntos e

manter-se em silêncio, confiando no castigo de Deus. Sua doutrina,
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previously progressive, exhorting moral perfecting and culture, became
an apology for resignation and indifference. His condemnations of the
combative acts of workers were very useful to the dominant classes,
which supported his preaching and transformed it into a religious
system to repress the masses.

2.1.5 The Greek miracle

A geo-historic phenomenon, the Greek miracle, shook the state of
fatality inscribed in the destiny of pre-history and primeval history: as a
result of the absence of a theology that would reveal to people the paths
their spirit should tread, the free search for knowledge emerged, which
strengthened the spirits and assured a climate for reflection. From free
thinking came the different conceptions of the world and of life. Initially
cosmological, Greek thought offered: with the Ionians, a monist mystical-
religious conception, hylozoism which launches the hypothesis of a vital
principle at the basis of the world; with Pythagoras, the doctrine of
transmigration of the soul, interpreting reincarnation as punishment or
reward for a previous existence; with Xenophanes, a pantheist conception
of the world; with Anaxagoras, the assertion of the existence of the soul,
the “nous”, from which the order of the world proceeds; with Democritus,
the assertion that, in order to have peace, man must free himself from the
dominance of the affections and the anguishing belief in the gods.

Subsequently anthropological, Greek thought, with the
development of dialectics, prepared the Socratic event. The attempts
to explain nature were followed by the attempts to explain man. The
Sophists, masters of wisdom, integrated the problems of ethics in
the exercises to which they submitted themselves and their disciples.

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 80 30/09/14 18:37



81

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

anteriormente progressista, exortando ao aperfeiçoamento moral e à

cultura, foi-se tornando apologista da resignação e da indiferença. Sua

condenação dos atos combativos dos trabalhadores foi muito útil às

classes dominantes, que ampararam sua pregação e a transformaram

em um sistema religioso para reprimir as massas.

2.1.5 O milagre grego

Um fenômeno geo-histórico, o milagre grego, abalou o estado de

fatalidade inscrito nos destinos da pré-história e da história primeva: da

ausência de uma teologia que indicasse ao povo os caminhos que seu

espírito devesse trilhar, surgiu a livre procura do saber, que robusteceu os

espíritos e garantiu o clima para a reflexão. Do livre pensar, decorreram

as diferentes concepções do mundo e da vida. Inicialmente cosmológico,

o pensamento grego ofereceu: com os jônicos, uma concepção monista

místico-religiosa, o hilozoísmo, que lançou a hipótese de um princípio

vital na base do mundo; com Pitágoras, a doutrina da transmigração

das almas, interpretando a reencarnação como castigo ou recompensa

de uma existência anterior; com Xenófanes, uma concepção panteísta

do mundo; com Anaxágoras, a afirmação da existência do espírito, o

“nous”, do qual procede a ordem do mundo; com Demócrito, a afir-

mação de que, para ter paz, o homem deve libertar-se do império dos

afetos e da angustiosa crença nos deuses.

Posteriormente antropológico, o pensamento grego, com a

evolução da dialética, preparou o evento socrático. Às tentativas de

explicação da natureza seguiram-se as tentativas de explicação do

homem. Os sofistas, mestres da sabedoria, integraram os problemas

da ética nos exercícios a que se submetiam, e os seus discípulos.
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For Prodicus of Ceos, things are ethically indifferent and gain moral
value due to the ethical purpose they serve. For Protagoras there are
rational rules for human acts; penalty has value as an example and not
as an expiation; it is impossible to know if the gods exist or not, since
it is impossible to verify this matter. With the assertion that “man
is the measure of all things, of those that are, while they are, and of
those that are not, while they are not”, Protagoras is accredited with
being the discoverer of subjectivity and the necessary relation between
subject and object. The discovery of subjectivity, giving greater vigor
to dialectics, incited in the spirits the taste for doubt.

There appeared then, a special form of dialectics, the Socratic
dialectics. Socrates, born in 469 B.C., died in 399 B.C., was
condemned to the death penalty because of his ideas; he developed
a dialectics he called maieutics, giving birth to ideas, in homage to
the profession of his mother. As the Sophists, he adopted a critical
attitude towards traditional ideas and postulates ingrained at that
time. He left no writings; his ideas were registered by his disciples
Xenophon and Plato. His starting philosophical principal was the
skeptical assertion “I know I know nothing”. He taught that sensory
perceptions do not offer authentic knowledge, a science, but merely,
an opinion.

Starting from the maxim “know thyself ”, a famous inscription
in the temple of Apollo, in Delphi, Socrates recommended that
each person start the analysis of the world through the search of the
knowledge of oneself. This knowing oneself consists in knowing
what is useful and what is noxious, what is fair and what is unfair,
what is within man’s reach and what is beyond it. He tried thus to
found his negative attitude towards the scientific knowledge of nature:
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Para Pródicos, as coisas são eticamente indiferentes e ganham valor

moral graças ao fim ético a que servem. Para Protágoras há regras

racionais para os atos humanos; a pena tem um valor de exemplo, e

não de expiação; é impossível saber se os deuses existem ou não, pois

essa matéria é impossível de ser averiguada. Com a afirmação de que

“o homem é a medida de todas as coisas, das que são, enquanto são,

e das que não são, enquanto não são”, Protágoras consagrou-se como

descobridor da subjetividade e da relação necessária entre sujeito e

objeto. A descoberta da subjetividade, dando maior vigor à dialética,

aguçou nos espíritos o gosto pela dúvida.

Surgiu, então, uma forma especial de dialética, a socrática.

Sócrates, nascido em 469 a.C., morreu em 399 a.C., condenado à

pena de morte por causa das suas idéias; desenvolveu uma dialética

a qual denominou maiêutica, parto das idéias, em homenagem à

profissão de sua mãe. Adotou, como os sofistas, uma atitude crítica

perante as idéias tradicionais e os postulados já arraigados. Não

deixou nada escrito; suas idéias foram registradas por seus discípulos

Xenofonte e Platão. Seu ponto de partida filosófico foi a afirmação

cética “só sei que nada sei”. Ensinou que as percepções sensoriais não

oferecem um conhecimento autêntico, uma ciência, mas, apenas,

uma opinião.

Partindo da máxima “Conhece-te a ti mesmo”, famosa inscri-

ção do templo de Apolo, em Delfos, recomendou Sócrates que cada

um iniciasse a análise do mundo pela busca do conhecimento de si

próprio. Esse conhecer-se consiste em saber o que é útil e o que é no-

civo, o que é justo e o que é injusto, o que está ao alcance das forças

do homem e o que está acima delas. Procurou assim fundamentar

sua atitude negativa perante o conhecimento científico da natureza:
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true knowledge can only be achieved through induction, discovering
the signs common to isolated phenomena and going from particular
cases to general definitions. The rational principle constitutes the
authentic essence of man and must prevail in him. Man must not
concern himself with exterior goods, of the world, nor, consequently,
with the pleasures that come from them; the rational soul is the main
part in man.

For Socrates, reason is the basis of moral life and also the
foundation of all the cosmos. He completed his rationalist ethics
with an idealist conception of the world, asserting that there
are precepts that men recognize in all places, independently of
translating themselves into written law. In order to instruct man
about his true nature, it is advisable to first free him from the errors
that obscure his intelligence, which must be done in such a way that
he discovers them himself, through guided dialogue departing from
his own arguments. By doing so, the truths of the spirit, that are
inside the individual himself, will arrive at his understanding. Once
he possesses the truth, man is necessarily virtuous, since no one is
voluntarily evil. Happiness comes from virtue, and unhappiness,
from perversity. The good must be practiced according to the laws
of the state.

2.1.6 In summary

The roots of natural affirmative theology can be summarized
as follows: Fear of the unknown gave rise to a feeling of religiosity.
Tradition has registered the efforts of the individual and of the human
groups in terms of explaining the world and their presence in the world.
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só se pode obter um verdadeiro conhecimento por meio da indução,

descobrindo os sinais comuns aos fenômenos isolados e passando

dos casos particulares às definições gerais. O princípio racional é que

constitui a autêntica essência do homem e deve também prevalecer

nele. O homem não deve preocupar-se com os bens exteriores, do

mundo, nem, conseqüentemente, com os prazeres deles advindos; a

alma racional é o principal nele.

Para Sócrates, a razão é a base da vida moral e também funda-

mento de todo o cosmo. Completou sua ética racionalista com uma

concepção idealista do mundo, afirmando que existem preceitos que

os homens reconhecem em todos os lugares, independentemente de

se traduzirem em leis escritas. Para instruir o homem a respeito da sua

verdadeira natureza, convém libertá-lo primeiro dos erros que obs-

curecem sua inteligência, o que deve ser feito de forma a ele próprio

os descobrir, por meio do diálogo dirigido a partir dos seus próprios

argumentos. Desse modo, as verdades do espírito, que estão dentro

do próprio indivíduo, chegarão ao seu conhecimento. Uma vez de

posse da verdade, o homem é, necessariamente, virtuoso, porque

ninguém é voluntariamente mau. A felicidade decorre da virtude, e

a infelicidade, da perversidade. O bem deve ser praticado conforme

a lei do estado.

2.1.6 Em suma

As raízes da teologia afirmativa natural podem resumir-se como

se segue: O temor ao desconhecido deu origem a um sentimento de

religiosidade. A tradição registrou os esforços dos indivíduos e dos grupos

humanos no sentido de explicarem o mundo e sua presença no mundo.
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This knowing of God through knowledge of the world gave
rise to mythical explanations, originally fetishistic polytheistic,
cosmological and/or anthropomorphic, and later on, monotheistic
anthropological. The development of these efforts of reconnection
of the individual with total reality shows, in its origin, a plurality
of dogmas, with confusing beliefs full of legends. One of the most
coherent efforts of this phase was Vedantism, which gave rise to
Brahmanism, which, together with Taoism, offered the material
that would guide Buddhist and Confucianist anthropologisms, the
basis of Socratic and Platonic thought, the cornerstones of natural
affirmative theology.

2.2 The roots of revealed affirmative theology

Parallel to the feeling of religiosity, resulting from the fear
of the unknown, the human being developed a permanent desire
for communication with the divinity. He wanted to be sure. His
imagination, however much it proliferated, did not bring him
peace of spirit. The arguments that he developed to explain the
origin and destiny of the world, and his own origin and destiny,
he knew, came from himself and lacked real foundation. Escapism
through fantasy could have led him to imagine that the Creator
brought him the truth, only able to be known through revelation.
Throughout the ancient history of religiosity there are passages
in which a direct vision of the truth is registered. However, only
with monotheism does the belief in divine revelation become a
dogma of faith. It is as such in Judaism, Christianity, Islamism
and Spiritism.
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Esse saber de Deus à base do conhecimento do mundo gerou expli-

cações míticas, originariamente feiticistas politeístas, cosmológicas

e/ou antropomórficas, e, posteriormente, monoteístas antropoló-

gicas. A evolução dessas tentativas de religação do indivíduo com a

realidade total mostra, na sua origem, uma pluralidade de dogmas,

com crenças confusas carregadas de lendas. Uma das tentativas

mais coerentes dessa fase foi a do vedismo, que originou o brama-

nismo, o qual, juntamente com o taoísmo, ofereceu o material que

iria orientar os antropologismos budista e confucionista, base dos

pensamentos socrático e platônico, pedras angulares da teologia

afirmativa natural.

2.2 Raízes da teologia afirmativa revelada

Paralelamente ao sentimento de religiosidade, decorrente

do temor ao desconhecido, o ser humano desenvolveu um per-

manente anseio de comunicação com a divindade. Desejava a

certeza. Sua imaginação, por mais que proliferasse, não lhe apa-

ziguava o espírito. Os argumentos que desenvolvia para explicar

a origem e o destino do mundo, e sua própria origem e destino,

sabia-o ele, vinham dele mesmo e careciam de fundamento real.

O escapismo pela fantasia poderá tê-lo levado a imaginar que o

Criador lhe trazia a verdade, só passível de ser conhecida pela

revelação. Em toda a história antiga da religiosidade encontram-

se passagens em que uma visão direta da verdade é registrada.

No entanto, apenas com o monoteísmo a crença na revelação

divina se fez dogma de fé. Assim no judaísmo, no cristianismo,

no islamismo e no espiritismo.

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 87 30/09/14 18:37



88

2.2.1 Judaism

Judaism, or Mosaism, encompasses the set of institutions that
Moses had received from God. The dogma of the unity of God is
the basis of faith, asserting thus, monotheism. God, invisible and
incorporeal, is the Being par excellence, eternal, almighty, omnipresent,
just, creator of heaven and earth. The first man committed a misdeed,
for which all of his descendants have suffered the punishment. The
Messiah will come and reconcile humanity with God. The kingdom
of Judah, a remnant, together with that of Benjamin, of the twelve
tribes of Israel, of which ten were conquered by Assyria in 722 B.C.,
was situated between Egypt and Assyria; it also declined, under
successive dominions, finally remaining only a religious community
that congregated all the Israeli. Judea was freed by Judas Maccabeus,
in 163 B.C., and it knew independence for more than a century,
when, in 63 B.C. it was reduced to a Roman province.

Thus the history of the Hebrews, descendants of the patriarch
Abraham, offers the world, by means of the Testament, which means
pact, alliance, also called Bible, set of books, a solid theology, which has
been conveyed over the ages. The Bible consists of three parts: the Law
(Torah), or Pentateuch, with its five books, which are Genesis, Exodus,
Leviticus, Numbers and Deuteronomy; the Prophets; the Scriptures.
Moses is considered the main author of Pentateuch. The first book,
Genesis, or book of origins, teaches that the primitive harmony with
God was broken by disobedience, which led to the lie, in order to
hide the consciousness that man had of his nakedness. In this way,
sin came about, accompanied by suffering and shame, but man was
allowed to nourish the hope of deliverance, of redemption.
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2.2.1 O judaísmo

O judaísmo, ou mosaísmo, compreende o conjunto das institui-

ções que Moisés teria recebido de Deus. O dogma da unidade de Deus

é a base da fé, afirmando-se, assim, o monoteísmo. Deus, invisível e

incorpóreo, é o Ser por excelência, eterno, todo-poderoso, onipresente,

justo, criador do céu e da terra. O primeiro homem cometeu uma

falta, da qual todos os seus descendentes sofrem o castigo. O Messias

virá e reconciliará a humanidade com Deus. O reino de Judá, rema-

nescente, juntamente com o de Benjamim, das doze tribos de Israel,

das quais dez foram conquistadas pela Assíria em 722 a.C., situava-se

entre o Egito e a Assíria; foi, também, declinando, sob sucessivas do-

minações, permanecendo, afinal, apenas, uma comunidade religiosa,

que congregava todos os israelitas. Libertada por Judas Macabeu, em

163 a.C., a Judéia conheceu a independência por mais de um século,

quando, em 63 a.C., foi reduzida a província romana.

Assim, a história dos hebreus, provenientes do patriarca Abraão,

oferece ao mundo, por meio doTestamento, que significa pacto, aliança,

também chamado Bíblia, conjunto de livros, uma teologia sólida, que

vem atravessando os tempos. A Bíblia compreende três partes: a Lei

(Torah), ou Pentateuco, com seus cinco livros, o Gênesis, o Êxodo, o

Levítico, os Números e o Deuteronômio; os Profetas; os Escritos. Moisés

é considerado o principal autor do Pentateuco. O primeiro livro, o Gê-

nesis, ou livro das origens, ensina que a harmonia primitiva com Deus

foi rompida pela desobediência, que levou à mentira, para esconder a

consciência que o homem teve da sua nudez. Desta forma, surgiu o

pecado, acompanhado do sofrimento e da vergonha, mas foi permitido

ao homem alimentar a esperança de uma libertação, da redenção.
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In the first part, Genesis tells us that, left to his own consciousness,
man committed the first crime: the brother envies his brother and kills
him. This is the cursed inheritance: disobedience, lying, envy, murder.
After the flood, the first alliance between God and men came about, the
covenant, the only way to solve envy, in which it was determined that
man must obey the commandments. From negligence in abiding by
the law, Babel came about, the confusion of languages, and the return
to chaos almost occurred. In its second part, Genesis relates how God
endowed in Abraham the special alliance with the chosen people,
proclaimed by Moses five hundred years later, an alliance consisting in
fidelity and having circumcision as a sign. Following this, Jacob, a man
full of flaws, was chosen by God, who gave him a new name, Israel. He
became a new and blessed man, and the divine blessings were extended
to his son Joseph, later sold by his brothers and taken prisoner to Egypt,
which allowed him to become the protector of his people.

In Exodus, there is the story of the deliverance of the Hebrews
from slavery in Egypt, an adversary of the chosen people, an earthly
power which intended to oppose divine plans. Moses became the leader
of the oppressed people. He received the ten commandments from
God: “You shall have no other gods besides me”; “You shall not make
for yourself an idol, whether in the form of anything that is in heaven
above, or that is on the earth beneath, or that is in the water under the
earth. You shall not bow down to them or worship them”; “You shall not
make wrongful use of the name of the Yahweh, your God”; “Remember
to sanctify the day of Saturday”; “Honor your father and your
mother...”; “You shall not murder”; “You shall not commit adultery”;
“You shall not steal”; “You shall not bear false witness against your
neighbor”; “You shall not covet your neighbor’s house...” (Ex. 20:3-11).
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Na sua primeira parte, o Gênesis nos conta que, deixado ao

sabor da sua própria consciência, o homem cometeu o primeiro

crime: o irmão inveja o irmão e o mata. Esta a herança maldita: de-

sobediência, mentira, inveja, assassinato. Depois do dilúvio, surgiu

a primeira aliança entre Deus e os homens, o contrato, única forma

de resolver a inveja, ficando determinado que o homem deveria

obedecer aos mandamentos. Da negligência no cumprimento da lei,

surgiu a babel, a confusão de línguas, e quase ocorreu a volta ao caos.

Na segunda parte, conta o Gênesis como Deus colocou em Abraão a

aliança especial com o povo eleito, proclamada por Moisés 500 anos

depois, aliança esta consistindo na fidelidade, e tendo como sinal a

circuncisão. Em seguida, Jacó, um homem cheio de defeitos, foi es-

colhido por Deus, que lhe deu um novo nome, Israel. Este tornou-se

um homem novo e abençoado, e as bênçãos divinas se estenderam a

seu filho José, vendido pelos irmãos e levado prisioneiro para o Egito,

o que lhe permitiu ser o protetor do seu povo.

No Êxodo, temos a história da libertação dos hebreus da

escravidão do Egito, adversário do povo eleito, o poder terreno

pretendendo contrariar os planos divinos. Moisés tornou-se o chefe

do povo oprimido. Recebeu o decálogo: “Não terás outros deuses

diante de mim”; “Não farás para ti imagem de escultura, nem fi-

gura alguma do que está em cima dos céus, ou em baixo, sobre a

terra, ou nas águas, debaixo da terra; Não te prostrarás diante delas

e não lhes prestarás culto”; “Não pronunciarás o nome de JAVÉ,

teu Deus, em vão...”; “Lembra-te de santificar o dia de sábado”;

“Honra teu pai e tua mãe...”; “Não matarás”; “Não cometerás adul-

tério”; “Não furtarás”; “Não levantarás falso testemunho contra teu

próximo”; “Não cobiçarás a casa do teu próximo...” (Ex 20,3-11).
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The pact, barely concluded, was violated by ancient idolatrous
habits, but Moses was able to redirect his people to obey the divine
precepts.

In Leviticus, the history of worship is told. The sacrifices were
the holocausts, a consummation of the victim by fire, the oblations, or
offerings, the acts of grace and the expiations, atonement for the sins. The
priests were, exclusively, from the tribe of Levites. Progress was made with
the Law of Talion; “eye for eye, tooth for tooth”, since, before that, every
injury was revenged seven times. In Numbers, a continuation of Exodus,
the story of the twelve tribes in the desert is told, a not very edifying story
of ingratitude and rebellions, and of their battles with the neighboring
peoples of Palestine, through which they were passing. In Deuteronomy,
second law, the ten commandments are elucidated, exhorting obedience
to God, to fidelity to the old laws of the alliance and to charity. In this
way, the Pentateuch, dealing with the alliance between God and men,
summarizes, in its fifth book, the spiritual testament of Israel.

InProphets,wefindthenarrativehistoryof thosemenwhospoke in
the name of God, exhorted the people to fidelity to Him, were councilors
of the judges and of the kings. Isaiah was the greatest of the prophets of
Israel, the prophet of justice and, subsequently, of consolation and hope.
Jeremiah, the prophet of the fall and misfortunes of Jerusalem, that
occurred in 586 B.C., which he witnessed, wrote the famous laments.
Ezekiel interpreted the fall of Jerusalem, which he had also foretold, as a
punishment, and he taught, for the first time, individual responsibility.
Daniel was the prophet, par excellence, of expectations of the coming
of the Kingdom of God. Hosea insisted on the moral character of
punishment. Joel valued religious culture. Amos rose up against social
injustice. And also Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah,
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O pacto, apenas concluído, foi violado pelos antigos hábitos idólatras,

mas Moisés conseguiu reconduzir seu povo à obediência dos preceitos

divinos.

No Levítico, temos a história do culto. Os sacrifícios eram os

holocaustos, consumição da vítima pelo fogo, as oblações, ou ofe-

rendas, as ações de graças e as expiações, reparações dos pecados. Os

sacerdotes eram, exclusivamente, da tribo de Levi. Deu-se o progresso

da lei de talião, “olho por olho, dente por dente”, pois, antes dela, cada

injúria era vingada sete vezes. Nos Números, continuação do Êxodo,

fica-se conhecendo a história das doze tribos no deserto, história pouco

edificante, de ingratidão e rebeliões, e suas lutas com as povoações

vizinhas da Palestina, por onde iam passando. No Deuteronômio,

segunda lei, clarifica-se o decálogo, exortando-se à obediência a Deus,

à fidelidade às antigas leis da aliança e à caridade. Assim o Pentateuco,

tratando da aliança entre Deus e os homens, resume, no seu quinto

livro, o testamento espiritual de Israel.

Nos Profetas, encontra-se a narração da história daqueles ho-

mens que falavam em nome de Deus, exortavam o povo à fidelidade

a Ele, eram os conselheiros dos juízes e dos reis. Isaías foi o maior

dos profetas de Israel, o profeta da justiça, e, posteriormente, da con-

solação e da esperança. Jeremias, o profeta das desgraças e da queda

de Jerusalém, que ocorreu em 586 a.C., a qual assistiu, escreveu as

célebres Lamentações. Ezequiel interpretou a queda de Jerusalém, que

também previra, como um castigo, e ensinou, pela primeira vez, a

responsabilidade individual. Daniel foi o profeta, por excelência, da

expectativa pelo reino de Deus. Oséias insistiu no caráter moral dos

castigos. Joel valorizou a cultura religiosa. Amós insurgiu contra as

injustiças sociais. E mais Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Sofonias,
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Habakkuk, Haggai, Zechariah, Malachi, Jesus, all of them confirming
the trajectory of the people of God, from the fall to redemption.

In Prophets, we can moreover highlight: in the story of Josiah,
successor of Moses, the gradual settling of the Israelites in the land of
Canaan, Palestine; in Judges, the story of a period of political and religious
decadence, revealing a still primitive civilization and a moral sense on the
pathofdevelopment; inbothbooksofSamuel, judgeandprophet, theocrat,
the fragile Saul, the first king, and the young and courageous David, the
second king and savior of the people are introduced; in the two books of
the Kings the role of the prophets, whose mission was to remind the kings
of their obligation to faithfully observe the word of God, is confirmed; in
the two books of Maccabeus, there is the struggle against the Romans and
the testimony of a new belief, the faith in the immortality of the soul.

In the Writings, various books are gathered. That of the Psalms,
or Psalter, contains, in addition to the praises, the laments, the songs of
penitence and of recognition, didactic poems and ardent supplications,
attributed mainly to David. That of the Proverbs, attributed to Solomon,
considershumanity, fromamoralpointofview,divided into twocategories,
which are that of the sages and that of the novices; it insists on virtues; it
stressesfilialpietyandtheroleof rewardandpunishment. Thatof Jobshows
Godpunishinga righteousmanbecausehewanted to reveal themysterious
plans of the Creator. The Song of Songs deals with human love, exalts
marriage, considers the chosen nation to be the wife of the Lord. That of
Ruth promises salvation to the non-Jew who is faithful to the Law. That of
Laments leads one to the recognition of one’s own faults. Ecclesiastes deals
with the instabilityofhuman life andrecommends theenjoymentof earthly
possessions, observing the fear of God and His commandments. That of
Esther reveals that God can resort to ludicrous means to save His people.

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 94 30/09/14 18:37



95

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

Habacuc, Ageu, Zacarias, Malaquias, Jesus, todos eles confirmando

a trajetória do povo de Deus, da queda à redenção.

Nos Profetas, podem salientar-se, ainda: na história de Josué,

sucessor de Moisés, a lenta instalação dos israelitas na terra de Canaan,

Palestina; nos Juízes, a narração de um período de decadência política

e religiosa, revelando-se uma civilização ainda primitiva e um senso

moral em vias de aperfeiçoamento; nos dois livros de Samuel, juiz e

profeta, teocrata, fica-se conhecendo o frágil Saul, primeiro rei, e o

jovem e valoroso Davi, segundo rei e salvador do povo; nos dois livros

dos Reis, surge a confirmação do papel dos profetas, cuja missão era

lembrar aos reis seu dever da observância da fidelidade à palavra de

Deus; nos dois livros dos Macabeus, a luta contra os romanos e o

testemunho de uma crença nova, a fé na imortalidade da alma.

Nos Escritos, estão reunidos vários livros. O dos Salmos, ou

Saltério, contém, além dos louvores, das lamentações, dos cânticos de

penitência e de reconhecimento, poemas didáticos e súplicas arden-

tes, atribuídos principalmente a Davi. O dos Provérbios, atribuído a

Salomão, considera a humanidade, do ponto de vista moral, dividida

em duas categorias, a dos sábios e a dos incipientes; insiste nas vir-

tudes; acentua a piedade filial e o papel da recompensa e do castigo.

O de Jó mostra Deus castigando um justo porque quis desvendar os

planos misteriosos do Criador. O Cântico dos Cânticos trata do amor

humano, enaltece as núpcias, considera a nação escolhida a esposa do

Senhor. O de Rute promete a salvação ao não-judeu fiel à Lei. O das

Lamentações leva ao reconhecimento das próprias faltas. O Eclesias-

tes trata da instabilidade da vida humana e recomenda a fruição dos

bens terrenos, observados o temor a Deus e seus preceitos. O de Ester

mostra que Deus pode valer-se de meios irrisórios para salvar seu povo.
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That of Daniel speaks of the kingdom of God. Those of Ezra and
Nehemiah, along with the Chronicles, talk about the foundation of
a true religious community.

In the seventh year of our era, the government of Judea was
entrusted to a Roman proxy. A new independence movement was
devised, provoking the Roman reprisal and the taking of Jerusalem by
the Emperor Tito, in the year 70, bringing to a close the history of the
ancient Israelites. The history of the prophet Jesus became the basis
of a new religion, Christianity. The Jews, without a homeland, spread
out over the world, remaining united through faith, customs and in
the hope of reconstituting the State of Israel, that occurred on May
14, 1948, with David Ben Gurion, who declared its independence.
Frequently in battle against the neighboring Arab states, it has
been able, through harsh suffering, to carry on its hegemony and
demonstrate its faith, as guardian of a millenary wisdom, awaiting
the Messiah, the one who will bring new light to the world.

2.2.2 Christianity

Christianity encompasses the set of teachings of Jesus, called the
Christ, the anointed, the Messiah announced in the Judaic testament,
the Redeemer announced by the prophets. Jesus, or Yahweh, the
salvation, was born in Bethlehem, of the Virgin Mary, a descendant
of the royal house of David, on December 25th of the year 749 of
Rome, and died crucified in the year 33 of the modern era. With his
story, the Bible came to consist of the Old and the New Testament,
the former consisting of the history of Judaism and the latter the
history of Christianity. The New Testament consists of: the Gospel,
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O de Daniel fala do reino de Deus. Os de Esdras e de Neemias, com

as Crônicas, tratam da fundação de uma verdadeira comunidade

religiosa.

No ano sete da nossa era, o governo da Judéia foi confiado a

um procurador romano. Novo movimento de independência foi-se

delineando, provocando a represália romana, concluindo pela tomada

de Jerusalém pelo imperador Tito, no ano 70, terminando a história

dos antigos israelitas. A história do profeta Jesus passou a constituir

as bases de uma nova religião, o cristianismo. Os judeus, sem pátria,

espalharam-se pelo mundo, conservando-se unidos na fé, nos costumes

e na esperança da reconstituição do Estado de Israel, que ocorreu em

14 de maio de 1948, com David Ben Gurion, que proclamou sua in-

dependência. Freqüentemente em luta com os estados árabes vizinhos,

vem mantendo, a duras penas, sua hegemonia e testemunhando sua

fé, como guardião de uma sabedoria milenar, aguardando o Messias,

aquele que irá trazer novas luzes para o mundo.

2.2.2 O cristianismo

O cristianismo compreende o conjunto dos ensinamentos de

Jesus, chamado o Cristo, o ungido, o Messias proclamado pelo Testa-

mento judaico, o Redentor anunciado pelos profetas. Jesus, ou Javé,

a salvação, teria nascido em Belém, da Virgem Maria, descendente

da casa real de Davi, em 25 de dezembro do ano 749 de Roma, e

morreu crucificado no ano 33 da era moderna. Com a sua história,

a Bíblia passou a constituir-se do Antigo e do Novo Testamento, o

primeiro compreendendo a história do judaísmo, e o segundo, a his-

tória do cristianismo. O Novo Testamento compreende: o Evangelho,
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or the Good News, in the versions of Mathew, Mark, Luke, and John;
the Acts of the Apostles, a sequel of the Gospel of Luke; the Epistles
of St. Paul, St. Peter, St. John, and St. Luke; and the Apocalypse of
St. John.

The Gospel was a preached Word: before being read, it was
heard. Jesus lived what he taught, and his apostles propagated his
teachings, seeking to live in accordance with how He had taught and
lived. The Gospels of Mathew, Mark, and Luke are called Synoptic
Gospels because they are very similar to one another, but there
are great differences among them too. Mathew, whose real name
was Levi, a tax collector before being summoned to be part of the
apostolic company, wrote his Gospel around the year 60. Mark, or
John Mark, wrote a summary of Peter’s teachings in 63, but he also
directly witnessed the life and activity of Jesus. Luke, the Greek,
was not an eyewitness to the events, but he made use of the texts
of Mark and Mathew. The Gospel of John, an apostle, one of the
most intimate disciples of Jesus, was written more than thirty years
after the first three.

The Gospels, considered an invaluable document on the life
and teachings of Jesus, differ merely in secondary details. Mathew
wrote in Palestine for Jewish readers, with countless citations
of the Old Testament. Mark wrote for the pagans, attempting
to highlight the miracles performed as extraordinary proof of
the mission of Christ. Luke also wrote for the pagans, seeking
to inspire them with the kindness and mercy of Jesus. John
tried to reveal the divinity of Jesus and a little of his invisible
reality, though taking care to show him as a man, in the reality
of his acts and his preaching; he wanted to show that Jesus,
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ou a boa-nova, nas versões de Mateus, Marcos, Lucas e João; os Atos

dos Apóstolos, seqüência do Evangelho de Lucas; as Epístolas de São

Paulo, de São Pedro, de São João e de São Judas; o Apocalipse, de

São João.

O Evangelho foi uma Palavra pregada: antes de ser lido, foi

ouvido. Jesus viveu o que ensinou, e seus apóstolos propagaram seus

ensinamentos, procurando viver conforme ele ensinara e vivera. Os

Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados Evangelhos

sinóticos, porque muito se assemelham, mas têm, também, entre si,

grandes diferenças. Mateus, cujo verdadeiro nome era Levi, coletor de

impostos antes de ser chamado para fazer parte do colégio apostólico,

redigiu seu Evangelho por volta do ano 60. Marcos, ou João Marcos,

escreveu um apanhado dos ensinamentos de Pedro, em 63, mas tam-

bém testemunhou diretamente a vida e a atividade de Jesus. Lucas,

grego, não foi testemunha ocular dos acontecimentos, mas valeu-se

dos textos de Marcos e de Mateus. O Evangelho de João, apóstolo,

um dos mais íntimos discípulos de Jesus, foi redigido mais de trinta

anos após os três primeiros.

Os Evangelhos, considerados documento inestimável sobre a

vida e o ensinamento de Jesus, diferem apenas em detalhes acessórios.

Mateus escreveu na Palestina para leitores judeus, com inúmeras cita-

ções do Antigo Testamento. Marcos escreveu para os pagãos, procu-

rando ressaltar os milagres operados como provas extraordinárias da

missão de Cristo. Lucas escreveu também para os pagãos, procurando

comovê-los com a bondade e a misericórdia de Jesus. João procurou

mostrar a divindade de Jesus e um pouco da sua realidade invisível,

embora cuidando de mostrá-lo também como um homem, na rea-

lidade dos seus atos e das suas pregações; ele quis mostrar que Jesus,
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who was the “Light”, was not received by the Jews as was his right, was
disregarded by them in his true magnitude, was rejected and killed,
but resurrected to reveal God’s glory; he related not only the facts
but also his personal experience with Jesus, as a believer.

From the Gospel, the Sermon on the Mount deserved special
distinction: “Blessed are those who have a poor man’s heart, for
theirs is the kingdom of heaven”; “Blessed are those who cry,
for they will be comforted”; “Blessed are the meek, for they will
inherit the earth”; “Blessed are those who hunger and thirst for
righteousness, for they will be filled”; “Blessed are the merciful,
for they will receive mercy”; “Blessed are the pure of heart, for
they will see God”; “Blessed are the peacemakers, for they will be
called children of God”; “Blessed are those who are persecuted for
righteousness’ sake, for theirs is the kingdom of heaven”; “Blessed
are you when people calumniate you and persecute you and utter
all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be
glad, for your reward will be great in heaven, for in the same way
they persecuted the prophet who were before you.” (Mt. 5:3-11).
The Acts of the Apostles, a sequel of the Gospel of Luke, relate the
events that marked the emergence of the Church, and which are
the rise of Jesus, the Pentecost, the first preaching in Jerusalem and
in Palestine, and the history of Paul, his conversion, his travels, his
imprisonment, and his transfer to Rome where the story is abruptly
interrupted, not mentioning the release of the apostle and his last
trips before martyrdom; in the first part they deal primarily with
the influence of the Holy Spirit in the development of the first
Christian communities; and in the second, they show Paul as the
great converter of pagans.
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que era a “Luz”, não foi recebido pelos judeus como era seu direito, foi

desconsiderado por eles na sua magnitude verdadeira, foi rejeitado e

morto, mas ressuscitou para manifestar a glória de Deus; contou não

somente fatos, mas também sua experiência pessoal junto de Jesus,

como crente.

Do Evangelho, mereceu especial destaque ao Sermão da Monta-

nha: “Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles

é o reino dos céus!”; “Bem-aventurados os que choram, porque serão

consolados!”; “Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra!”;

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão

saciados!”; “Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão

misericórdia!”; “Bem-aventurados os corações puros, porque verão a

Deus!”; “Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de

Deus!”; “Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça,

porque deles é o reino dos céus”; “Bem-aventurados sereis quando vos

caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal

contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande

a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que

vieram antes de vós.” (Mt 5,3-11). Os Atos dos Apóstolos, seqüência

do Evangelho de Lucas, contam os acontecimentos que marcaram o

surgimento da Igreja, e que são a ascensão de Jesus, o Pentecostes, a

primeira pregação em Jerusalém e na Palestina e a história de Paulo,

sua conversão, suas viagens, sua prisão e sua transferência para Roma,

interrompendo-a bruscamente, sem falar na libertação do apóstolo e em

suas últimas viagens antes do martírio; na sua primeira parte, tratam,

principalmente, da influência do Espírito Santo no desenvolvimento

das primeiras comunidades cristãs, e na segunda, mostram Paulo como

o grande realizador da conversão dos pagãos.
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The Epistles of St. Paul, in order, are the following: The two to
the Thessalonians talk of the resurrection of the dead and warn against
idleness. The one to the Galatians explains what Christian freedom and
the life of the faithful are. That to the Romans shows the impossibility of
man to save himself through his own merit and the importance of faith,
and places the fundaments of moral life in tolerance and charity. The
two epistles to the Corinthians preach union and humility, protest against
scandals and immorality, comment on marriage, virginity, the dress of
women, communion, charity and the rights of the apostles. Those to the
Ephesians, to the Philippians and to the Colossians, written in captivity,
deal with, the first and the second, the ministry of Christ in the Church
and give moral council, and the third is of great joy. That to Philemon
implores forgiveness for a fugitive slave that had repented. The two to
Timothy and the one to Titus are pastorals, and they teach how to deal
with the different categories of the faithful. That to the Hebrews, which
does not seem to be of his authorship, defends the Gospels as a whole.

The so called Catholic Epistles, because they are directed at a set
of Churches, are the following: That of James, brother of Jesus, reflects
on the Sermon on the Mount and contains advice on the moral life,
which are pity, justice and charity. The first of Peter is noteworthy
for its teaching on the joy of the baptized Christian and the union
of the Christians in Jesus Christ; it is directed at the Christians who
suffer because of their faith, and it reminds them of the example of the
passion of Christ, exhorting them to sainthood and to the practice of
all virtues correspondent to their states. The second of Peter, as well
as that of Judas, have as their main objective to refute false doctrines
and to encourage faithfulness to and love of God. The three of John
encompass, the first, the central idea that God is love and light,
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As Epístolas de São Paulo, pela ordem, são as que se seguem: As

duas aos Tessalonicenses falam da ressurreição dos mortos e previnem

contra a ociosidade. Aquela aos Gálatas explica o que são a liberdade

cristã e a vida do fiel. Aquela aos Romanos mostra a impossibilidade de

os homens se salvarem pelo seu próprio mérito e a importância da fé, e

localiza os fundamentos da vida moral na tolerância e na caridade. As

duas aos Coríntios pregam a união e a humildade, protestam contra os

escândalos e a imoralidade, opinam sobre o casamento, a virgindade,

o traje das mulheres, a comunhão, a caridade e os direitos dos após-

tolos. Aquelas aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses, escritas

no cativeiro, tratam, a primeira e a segunda, do ministério do Cristo

na Igreja e dão conselhos morais, e a terceira é de regozijo. Aquela a

Filemon implora o perdão para um escravo fugitivo arrependido. As

duas a Timóteo e uma a Tito são pastorais, ensinam como tratar as

diversas categorias de fiéis. Aquela aos Hebreus, que não parece ser de

sua autoria, faz a apologia do Evangelho como um todo.

As chamadas Epístolas Católicas, porque dirigidas a um con-

junto de Igrejas, são as que se seguem: A de Tiago, irmão de Jesus,

reflete sobre o Sermão da Montanha e contém conselhos para a vida

moral, quais sejam, piedade, justiça e caridade. A primeira de Pedro

é notável pelo seu ensinamento sobre a alegria do cristão batizado e

a união dos cristãos em Jesus Cristo; é dirigida a cristãos que sofrem

pela sua fé, e lembra-lhes o exemplo da paixão de Cristo, exortando-os

à santidade e à prática de todas as virtudes correspondentes aos seus

estados. A segunda de Pedro, assim como a de Judas, tem por princi-

pal objeto refutar falsas doutrinas e encorajar a fidelidade e o amor a

Deus. As três de João compreendem, a primeira, a idéia central de que

Deus é amor e luz, devendo o cristão conduzir-se como filho da luz,
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and that the Christian shall conduct himself as a son of the light, fleeing from
concupiscence,obeyingthecommandments,especially thatofcharity,andmust
repent sincerely, if he sins, and the two others are guidance for particular cases.

The Apocalypse, Revelation, by John at the end of his life, in the year
100, a letter directed to the Churches of Asia Minor, is considered the most
mysteriousbookof theentireBible. TheChristians foundthemselvesgreatly
anguished,hopelessaboutbeingable toachievereligious independence; they
werewaitingfordeliverancefrompersecutionbymeansof thegloriousreturn
ofChrist,whichdidnotoccur. Johnsought to reassureandencourage them,
talking about the inevitable opposition of good and evil in the world, and
reminding them that the victory of God is decisive and certain, although
achieved through suffering and death. It presents the reader with a series of
visions, or revelations, very symbolic of reality. It is a supernatural message,
veiled under symbols representing the past as well as the present and future,
and it seeks to cover the time between the ascension of Jesus and his glorious
return, presenting it as an inevitable time of suffering and struggle. Finally,
it summarizes the Testaments, the Old as an expectation and the New as a
model, encouraging the Christian to be the center of himself and to fulfill
his destiny in the direction towards the greater center, God.

2.2.3 Islamism

Islamism, or Mohammedanism, encompasses the set of teachings
that Mohammed reportedly received from God. Mohammed was
born in Mecca, in the year 571, and died in Medina in the year 632.
It is reported that at the age of forty, the angel Gabriel had appeared to
him and communicated to him his spiritual mission towards the Arab
nation. For fifteen years he elaborated a religious and social reform.
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fugindo da concupiscência, guardando os mandamentos, sobretudo o

da caridade, e arrepender-se sinceramente, se pecar, e as duas outras,

orientações a casos particulares.

O Apocalipse, revelação, de João, no fim da sua vida, no ano 100,

uma carta dirigida às Igrejas da Ásia Menor, é considerado o livro mais

misterioso de toda a Bíblia. Os cristãos encontravam-se angustiados,

desesperançados de conseguir a independência religiosa; esperavam a

libertação das perseguições por meio do retorno glorioso do Cristo,

que não ocorria. João procurou reconfortá-los e encorajá-los, falando

da inevitável oposição do bem e do mal sobre a terra, e lembrando que

a vitória de Deus é decisiva e certa, embora realizada no sofrimento e

na morte. Apresenta ao leitor uma série de visões, ou revelações, muito

simbólicas da realidade.Trata-se de uma mensagem sobrenatural, velada

sob símbolos representando tanto o passado quanto o presente e o fu-

turo, e que procura cobrir o tempo entre a ascensão de Jesus e sua volta

gloriosa, apresentando-o como um período inevitável de sofrimento

e de luta. Enfim, resume os Testamentos, o Antigo como espera e o

Novo como modelo, concitando o cristão a ser o centro de si mesmo e

a cumprir o seu destino em direção ao centro maior, Deus.

2.2.3 O islamismo

O islamismo, ou maometismo, compreende o conjunto de

ensinamentos que Maomé teria recebido de Deus. Maomé nas-

ceu em Meca, no ano 571, e morreu em Medina no ano 632.

Aos quarenta anos, ter-lhe-ia aparecido o Anjo Gabriel, que

lhe teria comunicado sua missão espiritual junto à nação árabe.

Elaborou, durante quinze anos, uma reforma religiosa e social.
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He converted his family and numerous disciples. Persecuted, he was
forced to flee in 622, a date that marks the beginning of the Moslem era,
the Hegira, the migration. The war started. Mohammed, the winner,
made a solemn pilgrimage to Mecca in 629, which he took over in 630.
The resistant tribes began to adhere to the new regime, and Islamism
consolidated itself as a threat to the Christian world, being halted in
732 in Poitiers, France, by Charles Martel, and it was expelled in the
XIII century from Portugal and in the XV century from Spain.

TheAlcoran, theKoran, theBook, is the sacredbookof theMoslems,
whose authorship Mohammed attributes to God himself, and which was
kept by oral tradition and written after the death of the leader. It is divided
in 114 chapters, or suras, subdivided in versicles. It is a set of dogmas and
moral precepts, which are the basis of all Moslem civilization, the only
source of law, of morals and of administration. It presents one dogma, the
dogma of the Moslem religion, a penal code, a civil code, regulations of
military order, the prescribed duties of the Moslems, norms for personal
andsocialbehavior,historicalnarratives that encompassmanyevents related
in the Bible, Old and New Testaments, some of them with divergent
interpretations. It is the sacred book for a sixth of the human race, where
one can find the cultural lines of the Western and Eastern worlds.

The Alcoran encompasses, in a general way, subjects of three
kinds: some general considerations and recommendations of what
should be avoided and of what should be sought. The general
considerations are the ones that follow: Prostrate yourself in front of
the Lord and exalt him. Take the Lord as your tutor and go towards
Him. Disseminate the doings of the Lord. Work; the Lord is your
relief, your goal, your refuge and your protection. He is the only
God. Offer sacrifices. Fear God. God is capable of resurrecting you;
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Converteu a família e numerosos discípulos. Perseguido, foi obriga-

do a fugir em 622, data que marca o começo da era muçulmana, a

Hégira, emigração. Rebentou a guerra. Maomet, vencedor, fez, em

629, uma solene peregrinação a Meca, da qual se apoderou em 630.

As tribos resistentes foram aderindo ao novo regime, e o islamismo se

consolidou como uma ameaça ao mundo cristão, tendo sido detido,

em 732, em Poitiers, França, por Carlos Martel, e expulso, no século

XIII, de Portugal, e, no século XV, da Espanha.

O Alcorão, Al Coran, o Livro, é o Livro sagrado dos muçulma-

nos, cuja autoria Maomet atribuiu ao próprio Deus, e que foi mantido

pela tradição oral e redigido após a morte do líder. É dividido em

114 capítulos, ou suras, subdivididos em versículos. É um conjunto

de dogmas e de preceitos morais, que são a base de toda a civilização

muçulmana, fonte única do direito, da moral e da administração.

Apresenta um dogma, o dogma da religião muçulmana, um código

penal, um código civil, determinações de ordem militar, os deveres

prescritos ao muçulmano, normas para o comportamento pessoal e

social, narrativas históricas que abrangem muitos acontecimentos rela-

tados na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, alguns com interpretações

divergentes. É o livro sagrado de um sexto da raça humana, no qual

se encontram as linhas culturais do Ocidente e do Oriente.

O Alcorão compreende, esparsamente, assuntos de três natu-

rezas: algumas considerações gerais e indicações do que se deve evitar

e do que se deve buscar. São considerações gerais as que se seguem:

Prostre-se diante do Senhor e o enalteça. Tome o Senhor como seu

tutor e encaminhe-se para Ele. Divulgue os feitos do Senhor. Labute; o

Senhor é seu alívio, sua meta, seu refúgio e sua proteção. Ele é o Deus

único. Ofereça sacrifícios. Tema a Deus. Deus é capaz de ressuscitá-lo;
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tolerate the nonbelievers, for now! The believers are not guardians
of the nonbelievers. Believe in the revelations. To God belongs the
beginning and the end. Follow your vows. He who believes in his
Lord, does not fear fraud nor oppression. Do not attribute to God
that which you hate for yourself. Follow the right path. Observe
prayer. Transmit the message. He who purifies himself, returns to
God. Be devout. A soul is never given a greater burden than the one
it can bear. Follow what was revealed. Remember that every soul is
a hostage of his own actions. Earthly life is a pastime and a game.

It recommends what should be avoided: Do not oppress the orphan
or repel the beggar. Wealth is worth nothing. Do not defame nor slander.
Do not listen to trivialities. Do not blaspheme. Do not speak impulsively.
Do not steal. Do not lie. Do not scoff. Do not recriminate. Do not
seduce. Do not mislead. Do not prevaricate. Do not lust for the pleasures
of earthly life that are conceded to others. Do not be vain. Do not try to
impose yourself. Refrain your concupiscence, except with your wives and
servants. Do not be insolent. Do not give false testimony. Do not kill your
children for fear of indigence. Do not be adulterous. Do not kill. Avoid
haughtiness. Avoid arrogance and quarrels. Do not be ungrateful. Do not
harm anyone. Do not be false. Do not be corrupt. Do not be proud. Do
not be artful nor perverse. Do not lead others astray from the path of God.
Do not swear falsely. Do not deny God. Do not divide religion in sects.
Do not be hypocritical. Do not be obscene. Do not be frivolous. Do not
follow your passions. Do not disparage warnings. Do not be iniquitous.
Do not be senseless nor flighty. Do not be an idolater.

It also recommends what must be sought: Purify yourself, be
charitable and patient. Flee from rivalry. Be just, pious, perseverant
and merciful. Seek peace. Listen patiently to the blind that seeks you,
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tolere os descrentes, por ora! Os crentes não são guardiães dos des-

crentes. Creia nas revelações. A Deus pertencem o começo e o fim.

Cumpra seus votos. Quem crê no seu Senhor, não teme fraude nem

opressão. Não atribua a Deus o que detesta para si mesmo. Siga o

caminho reto. Observe a oração. Transmita a mensagem. Quem se

purifica retorna para Deus. Seja devoto. Jamais é imposta a uma alma

alguma carga superior às suas forças. Siga o que foi revelado. Lembre-

se de que toda alma é refém das suas próprias ações. A vida terrena é

um passatempo e um jogo.

Indica o que se deve evitar: Não oprima o órfão nem repila o

mendigo. De nada valem as riquezas. Não difame nem calunie. Não

ouça futilidades. Não blasfeme. Não fale impulsivamente. Não roube.

Não minta. Não escarneça. Não recrimine. Não seduza. Não extravie.

Não prevarique. Não cobice as delícias da vida terrena que a outros

são concedidas. Não seja vaidoso. Não procure impor-se. Refreie sua

concupiscência, exceto com suas esposas e servas. Não seja insolente.

Não preste falso testemunho. Não mate seus filhos por temor da

indigência. Não seja adúltero. Não mate. Evite a soberba. Evite a

arrogância e as contendas. Não seja ingrato. Não lese ninguém. Não

seja falso. Não seja corrupto. Não seja orgulhoso. Não seja ardiloso

nem perverso. Não desvie os outros do caminho de Deus. Não jure em

falso. Não renegue a Deus. Não divida a religião em seitas. Não seja

hipócrita. Não seja obsceno. Não seja frívolo. Não siga suas paixões.

Não despreze as advertências. Não seja iníquo. Não seja insensato

nem leviano. Não seja idólatra.

Indica, também, o que se deve buscar: Purifique-se, seja caridoso

e paciente. Fuja da rivalidade. Seja justo, piedoso, perseverante e mise-

ricordioso. Busque a paz. Ouça com paciência o cego que o procura,
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since remembering might do good to him. Warn and pray. Do
what is good. Reproach yourself. Use reason and be stable. Submit
yourself to the will of God. Be dignified. Honor your father and your
mother and be patient and generous with them in old age, and for
compassion, be humble in front of them. Be contrite. Be gentle. Be
modest with your possessions; do not give or keep too much. Honor
your commitments. Forgive and be compassionate. Speak softly. Be
strong, courageous and loyal. Be perseverant. Love your relatives.
Punish evil with an equal evil, and, if you can forgive, it is better.
Reflect. Be honest. Be sincere. Be indulgent. Be innocent.

2.2.4 Spiritism

Spiritism encompasses the set of teachings about the nature,
origin and destiny of the Spirits, as well as their relationships with
the corporeal world. Its compiler was Allan Kardec (Hippolyte Léon
Denizard Rivail), born on October 3rd 1804, in Lyon, France, and
who died on March 31st 1869. Rivail, who was a disciple and assistant
of Pestalozzi, a bachelor in languages and sciences, a medical doctor,
only heard about table-turning in 1854, and only in the following
year did he witness this phenomenon and others, of mediumistic
writing. He then moved on to the systematic observation and
methodical experimentation of these phenomena, convincing himself
of the existence of an environmental invisible world. He received,
from the aficionados of these phenomena, fifty notebooks of diverse
communication and the task of organizing them. He also started to
order the sessions he went to, in the sense of obtaining answers to
questions that allowed him to know nature and the invisible world.
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pois recordar pode fazer bem a ele. Advirta e reze. Pratique o bem.

Repreenda a si mesmo. Tenha raciocínio e estabilidade. Submeta-se à

vontade de Deus. Seja digno. Honre seu pai e sua mãe e seja paciente

e generoso com eles na velhice e, por compaixão, seja humilde diante

deles. Seja contrito. Seja manso. Seja moderado com suas posses; não

feche nem abra a mão demasiadamente. Honre seus compromissos.

Perdoe e seja compassivo. Fale com brandura. Seja forte, corajoso e

leal. Seja perseverante. Ame seus parentes. Castigue o mal com um mal

igual, e, se puder perdoar, melhor. Reflita. Seja honesto. Seja sincero.

Seja indulgente. Seja inocente.

2.2.4 O espiritismo

O espiritismo compreende o conjunto dos ensinamentos sobre a

natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como das suas relações

com o mundo corporal. Seu compilador foi Allan Kardec (Hippolyte

Léon Denizard Rivail), nascido em 3 de outubro de 1804, em Lion,

França, e falecido em Paris, em 31 de março de 1869. Discípulo e

assistente de Pestalozzi, bacharel em letras e em ciências, doutor em

medicina, só em 1854 Rivail ouviu falar nas mesas giratórias, e só no

ano seguinte testemunhou esse fenômeno e outros, de escrita medi-

única. Passou à observação sistemática e à experimentação metódica

dos fenômenos, convencendo-se da existência de um mundo invisí-

vel ambiente. Recebeu, de aficionados desses fenômenos, cinqüenta

cadernos de comunicações diversas e a incumbência de os organizar.

Passou, também, a ordenar as sessões que freqüentava, no sentido de

obter respostas a perguntas que lhe permitissem conhecer a natureza

do mundo invisível.

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 111 30/09/14 18:37



112

From the comparison and fusion of all the answers he obtained
in the sessions, availing himself of more than ten mediums, Rivail
got the material for his first work, “The Spirits’ Book”, published
on April 18th 1857, under the name of Allan Kardec, reportedly his
name in another incarnation, at the time of the Druids in Gaul,
according to what his Protecting Spirit Z had communicated to him
through a medium. The first revelation of the mission he had to
perform, came on April 30th 1856, was made explicit on June 12th

1856, and was reaffirmed on May 6th 1857, and the success of his
first work led him to publish the first magazine, an idea approved
by a medium, on November 15th 1857, with the first issue being
published on January 1st 1858. On April 1st 1858, the Parisian
Society of Spiritism Studies was founded, and the promoting trips
began in September 1860.

The works “The Book of Mediums” and “What is Spiritism”
followed. The success of the books and conferences led to the well-
known Act of Faith of Barcelona, on October 9th 1861, when the bishop
ordered the public burning of other Spiritist publications, which ended
up being excellent advertising for Spiritism, which became widespread
from then on, mainly among blue collar workers. Other works by
Allan Kardec followed: “Answers to the criticisms against Spiritism”,’’
in 1862; “The Gospel According to Spiritism”, in 1864; “Heaven and
Hell”, in 1865; “The Genesis, Miracle and Premonition According
to Spiritism”, in 1896, which was from a scientific point of view,
the synthesis of his work. This is how the dogma of reincarnation,
foreseen by the most ancient societies, according to historical
records of all civilizations, was founded. In his own words, Spiritism
is, at once, an observation science and a philosophical doctrine;
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Da comparação e da fusão de todas as respostas obtidas nas

sessões, valendo-se de mais de dez médiuns, Rivail obteve material

para sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, publicada, a 18 de abril

de 1857, com o nome de Allan Kardec, que teria sido o seu em uma

encarnação, ao tempo dos Druidas, nas Gálias, conforme seu Espírito

Protetor Z lhe teria comunicado por meio de um médium. A primeira

revelação da missão que tinha a desempenhar, feita em 30 de abril

de 1856, explicitada em 12 de junho de 1856, e reafirmada em 6 de

maio de 1857, e o sucesso da primeira obra levaram-no a publicar a

primeira revista, idéia aprovada por meio de uma médium, em 15 de

novembro de 1857, entrando o primeiro número em circulação em 1º

de janeiro de 1858. Em 1º de abril de 1858 foi fundada a Sociedade

Parisiense de Estudos Espíritas, e as viagens de propaganda iniciaram-

se em setembro de 1860.

Seguiram-se “O Livro dos Médiuns” e “O que é o Espiritismo”.

O sucesso dos livros e das conferências levou ao célebre Auto de Fé de

Barcelona, em 9 de outubro de 1861, quando o bispo mandou queimar

em praça pública essas e outras publicações espíritas, o que resultou em

excelente propaganda para o Espiritismo, que se difundiu largamente,

a partir de então, principalmente no meio operário. Seguiram-se outras

obras de Allan Kardec: “Refutações às críticas contra o Espiritismo”,

em 1862; “O Evangelho segundo o Espiritismo”, em 1864; “O Céu

e o Inferno”, em 1865; a “Gênese, os milagres e as predições segundo

o Espiritismo”, em 1868, do ponto de vista científico, a síntese da sua

obra. Estava, assim, fundado o dogma da reencarnação, pressentido

pelas mais antigas sociedades, conforme registros históricos de todas

as civilizações. Segundo suas próprias palavras, o Espiritismo é, ao

mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica;
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as a practical science, it consists of the relationships that are established
between us and the Spirits; as a philosophy, it encompasses all the
moral consequences that emanate from these relationships.

“The Gospel According to Spiritism” presents a very rich
introduction, which is: The objective of the work, which is to present
a universal moral code. The authority of the spiritist doctrine, which
comes from the universal control of the teachings of the spirits.
Historical news about: the Samaritans, who were the protestants of the
time; the Nazarene, who made vows to a perfect life; the Publicans,
who became rich illicitly with tax collection; the Pharisees, which
cultivated appearances above all else; The Scribes, who interpreted the
law of Moses for the people; the Synagogues, assemblies, which were
the buildings where the Jews met on Saturdays; the Sadducees, who
were the materialists of the time; the Essenes, who formed a monastic
moral and religious association; the Therapists, servers of God, who
professed the principles of the Essenes, of the practice of all virtues, and
with whom they formed the line uniting Judaism and Christianity.

Still in the introduction, he shows how Socrates and Plato
were the precursors of Christianity and Spiritism: Socrates, like
Christ, was accused and killed because he proclaimed the dogma
of the unity of God, the immortality of the soul and of future
life, and his words were also only known through the writings of
others. The following are common assertions of their work: Man,
incarnated soul, existed together with the true, the good and the
beautiful, and remembers them, living tormented by the desire
to return to them. The soul becomes perturbed when it serves
the body and it finds peace when it contemplates its own essence.
Wisdom consists in exercising oneself to die, to find the truth.

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 114 30/09/14 18:37



115

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre

nós e os Espíritos; como filosofia, compreende todas as conseqüências

morais que dimanam dessas mesmas relações.

O Evangelho segundo o Espiritismo apresenta uma riquíssima

introdução, a saber: O objetivo da obra, que é apresentar um código

moral universal. A autoridade da doutrina espírita, que advém do

controle universal do ensinamento dos espíritos. Notícias históri-

cas sobre: os samaritanos, que eram os protestantes da época; os

nazarenos, que faziam votos de vida perfeita; os publicanos, que

enriqueciam ilicitamente com a coleta de impostos; os fariseus, que

cultivavam as aparências acima de tudo; os escribas, que interpreta-

vam a lei de Moisés para o povo; as sinagogas, assembléias, que eram

os edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados; os saduceus,

que eram os materialistas da época; os essênios, que formavam uma

associação moral e religiosa monástica; os terapeutas, servidores de

Deus, que professavam os princípios dos essênios, da prática de

todas as virtudes, e com os quais formavam o traço de união entre

o judaísmo e o cristianismo.

Ainda na introdução, demonstra como Sócrates e Platão são os

precursores do cristianismo e do espiritismo. Sócrates, como Cristo, foi

acusado e morto porque proclamou o dogma da unicidade de Deus,

da imortalidade da alma e da vida futura, e sua palavra também só

foi conhecida através dos escritos de outrem. São pontos comuns, as

afirmações que se seguem: O homem, alma encarnada, existia junto ao

verdadeiro, ao bem e ao belo, e deles se recorda, vivendo atormentado

pelo desejo de a eles retornar. A alma se perturba quando se serve do

corpo e se apazigua quando contempla sua própria essência. A sabe-

doria consiste em exercitar-se para morrer, para encontrar a verdade.
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The soul that does not prepare itself in one life, comes back to another
body to finish its preparation, and as many times as necessary. The demons
(Spirits) unite the Great Whole, communicating men with the divinity.
If the soul is immortal, it is wiser to live with the aim of eternity.

The common points continue: There is the pure soul, truly
immaterial, and the impure soul, which cannot elevate itself to the divine
yet and stays in the places of its earthly abode. If death were dissolution, it
would be a great profit to the evil ones. The soul dispossessed of the body
carries the marks of its character; it is better to receive that to commit
an injustice; it is better to be a good man. Either death is absolute
destruction, or it is a passage to another place where the dead have the
happiness of being together. It is never necessary to give retribution of
injustice with injustice, nor to do evil to anyone. It is through the fruit that
we recognize the tree, and the action through what it produces. Wealth
is a great danger. The virtuous soul is worth more than offerings. It is
love that brings peace. Virtue is a gift from God. We see much less our
faults than those of others. It is necessary to treat the body and the soul,
the whole. All men, since childhood, do much more evil than good. It
is wise not to believe one knows what one does not know.

In its twenty eight chapters, “The Gospel” deals with, in order,
the subjects that follow: The Law of God, its Christian summary
and Spiritist practice. The kingdom of truth, now and forever. The
different states of the soul in error. The need to be born again to be
able to see the kingdom of God. The blessedness of the afflicted.
Consolation. The poor of spirit. The ones who have a pure heart. The
ones who are gentle and peaceful. The ones who are merciful. To love
one’s neighbor as oneself. The love towards one’s enemies. Good deeds
without ostentation. The honor owed to one’s father and mother.
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A alma que não se prepara em uma vida volta a outro corpo para com-

pletar sua preparação, e quantas vezes for necessário. Os demônios (Espí-

ritos) unem o GrandeTodo, comunicando os homens com a divindade.

Se a alma é imortal, é mais sábio viver com vistas à eternidade.

E prosseguem os pontos comuns: Há a alma pura, verdadeira-

mente imaterial, e a alma impura, que ainda não pode se elevar até o

divino e fica retida nos lugares da sua morada terrestre. Se a morte fosse

a dissolução, seria um grande lucro para os maus. A alma despojada

do corpo carrega as marcas do seu caráter; vale mais receber do que

cometer uma injustiça; vale mais ser homem de bem. Ou a morte é

uma destruição absoluta, ou é uma passagem para um outro lugar onde

os mortos têm a alegria de se reunir. Não é preciso jamais retribuir

injustiça com injustiça, nem fazer mal a ninguém. É pelos frutos que

se reconhece a árvore, e a ação pelo que ela produz. A riqueza é um

grande perigo. A alma virtuosa vale mais que oferendas. O amor é que

dá a paz. A virtude vem por um dom de Deus. Vemos bem menos os

nossos defeitos que os de outrem. É preciso tratar o corpo e a alma, o

todo. Todos os homens, desde a infância, fazem muito mais mal do

que bem. É sábio não crer saber o que não se sabe.

Nos seus vinte e oito capítulos, o Evangelho trata, pela ordem,

dos assuntos que se seguem, como convém: Da Lei de Deus, do seu

resumo cristão e da prática espírita. Do reino da verdade, agora e

sempre. Dos diferentes estados da alma na erraticidade. Da necessi-

dade de nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Das bem-

aventuranças dos aflitos. Da consolação. Dos pobres de espírito. Dos

que têm coração puro. Dos brandos e pacíficos. Dos misericordiosos.

Do amor ao próximo como a si mesmo. Do amor aos inimigos.

Do fazer o bem sem ostentação. Da honra devida ao pai e à mãe.
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The fact that there is no salvation outside of charity. The impossibility
to serve two lords. Perfection. There are many who are summoed
but few who are chosen. The faith that moves mountains. The last
shall be first. The false Christians and the false prophets. The non
separation of what God has united. Of there being nothing hidden
that should not be revealed. To help oneself in order to be helped.
To freely give what was freely received. To ask in order to obtain. To
know how to ask. To know how to pray.

2.2.5 In summary

The roots of revealed affirmative theology can be summarized
as follows: The fear of the unknown gave rise to a feeling of
religiosity. Tradition recorded the efforts of the individuals and
human groups in terms of explaining the world and their presence
in the world. In opposition to the knowledge of God as the basis
of the knowledge of the world, there was revealed knowledge,
guided by the light of faith, supreme criteria of any ulterior rational
elucidation. Revelation was present in the polytheistic fetishistic
mythical explanations, cosmological and/or anthropomorphic, and
in the anthropological monotheist explanations, but the data that
proved them were lost in time. The most successful attempt to
implement the revealed dogma was Judaism, which sees in Christ
only one of the prophets and still awaits the Messiah and, in his
words, salvation. Islamism took the word of Christ and, with it,
all its Jewish heritage. Spiritism made all this historical wealth
the reality of its belief and it became the cornerstone of revealed
affirmative theology.
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De não haver salvação fora da caridade. Da impossibilidade de se

servir a dois senhores. Da perfeição. De serem muitos os chamados e

poucos os escolhidos. De a fé transportar montanhas. De os últimos

serem os primeiros. Dos falsos cristãos e falsos profetas. De não se

separar o que Deus juntou. De não haver nada oculto que não deva

ser revelado. De ajudar-se para ser ajudado. De dar gratuitamente o

que se recebeu gratuitamente. Do pedir para obter. De como pedir.

De como orar.

2.2.5 Em suma

As raízes da teologia afirmativa revelada podem resumir-se como

se segue: O temor ao desconhecido deu origem a um sentimento de

religiosidade. A tradição registrou os esforços dos indivíduos e dos

grupos humanos no sentido de explicarem o mundo e sua presença

no mundo. Ao saber de Deus à base do conhecimento do mundo se

contrapôs o saber revelado, dirigido pela luz da fé, critério supremo de

qualquer elucidação racional ulterior. A revelação esteve presente nas

explicações míticas feiticistas politeístas, cosmológicas e/ou antropo-

mórficas, e nas explicações monoteístas antropológicas, mas os dados

que a comprovassem perderam-se na noite dos tempos. A tentativa

mais bem sucedida de implantar o dogma revelado foi a do judaísmo,

que vê no Cristo apenas um dos profetas e ainda aguarda o Messias

com a revelação total. Os seguidores de Cristo viram nele o Messias

e, na sua palavra, a salvação. O islamismo tomou a palavra de Cristo

e, com ela, toda sua herança judaica. O espiritismo fez de todo esse

acervo histórico a realidade da sua crença e tornou-se a pedra angular

da teologia afirmativa revelada.
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2.3 The roots of negative theology, mystical theology

Can the human being, besides the feeling of religiosity, resulting
from fear of the unknown, and besides the permanent desire to
communicate with the divine, resulting from the need to be sure about
the origin and destiny of the world and of himself in the world, have
the capacity to communicate directly and in an indescribable way,
with the unknown, with certainty, with absolute truth? This type of
communication with the absolute is direct, personal, wordless. It
is a contact of the individual with the mystery of the world, which
arouses an inner enlightenment of the soul, which makes the essence
and existence of divine reality known, without being able to enunciate
it. It is an unspeakable super-knowledge, a direct passage, immediate,
from the immanent to the transcendent, a plunge of the person into
his own being, which is, necessarily, a plunge into total reality, into
the absolute consciousness of the mystery.

The effort to understand the mystical ecstasy led to a
philosophical-religious doctrine according to which perfection consists
in a kind of contemplation, which reaches ecstasy and mysteriously
joins man and divinity. Therefore, mysticism, at its highest level,
that of ecstasy, can be considered the spiritual activity that aspires
to achieve the union of the soul with the divinity, be it through
asceticism, through devotion, through love or contemplation. All
the great religions, and also some philosophies of religious tendencies,
have registered manifestations of the mystics. In the mystical ecstasy,
the soul participates in the divinity, establishing with it a unity of life.
Sensibility stops being obscure, stops being an impediment, and,
enlightened, transforms itself and enraptures intuitive intelligence.
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2.3 Raízes da teologia negativa, mística

Pode, o ser humano, além do sentimento de religiosidade, de-

corrente do temor ao desconhecido, e além do permanente anseio de

comunicação com a divindade, decorrente da necessidade de adquirir

certeza sobre a origem e o destino do mundo e de si mesmo no mundo,

possuir uma capacidade de comunicar-se, direta e inenarravelmente,

com o desconhecido, com a certeza, com a verdade absoluta. Esse

tipo de comunicação com o absoluto é direto, pessoal, sem palavras.

É um contato do indivíduo com o mistério do mundo, que suscita

uma iluminação interior da alma, que a faz conhecer, sem ser capaz

de enunciar, a essência e a existência da realidade divina. É um super-

conhecimento indizível, uma passagem direta, imediata, do imanente

ao transcendente, um mergulho da pessoa no seu próprio ser, que

é, necessariamente, um mergulho na realidade total, na consciência

absoluta do mistério.

A tentativa de compreender o êxtase místico levou a uma

doutrina filosófico-religiosa segundo a qual a perfeição consiste em

uma espécie de contemplação, que chega até o êxtase e une miste-

riosamente o homem à divindade. Assim, a mística, no seu mais

alto nível, o do êxtase, pode ser considerada a atividade espiritual

que aspira a conseguir a união da alma com a divindade, seja por

meio do ascetismo, da devoção, do amor ou da contemplação. To-

das as grandes religiões, e também algumas filosofias de tendência

religiosa, registram manifestações de místicos. No êxtase místico,

a alma participa da divindade, estabelecendo com ela uma unida-

de de vida. A sensibilidade deixa de ser obscura, de ser empecilho

e, iluminada, transfigura-se e arrebata a inteligência intuitiva.
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God, being so superior and transcendent, although he is given so many
denominations, man can only know of him, the supreme knowledge,
through supreme ignorance, through the abandonment of verbal
expression, through love.

Mystical ecstasy has no history, it consists of one or several acts
of transcendence which, by their own nature, are transitory. Mystical
thought, however, belongs to history, it is a reflecting on mystical
ecstasy, which is original and creator, it elaborates itself at depths
inaccessible before and after it, not being therefore connected either
to the past moment nor to the future moment of he who lives it; each
mystical ecstasy is actually totally disconnected from the previous ones,
from the point of view of memory or sequence. Mystical thought,
however, can be historically analyzed; the texts that inform us of the
mystic ecstasy can be examined, as verbal translations that they are of
the creating thought. Mystical ecstasy is unspeakable, since that which
cannot be spoken of must be silenced; and the examination itself of
mystical thought becomes senseless because it is the examination of
the verbal translation of the unspoken, therefore, of a myth.

It can be concluded that it is mythical to talk about mysticism;
and these two moments of consciousness, the mythical and the mystical,
can alternate themselves, in an infinite sequence, parallel to affirmative
living, natural or revealed, of the problem of the origin and destiny of the
universe. The myth, fable, tradition under the guise of allegory about a
great natural happening, historical, philosophical or mystical, the symbolic
expression of a fact, gave rise to mythology, which encompasses the wealth
of legends that refer to the divinities and the study of this wealth, its origin,
meaning and development. For the layperson, the account of mystical
thought is a myth, since mystical ecstasy is for him something fabulous,
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Deus, sendo de tal modo superior e transcendente, embora lhe sejam

dadas várias denominações, o homem só consegue saber dele, o supre-

mo saber, através da suprema ignorância, do abandono da tentativa

de expressão verbal, do amor.

O êxtase místico não tem história, consiste em um ou vários

atos de transcendência que, pela sua própria natureza, são transistó-

ricos. O pensamento místico, no entanto, pertence à história, é um

refletir sobre o êxtase místico, que é original e criador, elabora-se em

profundidades inaccessíveis antes e depois dele, não estando, pois,

ligado nem ao momento passado nem ao momento futuro daquele

que o vive; cada êxtase místico, inclusive, está totalmente desligado

dos anteriores, do ponto de vista de memória ou seqüência. O pensa-

mento místico, porém, pode ser examinado historicamente; os textos

que noticiam o êxtase místico podem ser examinados, como traduções

verbais que são do pensamento criador. O êxtase místico é indizível,

pois aquilo de que não se pode falar deve ser silenciado; e o próprio

exame do pensamento místico se torna sem sentido por ser o exame

da tradução verbal do indizível, portanto, de um mito.

Pode concluir-se que é mítico falar sobre a mística; e esses dois

momentos da consciência, o mítico e o místico, podem alternar-se,

numa seqüência infinita, paralela ao viver afirmativo, natural ou

revelado, do problema da origem e do destino do universo. O mito,

fábula, tradição sob a forma de alegoria sobre um grande aconteci-

mento natural, histórico, filosófico ou místico, a exposição simbólica

de um fato, deu origem à mitologia, que compreende o acervo das

lendas que se referem às divindades e o estudo desse acervo, sua origem,

significado e desenvolvimento. Para o leigo, o relato do pensamento

místico é um mito, pois o êxtase místico é, para ele, algo fabuloso,
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which he supposes has happened, but of which he can have no clear
idea, since it is unspeakable, leaving him the alternative of believing,
interpreting or repelling.

In allegory, there are two aspects to be considered: the fictitious
one, that is, what is related did not happen; the real one, that is, at least
the account is real. It means, therefore, that it is the account of something
that could have happened if reality coincided with the paradigm of
reality. The myth expresses the supra-temporal and permanent, that
which could have happened or could happen and that, as a paradigm,
is good for all times. The myth fixes the essence of a cosmic situation
or of a structure of the real, becoming, thus, necessary to seek, beyond
the time of the accounted, the archetype, that which is always present.
Mystical ecstasy is the direct vision, personal, nontransferable, of what
the myth tries to be an example of, relate, make present, accessible to all
individuals. The pre-Socratics considered the myth preceded by logos,
both being found in language, admitting the mythical narrative as an
envelopment of philosophical truth.

Plato considered the myth a way of expressing certain truths that
escape ratiocination, and developed the doctrine of the world, of the
soul and of God, and part of the theory of ideas, availing himself of this
type of expression. Sallust, a neo-Platonic, admitted the role of myths as
representing the gods and their acting in the world; he distinguished the
theologicalmyths,which treatof thegods in their essence, thephysicalones,
that try to explain the way of acting of the gods, the psychical ones, which
explain the acting of the soul, the material ones, which seek to describe the
natureof thegodsandof theworld, andthemixedones,used in the teaching
and practice of initiation rituals. In antiquity and in the middle ages,
people tried to understand the message, the explaining power of the myths.
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que supõe tenha acontecido, mas do qual não pode ter uma idéia

clara, pois é indizível, restando-lhe as alternativas de crer, interpretar

ou rechaçar.

Na alegoria, há dois aspectos a considerar: o fictício, isto é, o

relatado não ocorreu; o real, isto é, pelo menos o relato é real. Sig-

nifica, portanto, que é o relato de algo que poderia ter ocorrido se a

realidade coincidisse com o paradigma da realidade. O mito expressa

o supratemporal e permanente, o que pode ter ocorrido ou vir a

ocorrer e que, como paradigma, vale para todas as épocas. O mito

fixa a essência de uma situação cósmica ou de uma estrutura do real,

tornando-se, pois, necessário buscar, além do tempo do relatado, o

arquetípico, o que está sempre presente. O êxtase místico é a visão

direta, pessoal, intransferível, do que o mito procura testemunhar,

relatar, fazer presente, accessível a todos os indivíduos. Os pré-socrá-

ticos consideraram o mito precedido do logos, encontrando-se ambos

na linguagem, admitindo a narração mitológica como envoltura da

verdade filosófica.

Platão considerou o mito como um modo de expressar certas

verdades que escapam ao raciocínio, e desenvolveu a doutrina do mun-

do, da alma e de Deus, e parte da teoria das idéias, valendo-se desse

tipo de expressão. Salustio, neoplatônico, admitia o papel dos mitos

de representarem os deuses e a atuação deles no mundo; distinguia

os mitos teológicos, que tratam dos deuses em sua essência, os físicos,

que procuram explicar os modos de atuação dos deuses, os psíquicos,

que explicam a atuação da alma, os materiais, que buscam descrever a

natureza dos deuses e do mundo, e os mistos, usados no ensinamento

e na prática dos ritos de iniciação. Na antigüidade e na idade média,

procurou-se compreender a mensagem, o poder explicativo dos mitos.

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 125 30/09/14 18:37



126

During the Renaissance, the interest in the problem of the reality and
degree of truth of a myth was renewed.

In modern times, we still have, on the one side, the skeptics,
engaged in denying the historical utility of the myths, and, on the
other, the phenomenologists, who consider the myth, at least as
such, a historical truth that deserves to be considered. The myth
is, after all, a way of thinking that has its own characteristics and
that conditions, or at least, expresses, certain forms of basic human
life. Mythology registers a way of thinking that represents one of
the ways the Absolute reveals itself in the historical process. The
myth, an account of a divine revelation, is a cultural supposition,
no matter that it is made up and its content are false; it is real and
true as datum for understanding the social and cultural structures of
the communities. Myth and mystical living go together, inevitably.
The mystical living, when transformed in reported mystical thought,
that is, myth, can be examined through the texts that inform on
mystical thought, and it might be considered true or a product of
creative thought. In this wealth of knowledge, we will find the
assertions of theosophy and the accounts of the great Christian and
Spiritist mystics.

2.3.1 Theosophy

Theosophy, wisdom of God, of a mystical and intuitive character,
is presumably inspired by God in the spirit of the theosophist.
Its context presents doctrines of Hindu origin and doctrines of
mystery; there is a theoretical part and a practical part, aiming to
transform the world through the fraternal union of all human beings.
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Na Renascença, recrudesceu o interesse pelo problema da realidade e

do grau de verdade do mito.

Modernamente, permanecem, de um lado, os céticos, em-

penhados em negar a utilidade histórica dos mitos, e, de outro, os

fenomênicos, considerando o mito, pelo menos como tal, uma ver-

dade histórica que merece consideração. O mito, afinal, é um modo

de pensar que tem suas próprias características e que condiciona,

ou, pelo menos, expressa, certas formas de vida humana básicas. A

mitologia registra uma forma de pensamento que representa um

dos modos como o Absoluto se revela no processo histórico. O

mito, o relato de uma revelação divina, é um suposto cultural, não

importando que seja fabricado e que o conteúdo seja falso; é real e

verdadeiro como dado para a compreensão das estruturas sociais e

culturais das comunidades. Mito e mística andam juntos, inevita-

velmente. A mística, quando transformada em pensamento místico

relatado, ou seja, mito, pode ser examinada através dos textos que

noticiam o pensamento místico, podendo ser considerada como

verdadeira ou como produto do pensamento criador. Neste acervo,

vamos encontrar as afirmações da teosofia e os relatos dos grandes

místicos cristãos e espíritas.

2.3.1 A teosofia

A teosofia, sabedoria de Deus, de caráter místico e intuitivo,

supõe-se ser insuflada por Deus no espírito do teósofo. Seu contex-

to apresenta doutrinas de origem hindu e doutrinas de mistério;

há uma parte teórica e uma parte prática, visando a reforma do

mundo por meio da união fraternal de todos os seres humanos.
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Madame Blavatsky summarizes it in her work “The Secret Doctrine, the
Synthesis of Science, Religion and Philosophy”. Helena Petrovna Hahn, was
bornatmidnightofJuly30th/31st (August12th intheRussiancalendar)of1831,
in Ekaterinslav, and died on May 8th, 1891. She was endowed with psychic
abilities(mediumship),andshedeclaredtohavehadherfirstphysicalencounter
withtheMaster,theOldestBrother,orAdept,herpermanentprotector,in1851,
becoming from then on his faithful disciple. She received messages from the
Masters. She studied in monasteries in the Himalayas, and in 1873, traveled
to the United States in order to work in the mission for which she had been
prepared: toassert the existenceof avery ancient scienceof themostprofound
laws of life; to demonstrate it, in practice, through her own powers.

Madame Blavatsky founded, in 1875, with the help of Henry Steel
Olcott, the Theosophical Society. In 1879, they transferred themselves to
India, from where the Society expanded itself to the world. From 1887
to 1891, she was in England. In 1885 she received, from the Master,
the plan of the Secret Doctrine, edited for the first time in 1888. In the
Introduction, some interesting information should be noted: About
Egotism, it is said that it should be absorbed by Buddhi, the faculty of
cognizing, in order to achieve Mukti, the freedom from the trammels of
Maya, illusion. It asserts that esoteric philosophy shows the existence of
a single root for all religions, it proves the need of a Divine and Absolute
Principle in Nature and refuses the Gods of the so called monotheist
religions, created by man at his own image and resemblance, sad and
impious caricatures of the unknown Eternal. It denounces the intentional
disappearance of many religious works. It promises sources ignored by
the common person and some ignored by the priests themselves.

In the Introduction moreover, she explains that the principles of
theosophy have been cautiously revealed and taught throughout time,

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 128 30/09/14 18:37



129

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

Resume-a Mme. Blavatsky na sua obra “A doutrina secreta”. Helena

Petrovna Hahn nasceu à meia noite de 30/31 de julho (12 de agosto

no calendário russo) de 1831, em Ekaterinslav, e faleceu em 8 de

maio de 1891. Dotada de poderes mediúnicos, declarou haver tido

seu primeiro encontro físico com o Mestre, o Irmão Mais Velho, ou

Adepto, seu permanente protetor, em 1851, passando a ser sua fiel

discípula. Recebeu mensagens dos Mestres. Estudou em mosteiros

do Himalaia, e em 1873, viajou para os Estados Unidos da América

a fim de trabalhar na missão para a qual teria sido preparada: afirmar

a existência de uma ciência antiqüíssima das mais profundas leis da

vida; demonstrá-la, na prática, pelos seus próprios poderes.

Mme. Blavatsky fundou, em 1875, com a colaboração de Henry

Steel Olcott, a Sociedade Teosófica. Em 1879, transferiram-se para

a Índia, de onde a Sociedade se expandiu para o mundo. De 1887

a 1891, esteve na Inglaterra. Em 1885 havia recebido, do Mestre, o

plano da Doutrina Secreta, editada pela primeira vez em 1888. Na

Introdução, há que notar informações interessantes: Sobre o Egotismo,

diz que deve ser absorvido pelo Buddhi, a faculdade de conhecer, para

alcançarmos o Mukti, a libertação dos laços de Maya, ilusão. Afirma

que a filosofia esotérica demonstra a existência de uma raíz única

para todas as religiões, prova a necessidade de um Princípio Divino

e Absoluto na Natureza e recusa os Deuses das chamadas religiões

monoteístas, criados pelo homem à sua imagem e semelhança, tristes

e ímpias caricaturas do Eterno incognoscível. Denuncia o desapareci-

mento proposital de muitas obras religiosas. Promete fontes ignoradas

do vulgo e algumas ignoradas pelos próprios sacerdotes.

Ainda na Introdução, explica que os princípios da teosofia

vêm sendo revelados e ensinados cautelosamente através dos tempos,
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and that the founders of the religions were all messengers of the great truths
which were orally revealed to humanity at its beginning, preserved and
perpetuated throughpersonal transmission, fromonegenerationof Initiates
to the next, and only in part taught to the multitudes. The source of all
religions and philosophies currently known had been forgotten and lost
by humanity for centuries, but it was finally found. The Secret Doctrine is
an explanation of everything that can be given to the world in this century.
The work is based on the Stances, annals of a people that ethnologists do
not know about, written in an unknown language and revealed through
Occultism, which was concealed by the Fanaticism (Christian and Islamic)
and by Materialism, and onlyWizardry andWitchcraft were disseminated.
Truth,however, canneverbedestroyed since the sage remains calmbetween
the two extremes and trusts eternal justice.

In the first volume, the work deals with Cosmogenesis. It asserts
that life is oneness, eternal, invisible, but omnipresent. Since the
beginning of what constitutes the heritage of mankind, the Divinity
was recognized and considered under its only philosophical aspect, the
Universal Movement, having as permanent witnesses Light, Heat and
Humidity. There is the intra-cosmic movement, eternal and ceaseless,
and the cosmic movement, perceptible, finite and periodical. The
Cosmos, the Numen, has nothing to do with causal relations of the
phenomenal world. The Essence, oneness and unknown, expires and
inspires the world, making it appear and disappear, eternally, and our
current universe is nothing but one of these expirations. All souls are
fundamentally identical to the Universal Superior Soul, they are sparks
of it. We live in the forth great period, and our human forms already
existed in Eternity as astral or ethereal prototypes, which were brought
into objective existence and terrestrial life by the Spiritual Beings,
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e que os fundadores das religiões foram todos mensageiros das grandes

verdades reveladas oralmente à humanidade nos seus primórdios, pre-

servadas e perpetuadas por transmissão pessoal, de uma a outra geração

de Iniciados, e só em parte ensinadas às multidões. A fonte de todas

as religiões e filosofias atualmente conhecidas permaneceu esquecida e

perdida para a humanidade durante séculos, mas foi afinal encontra-

da. A Doutrina Secreta é uma explanação de tudo que pode ser dado

ao mundo neste século. A obra baseia-se nas Estâncias, anais de um

povo que a etnologia desconhece, escritas num idioma desconhecido

e reveladas pelo Ocultismo, que foi abafado pelo Fanatismo (Cristão

e Islâmico) e pelo Materialismo, divulgando-se, apenas, a Magia ou

Feitiçaria. Mas a verdade jamais pode ser destruída, pois o sábio se

mantém tranqüilo entre os dois extremos e confia na justiça eterna.

No primeiro volume, a obra trata da Cosmogênese. Afirma que

a vida é una, eterna, invisível, mas onipresente. Desde o começo do

que constitui a herança do homem, a Divindade foi reconhecida e

considerada sob o seu único aspecto filosófico, o Movimento Uni-

versal, tendo como eternas testemunhas a Luz, o Calor e a Umidade.

Há o movimento intracósmico, eterno e incessante, e o movimento

cósmico, perceptível, finito e periódico. O Cosmo, o Númeno, não

tem nada a ver com as relações causais do mundo fenomenal. A Es-

sência, una e desconhecida, expira o mundo e o inspira, fazendo-o

aparecer e desaparecer, eternamente, e o nosso universo atual não é,

senão, uma dessas expirações. Todas as almas são fundamentalmente

idênticas à Alma Superior Universal, são centelhas dela. Vivemos

no quarto grande período, sendo que as nossas formas humanas já

existiam na Eternidade como protótipos astrais ou etéreos, que foram

trazidos à existência objetiva e à vida terrestre pelos Seres Espirituais,
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who developed, from their own essence, the protoplasmic forms of
the future Egos.

In the third volume, the work deals with Anthropogenesis.
There was the simultaneous development of Seven Human Groups,
in seven different parts of the Globe; the astral body was born before
the physical body and served as a model to it; man preceded all
mammals of the animal kingdom, including the anthropoids. There
were five continents: the first, the Holy and Imperishable Land, the
cradle of the first man and abode of the last divine mortal, chosen as
seed for the future human race, is a sacred and unknown island; the
second, the Hyperborean continent, which received the Second Race;
the third, Lemuria, and the forth, Atlantis, which disappeared; the
fifth, Europe. There were several changes in the world map, the last
notable one 12,000 years ago. Physical man was, originally, a colossal
pre-tertiary giant, and he already existed 18,000,000 years ago. Our
Race is the Fifth, but the Sixth is already being formed, in America,
where it has already started silently, and it will quickly free itself from
the shackles of matter, including those of the flesh, and it will slowly
prepare the Seventh, and last Race.

2.3.2 Christian mysticism

Christian mysticism presents, from the figure of Christ himself
until our times, a vast wealth of knowledge. Once mystical ecstasy is
unspeakable, we can only report on what is known of mystical thought
and of the life of those who lived such moments. We have chosen
four quite different personalities who have registered the meaning
given to such moments. They are, chronologically: Saint Augustine,
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que desenvolveram, de sua própria essência, as formas protoplasmá-

ticas dos Egos futuros.

No terceiro volume, a obra trata da Antropogênese. Houve a

evolução simultânea de sete Grupos Humanos, em sete diferentes

partes do nosso Globo; o corpo astral nasceu antes do corpo físico e

lhe serviu de modelo; o homem precedeu a todos os mamíferos do

reino animal, inclusive os antropóides. Os continentes eram cinco: o

primeiro, a Terra Sagrada e Imperecível, berço do primeiro homem e

morada do último mortal divino, escolhido para semente da futura raça

humana, é uma ilha sagrada e desconhecida; o segundo, o Continente

Hiperbóreo, que recebeu a Segunda Raça; o terceiro, a Lemúria, e o

quarto, a Atlântida, que desapareceram; o quinto, a Europa. Houve

muitas mudanças no mapa do mundo, a última notável há 12.000

anos. O homem físico era, originariamente, um colossal gigante pré-

terciário, e já existia há 18.000.000 de anos. A nossa Raça é a Quin-

ta, mas a Sexta já está em vias de formação, na América, onde já se

iniciou silenciosamente, e irá libertar-se rapidamente dos entraves da

matéria, inclusive os da carne, e irá preparando lentamente a Sétima,

e última, Raça.

2.3.2 A mística cristã

A mística cristã apresenta, desde a figura do próprio Cristo até os

nossos tempos, um acervo vastíssimo. Uma vez que o êxtase místico é

indizível, resta, apenas, noticiar o que se sabe do pensamento místico

e da vida daqueles que teriam vivido tais momentos. Escolhemos

quatro personalidades, bastante diferentes, que registraram o sentido

dado a tais momentos. São elas, cronologicamente: Santo Agostinho,
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Aurelius Augustinus, born on November 13th 354, in Tagaste, present
day Algeria, son of Patricius, African pagan who had himself baptized
at the time of his death, and of a Christian woman, Monica, the
saint, and who died on August 28th 430; Saint Catharine of Siena,
who was born in 1347, in Siena, Italy, daughter of Thiago and Lapa
Benincasta, and who died on April 29th 1380; Saint Teresa of Jesus,
who was born in Avila, in 1515, daughter of Dom Alonso Sanchez
de Cepeda and Beatriz de Ahumada, and who died in 1582; Saint
John of the Cross, who was born in 1542, in Avila, son of Gonzalo
de Yepes and Catalina Alvares, and who died from December 13th to
14th of 1591.

Saint Augustine, sensual and impetuous, gentle and mystic,
lived among the pleasures of the world, academic Manichaeism and
skepticism; he was attracted to Neo-Platonism and at around the age
of 30, embraced the Catholic faith. There followed the search for truth
in the new faith, his conversion, his baptism. He began to meditate
on Genesis and on the allegoric meaning of creation. The following
words are his: … “We therefore see all Your creatures because they
exist. They exist because You see them. Externally we see that they
exist, and within we see that they are good. You, however, saw them
made, you saw when and where they should be made. We are now
moved to do well, after our hearts had conceived of You, inspired by
Your Spirit, while in the former time, forsaking You, we were moved
to do evil. But Thou, my God, who is the only good, has never ceased
to do good. By your grace, we have done some good works, but they
are not eternal. After having done them we hope to rest in Your great
sainthood. But Thou, being the Good, needing no other good, are
ever at rest, because You Yourself are rest”.
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Aurélio Agostinho, que nasceu em 13 de novembro de 354, em Ta-

gaste, Numídia, filho de Patrício, pagão africano que se fez batizar

na hora da morte, e de uma cristã, Mônica, a Santa, e faleceu em 28

de agosto de 430; Santa Catarina de Sena, que nasceu em 1347, em

Sena, Itália, filha de Tiago e Lapa Benincasta, e faleceu em 29 de abril

de 1380; Santa Teresa de Jesus, que nasceu em Ávila, em 1515, filha

de dom Afonso Sanchez de Cepeda e dona Beatriz de Ahumada, e

faleceu em 1582; São João da Cruz, que nasceu em 1542, em Ávila,

filho de Gonzalo de Yepes e Catalina Álvares, e faleceu de 13 para 14

de dezembro de 1591.

Santo Agostinho, sensual e impetuoso, terno e místico, viveu

entre os prazeres do mundo, o maniqueísmo e o ceticismo aca-

dêmico; foi atraído pelo neoplatonismo e, por volta dos 30 anos,

abraçou a fé católica. Seguiram-se a busca da verdade na nova fé,

a conversão, o batismo. Passou a meditar sobre o Gênesis e sobre

os significados alegóricos da criação. São suas estas palavras:...

“portanto nós vemos todas as Tuas criaturas porque existem. Elas

existem porque Tu as vês. Externamente vemos que existem, e no

nosso íntimo vemos que são boas. Tu, porém, as viste feitas, quan-

do e onde viste que deviam ser feitas. Nós somos agora levados a

praticar o bem, depois que o nosso coração o concebeu, inspirado

pelo teu Espírito, enquanto antes éramos impelidos a fazer o mal,

porque te abandonávamos. Mas Tu, meu Deus, que és o único

bem, não cessaste de fazer o bem. Por tua graça, realizamos algumas

boas obras, mas não são eternas. Depois de as termos praticado,

esperamos repousar na tua imensa santidade. Mas Tu, que és o bem

que não precisa de nenhum outro bem, estás sempre em repouso,

porque Tu mesmo és o repouso”.
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Saint Catharine of Siena, considered the mother of her time, was
a mystic from an early age. The following has been recorded about her
existence: at the age of six she had an extraordinary vision of Jesus, the
divine Master, who, covered in magisterial paraments, stood in midair,
majestically, over the church of the Dominican priests; since the age of
15 she had great mystical moments and supernatural powers of reading
into the consciousness and guiding people; at the age of 28, in Pisa, she
received from Christ the painful gift of the holy wounds or stigmata; two
years before her death, she started to speak during the moments of ecstasy,
and her words were registered. Her main work was to fight for the unity
and moralization of the church of her time. The following are the words of
God, through the Saint: “… In the same way you contracted the infection
of death in the sin of the first to the last man - so all who obey will have life
through the new Man, the loving Jesus Christ, placed by me as a bridge,
since the road to Heaven had been broken. Walking through such road,
which is good, straight, clear and true, through obedience you shall pass
through the darkness of the world without harming yourself. At the end I
will open the door of heaven to you with the obedience of a child.”

SaintTeresa of Jesus, virtuous since childhood, but very humane and
anchored to the reality of life, tempted but resisting, was stricken with great
infirmities virtually throughout her entire life. She developed a technique
for praying, in four degrees. She saw Christ, and describes him thus: “It
is not a radiance which dazzles. It is a soft whiteness, an infused radiance
which causes the greatest delight in the eyes without wearing them. The
same I say about the brightness in which I see such divine beauty. It is a
light so different from any that there is on earth, that the brightness of our
sun seems quite dim, in comparison to the light that is presented to our
sight. Those who have seen it once will not wish to open their eyes again.
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Santa Catarina de Sena, considerada a mãe do seu tempo, foi

mística desde muito cedo. Registraram-se, na sua existência: aos seis

anos, uma visão extraordinária de Jesus, o divino Mestre, que, revestido

de paramentos pontificiais, pairava no ar, majestosamente, sobre a

igreja dos padres dominicanos; desde os 15 anos, grandes momentos

místicos e poderes supranormais de ler nas consciências e orientar

pessoas; aos 28 anos, em Pisa, recebeu de Cristo o doloroso dom das

chagas ou estigmas; dois anos antes da sua morte, passou a falar du-

rante os momentos de êxtase, e suas palavras foram registradas. Seu

principal trabalho foi lutar pela unidade e moralização da Igreja do

seu tempo. São palavras de Deus, por intermédio da Santa: ... “Da

mesma forma como contraístes a morte no pecado do primeiro ao

último homem - assim todos que obedecem terão a vida por inter-

médio do novo Homem, o amoroso Jesus Cristo, por mim colocado

qual ponte, pois a estrada do céu estava interrompida. Caminhando

por tal estrada, que é boa, reta, clara e verdadeira, pela obediência

atravessareis a escuridão do mundo sem vos prejudicar. No final eu

vos abrirei a porta do céu com a obediência de meu filho”.

Santa Teresa de Jesus, virtuosa desde a infância, mas muito

humana e ligada à realidade da vida, tentada mas resistindo, foi

acometida de grandes enfermidades durante, praticamente, toda

a sua vida. Desenvolveu uma técnica de oração, em quatro graus.

Viu Cristo, e assim o descreveu: “Não é brilho que deslumbre. É

brancura suave, resplendor infuso que encanta a vista e não cansa.

O mesmo digo da claridade em que se vê esta formosura tão divina.

É luz tão diferente da que existe na terra, que a claridade do sol nos

parece apagada, em comparação daquele fulgor que se apresenta à

nossa vista. Quem a viu uma vez não desejará mais abrir os olhos.
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It is as if we were to look at a very clear stream, in a bed of crystal,
reflecting the sun’s rays, and then to see a very muddy stream, in an
earthy bed and in a foggy day. It is not the sun that it seen, nor any
other such light. In sum, it is a light that shows itself to be true, and
that of this world seems artificial. It is a light which does not know
night. It always shines and nothing can obfuscate it”.

Saint Teresa described such moments: “When inside I felt
myself to be with Christ, or even when reading, I used unexpectedly
to experience a consciousness of the presence of God, of such a kind
that I could not possibly doubt that He was within me, and I was
wholly engulfed in Him. This was not any kind of vision, I believe
it is what is called mystical theology. The soul is suspended in such
a way that it seems to be completely outside itself. The will loves,
memory, I think, is almost lost, the intellect does not reason, however
it is not lost; however, I say it again, it does not work. It is amazed at
the extent of all it can reach. God wills it to realize that it understands
nothing of what His Majesty makes it see and feel. Previously to this
grace, I had experienced a kind of tenderness which, in part, I think
can be sought. It is a satisfaction that is not wholly of the senses, nor
of spirit. All is the gift of God”.

Saint Teresa explains: “1. In some visions, the glory, happiness
and consolation exceed so much those that the Lord grants in others,
that I am amazed at the difference of levels of the same happiness, still
in this life. Sometimes the plenitude of this joyfulness infused by God
in a vision or in a rapture is such that it seems impossible there can be
anything more on earth to be desired. 2. One night… I thought I was in
heaven, and the first persons I saw there were my father and mother. 3.
Another time… a strong impulse seized me without my realizing why.
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É como contemplar uma água muito límpida que desliza sobre cristal

refletindo o sol, e depois olhar outra muito turva correndo em dia

de grande nevoeiro por cima da terra. Não é que se veja o sol, nem

semelhança de luz solar. Em suma, é luz que mostra ser verdadeira, e

a deste mundo é artificial. Luz que não conhece noite. Brilha sempre

e nada a pode ofuscar”.

Santa Teresa assim descreveu tais momentos: “Quando inte-

riormente me figurava estar junto de Cristo, ou até mesmo lendo,

ocorria-me de repente tal sentimento da presença de Deus, que de

modo algum podia duvidar que o Senhor estivesse dentro de mim, e

eu, toda mergulhada nele. Não era uma espécie de visão, creio ser o

que chamam teologia mística. A alma fica suspensa de tal sorte que

parece estar fora de si. A vontade ama, a memória, a meu ver, está

quase perdida, o intelecto não raciocina, contudo não se perde; en-

tretanto, torno a dizer, não age. Está como que admirado do muito

que alcança. Deus lhe dá a compreender que nada entende daquilo

que Sua Majestade lhe faz ver e sentir. Antes dessa graça, eu tinha

continuamente certa ternura que, em parte, se pode procurar, ao que

me parece. Consiste numa satisfação que não é completamente dos

sentidos, nem também espiritual. Tudo procede de Deus”.

Explica Santa Teresa: “1. Em algumas visões, a glória, a felici-

dade e a consolação excedem tanto às que o Senhor dá em outras,

que fico admirada com a diferença de graus na mesma alegria, ain-

da nesta vida. Às vezes é tal a plenitude do regozijo infundido por

Deus numa visão ou num arroubo, que parece impossível desejar

mais na terra. 2. Uma noite... parecia-me estar dentro do céu, e as

primeiras pessoas que lá vi foram meu pai e minha mãe. 3. De outra

vez... sobreveio-me possante ímpeto sem que eu entendesse a causa.
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It seemed as if my soul wanted to leave the body, because it could no
longer contain itself. I did not believe myself capable of waiting for so
great a blessing. The impulse was so exceedingly strong and irresistible
that, it seemed to me, different from the other times… I see a dove over
my head, very different from those we see on earth. It had no feathers in
its wings, but some little shells which emitted a great brilliance. 4. On
another occasion I saw Our Lady. 5. Friar Pedro Ibanez has sometimes
appeared to me in very great glory, and told me a number of things”.

And SaintTeresa goes on: “1. One day, when I was hearing mass, at
the elevation of the Host I saw Christ on the cross. 2. On several occasion I
sawthem(membersof theCompanyofJesus) inheaven,withwhitebanners
in their hands. 3. I saw the most sacred humanity in far greater glory than I
had ever seen before. I saw it in the bosom of the Father… I have held this
same vision on three other occasions: I think it is the most sublime vision
which the Lord has granted me grace to see… 4. …on many occasions
the Lord has often pleased that I should see Him in the Host. 5. Once,
when I was about to take the communion, I saw with the eyes of the soul,
more clearly than ever I could with those eyes of the body, two devils of the
most hideous aspect… 6. … a man… Who had died without making his
confession… I saw many devils taking hold of him and they seemed to be
having fun with him, torturing him… 7. I saw him ascend to heaven (a
priest who had died), with the greatest glory, and the Lord went with him.
8. Our Lord has frequently, upon my request, delivered souls from grave
sins, and has brought others to greater perfection”.

SaintJohnoftheCrosshadapooranddifficultchildhood; ahumanistic
andartisan’supbringing;sacerdotallife; areformerofandadvisortomonasteries;
envied,persecuted,arrested; educatorandmystic; greatcollaboratorofSaint
Teresa. Let us look at his most significant explanations about mysticism:
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A alma parecia querer sair do corpo, não cabendo mais em si. Não

me achava capaz de esperar tanto bem. O ímpeto era tão excessivo

e irresistível que, a meu parecer, era diferente de outras vezes... vejo

sobre minha cabeça uma pomba, bem diferente das daqui da terra.

Não tinha penas nas asas, senão umas conchinhas que lançavam por

toda a parte grande esplendor. 4. Em outra ocasião vi Nossa Senhora.

5. Frei Pedro Ibañez... algumas vezes tem-me aparecido com imensa

glória, revelando-me várias coisas”.

E prossegue Santa Teresa: “1. Estando eu um dia a ouvir mis-

sa, vi Cristo na cruz, durante a elevação da hóstia. 2. Por vezes os vi

(membros da Companhia de Jesus) no céu, com bandeiras brancas nas

mãos. 3. Vi a humanidade sacratíssima com tão excessiva glória como

jamais vira. Manifestou-se repousando no seio do Pai... Mais três vezes

recebi a graça desta visão. Segundo me parece, é a mais elevada das

visões com que o Senhor me tem favorecido... 4. ...muitas vezes ainda

permite o Senhor que o veja na hóstia. 5. Uma vez, aproximando-

me para comungar, vi com os olhos da alma, ainda mais claramente

do que se vê com os olhos do corpo, dois demônios de abominável

figura... 6. ... um homem... Morrera sem confissão... vi que muitos

demônios o agarravam e pareciam divertir-se com ele, torturando-o...

7. Vi-o subir ao céu (um padre que morrera), com muita glória, e

o Senhor ia com ele. 8. É muito freqüente Nosso Senhor converter,

a meu pedido, pessoas que estão em pecado grave, e trazer outras a

mais perfeição”.

São João da Cruz, infância pobre e difícil; formação humanística

e artesanal; vida sacerdotal; reformador e orientador de monastérios;

invejado, perseguido, preso; educador e místico; grande colaborador de

SantaTereza.Vejamos suas explicações mais significativas sobre a mística:
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spiritual people often have representations of objects supernaturally
perceived by the senses, for example, they see saints, good and evil
angels, extraordinary lights and splendors, they hear mysterious words,
they smell very faint perfumes, taste subtle flavors, and delightful
touches; but they should flee from all this, since it can come both
from either the devil or from God, and this is not the most elevated
form of communication with God. For the same reason, they should
reject the natural imaginary representations, under the form of figures
and images; only by doing so will they be able to leave the path of
meditation and begin the path of contemplation and of the spirit; it
is necessary to learn to be empty of all things in order to see God.

Proceeding with the explanations of Saint John of the Cross: God
offers supernatural visions in order to gently guide the soul towards the
utmost knowledge, but the soul should refuse them and show itself
ready for purely spiritual communication, since it has the capacity of
having an infinite good. Even when such visions come from God, they
can be mistakenly interpreted, either by the soul, or by certain spiritual
masters, which can cause much harm to the soul. What occurs with
visions also occurs with revelations, with locutions, or inner words, and
with feelings, all of them spiritual. There are four kinds of goods in
which the will can rejoice, which are: those that move us to devotion;
those that incite us to serve God; those that guide us to Him; those
that lead us to perfection. God does not like to be asked questions.

2.3.3 Spiritistic mysticism

Spiritistic mysticism possess, in essence, all the mysticism of
humanity. It registers all the mystical occurrences of the OldTestament,
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as pessoas espirituais costumam ter representações de objetos sobre-

naturalmente percebidos pelos sentidos, por exemplo, vêem santos,

bons e maus anjos, luzes e esplendores extraordinários, ouvem palavras

misteriosas, sentem perfumes suavíssimos, sabores deliciosos e toques

deleitosos; mas devem fugir de tudo isso, pois, tanto pode vir do

demônio como de Deus, e não são a comunicação mais elevada com

este. Pela mesma razão, devem rejeitar as representações imaginárias

naturais, sob forma de figuras e imagens; só assim conseguirão deixar

a via da meditação e entrar na via da contemplação e do espírito; é

preciso aprender a estar vazio de todas as coisas para ver Deus.

Prosseguindo nas explicações de São João da Cruz: Deus oferece

visões sobrenaturais para conduzir a alma com suavidade ao sumo

conhecimento, mas a alma deve recusá-las e mostrar-se disposta à

comunicação puramente do espírito, pois ela tem capacidade para

possuir um bem infinito. Mesmo quando tais visões vêm de Deus,

podem ser interpretadas enganosamente, quer pela alma, quer por

certos mestres espirituais, o que pode causar muitos danos à alma.

O que ocorre com as visões ocorre também com as revelações, com

as locuções, ou palavras interiores, e com os sentimentos, todos es-

pirituais. São quatro os gêneros de bens nos quais a vontade pode se

comprazer, quais sejam: os que nos movem à devoção; os que nos

incitam a servir a Deus; os que nos dirigem a ele; os que nos levam à

perfeição. Deus não gosta que lhe façam perguntas.

2.3.3 A mística espírita

A mística espírita congrega, no seu bojo, toda a mística da huma-

nidade. Registra todas as ocorrências místicas do Antigo Testamento,
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it dwells on the mysticism of Christ and of the Christians. It recalls that
there is amystical science,whoseauthors joinhands,anembryonic scienceat
thebeginningofChristianity and thatdeveloped lateron, reachingunheard
of heights. Saint Dionisius Areopagita, a Judge of Areopago, converted by
Saint Paul, was a bishop of Athens and died a martyr at the end of the first
century; he proclaimed the general law of mystical theology, launching its
basis. John of Ruysbroeck, The Admirable, was born in 1293 and died in
1381, in Belgium; he developed and lived the thought of Dionisius; in
his work The Adornment of the Spiritual Marriage “he truly burns as a
fire and flies as an eagle; his spirit releases a scream and is swept up in the
vertigo of the highest mystical states”.

And many others follow: Saint Francis of Assisi, a Shadow of
Christ, was born in 1182 and died in 1226, he received the miracle of
the holy wounds or stigmata of Christ. Saint Bonaventure, the Seraphic
Doctor, was born inTuscany in 1221 and died in 1279, a cardinal. The
Blessed Angela was born in Foligno, in 1260 and died in 1309, the
Blessed, Franciscan. Johann Eckhart, was born in Germany, in 1260 and
died in 1327, a Dominican. Jean Tauler, the Enlightened theologian,
was born in Strasbourg, Alsace, in 1300, and died in 1361, a Dominican.
Also Saint Teresa of Jesus. And Saint John of the Cross, who described
the journey of the ascetic spirit to the soul’s unification with God. And,
along this line there is Pietro Ubaldi, the closest example we have, in
time and space; he was born on August 18th, 1886, in Foligno, Italy,
and disincarnated on February 29th, 1972, in Brazil.

Pietro Ubaldi, in the region near Assisi, had contact with
the world full of spirituality of Saint Francis. He renounced
his fortune and began to live as a teacher. In 1931 he began his
gigantic work on universal phenomenology, analyzing at once,
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detém-se na mística de Cristo e na mística dos Cristãos. Lembra que há

uma ciência mística, cujos autores se dão as mãos, ciência esta embrio-

nária nos primeiros tempos do cristianismo e desenvolvendo-se depois,

alcançando alturas inauditas. São Dionísio Areopagita, Juíz do Areópago,

convertido por São Paulo, foi bispo de Atenas e morreu mártir nos fins

do século I; enunciou as leis gerais da teologia mística, lançando-lhe as

bases. João Ruysbroeck, o Admirável, nasceu em 1293 e morreu em 1381,

na Bélgica; desenvolveu e viveu o pensamento de Dionísio; na sua obra

Ordenamento das Núpcias Espirituais “ele verdadeiramente arde como

incêndio e voa como uma águia; seu espírito solta um grito imenso e se

abisma na vertigem dos mais altos estados místicos”.

E seguem-se tantos mais: São Francisco de Assis, Sombra de

Cristo, nasceu em 1182 e morreu em 1226, recebeu o milagre dos

estigmas das chagas de Cristo. São Boaventura, o Doutor Seráfico, nas-

ceu na Toscana em 1221 e morreu em 1279, cardeal. A Beata Ângela

nasceu em Foligno, em 1260, e morreu em 1309, a Bem-aventurada,

franciscana. Johann Eckhart, nasceu na Alemanha, em 1260, e morreu

em 1327, dominicano. Jean Tauler, o Doutor iluminado, nasceu em

Estrasburgo, Alsácia, em 1300, e morreu em 1361, dominicano. E

Santa Teresa de Jesus. E São João da Cruz, que descreveu as vias da

ascese espiritual até a unificação da alma com Deus. E nesta linha surge

Pietro Ubaldi, como um exemplo mais próximo de nós, no tempo

e no espaço; nasceu em 18 de agosto de 1886, em Foligno, Itália, e

desencarnou em 29 de Fevereiro de 1972, no Brasil.

Pietro Ubaldi, naquela região perto de Assis, foi tendo contato

com o mundo cheio de espiritualidade de São Francisco. Renun-

ciou à sua fortuna e passou a viver como professor. Em 1931 iniciou

sua obra gigantesca sobre a fenomenologia universal, analisando,
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his own development and the development of humanity. In 1951
he came to Brazil, certain that it was the most propitious country for
the great transformational movement of the Earth, towards the new
civilization of the third millennium. He proclaimed the existence of
a method to arrive at God, with characteristics that repeat themselves,
showing that behind personal achievements there is a general
phenomenon. The mystics are souls in a hurry to arrive at God, they
are propelled by a vertiginous desire, the desire for unification.

Pietro Ubaldi explains that in mysticism, there is the
phenomenon of absorption of the inferior I in the superior I, through
the dark night of the senses. Life’s center of gravity is dislocated to
a hyper-biological world, located beyond our capacity to conceive.
Then there is the phenomenon of the trans-humanization in God,
and the soul is enraptured. It is a super-rational phenomenon,
because it is the transformation of consciousness; in its first step, it
overcomes and annuls reason, which can classify the phenomenon
but cannot feel it. It is repose without beginning nor end, of
Boëhme, the eternal silence, of Eckhart, the tranquility and silence
of the night, of Saint John of the Cross. The mystic excludes reason,
not that he kills it, but he transmutes it. The process is progressive:
vibration, resonance, synch, detachment, purification, affinity,
attraction, love, unification.

Pietro Ubaldi clarifies that at the apex of development of the
mystical phenomenon lies, thus, the union, a procedure of love,
the basis of life. In sexual love the being, painfully divided in two,
anxiously explores, each day, the work of reconstructing the unity
through the imperfect, unstable and insidious means of human
love. Mysticism living leads to the liberation from such limitations,
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ao mesmo tempo, sua própria evolução e a evolução da humani-

dade. Em 1951 veio para o Brasil, certo de que este é o país mais

propício ao grande movimento de transformação da terra, rumo

à nova civilização do terceiro milênio. Pontificou a existência

de um método para chegar a Deus, com características que se

repetem, demonstrando que atrás das realizações pessoais há um

fenômeno geral. Os místicos são almas que têm pressa de chegar

a Deus, são impulsionados por um desejo vertiginoso, o desejo

da unificação.

Explica Pietro Ubaldi que, na mística, ocorre o fenômeno da

absorção do eu inferior no eu superior, através da noite escura dos

sentidos. Desloca-se o centro da gravidade da vida para um mundo

hiperbiológico, situado além da nossa capacidade de conceber. Sobre-

vém o fenômeno da transumanização em Deus, e a alma é arrebatada.

É um fenômeno superracional, porque é transformação da consciência;

em seu primeiro passo, supera e anula a razão, que pode classificar

o fenômeno mas não o pode sentir. É o repouso sem princípio nem

fim, de Boëhme, o eterno silêncio, de Eckhart, a tranqüilidade e o

silêncio da noite, de São João da Cruz. O místico exclui a razão, não

que a mate, mas a transmuta. O processo é progressivo: vibração,

ressonância, sintonia, desprendimento, purificação, afinidade, atração,

amor, unificação.

Esclarece Pietro Ubaldi que, no ápice do desenvolvimento

do fenômeno místico está, pois, a unificação, um procedimento de

amor, base da vida. No amor sexual o ser, dolorosamente desdobrado

em dois, percorre ansiosamente, cada dia, o trabalho de reconstru-

ção da unidade através das vias imperfeitas, instáveis e insidiosas

do amor humano. A mística leva à liberação de tais limitações,
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it reconstructs the integrity and immensity of the I; it is the conquest,
in God, of true love, universal for all beings, which is a truly continuous
contact, internal and profound. The ecstasy is a tremendously active
state and supremely conscious; it is the state of perceiving the
unification; it is the last phase of the mystical phenomenon, the
crowning of the ascetic way, the vertex reached sensitively; it is the
conscious revelation of the union, it is the supreme synthesis of all art,
because it is the synthesis of all conception and of all beauty.

Pietro Ubaldi describes his experience as thus: … “one arrives at
the union with God after having understood, in a conceptual synthesis,
the organic working of the universe, merging and identifying oneself
with the universal soul! … Then, my spirit bursts in supreme madness
and I am enveloped in the luminous slipstream of Christ and in it I
dissolve myself. …Through love the mystery of union comes about.
…It is, truly, the supreme maturing of a soul – this that I tell you …
I have in my eyes a golden powder; in the ears inebriating music; in
all the senses supreme exultation … I am ablaze but do not consume
myself; I burn but do not annihilate myself … We are beyond time
and space, in the infinite. Human measures are of no use to us …
I guide myself to the center, from sphere to sphere, in a song of love.
Gliding along the symphony of phenomena and the theory of beings,
my spirit has risen to God”.

2.3.4 In summary

Therootsofnegativetheology,mystical,theologycanbesummedup
as follows: Thefearof theunknowngave rise toa feelingof religiosity, and
tradition has registered the efforts of the individuals and human groups,
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reconstrói a integridade e imensidade do eu; é a reconquista, em

Deus, do verdadeiro amor, universal para todos os seres, que é um

contato realmente contínuo, interno e profundo. O êxtase é um

estado tremendamente ativo e supremamente consciente; é o estado

de percepção da unificação; é a última fase do fenômeno místico, o

coroamento da ascese, o vértice atingido sensitivamente; é a revelação

consciente da união, é a síntese suprema de toda arte, porque o é de

toda concepção e de toda beleza.

Assim descreve Pietro Ubaldi sua visão:... “chega-se à unificação

com Deus depois de se haver compreendido, numa síntese conceptual,

o funcionamento orgânico do universo, fundindo-se e identificando-

se com a alma universal! ... Então meu espírito explode na suprema

loucura e sou envolvido na esteira luminosa de Cristo e nela me

dissolvo. ... Através do amor realiza-se o mistério da unificação. ...

É, verdadeiramente, a suprema maturação de uma alma - isto que

conto ... Tenho nos olhos uma poeira de ouro; nos ouvidos música

inebriante; em todos os sentidos uma sublimação suprema... Ardo mas

não me consumo; queimo, mas não me aniquilo... Estamos além do

espaço e do tempo, no infinito. Medidas humanas não nos servem...

Guiou-me ao centro, de esfera em esfera, um cântico de amor. Des-

lizando ao longo da sinfonia dos fenômenos e da teoria dos seres, o

meu espírito subiu a Deus”.

2.3.4 Em suma

As raízes da teologia negativa, mística, podem resumir-se como se

segue:Otemoraodesconhecidodeuorigemaumsentimentodereligiosi-

dade,eatradiçãoregistrouosesforçosdosindivíduosedosgruposhumanos,
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in the sense of explaining the world and their presence in the world, efforts
thatareof twonatures,knowledgeofGodbasedonknowledgeof theworld,
natural, and knowledge of God revealed by Him. To other individuals,
however, a path was given, God made himself present in them, without
words and without the need of understanding, the mystical ecstasy, that
allows one to live, directly, the unification with the divine. The spirit
abandons the body and sets off on the path, emerges from the depths of
its being, overcomes the pain of the world, and reappears at another level,
expands itself, harmonizes itself, unites itself with God through love.

2.4 Seeking a unified theology

If intuition, direct knowledge, interior, that the individual has of
himself,passes,necessarily, throughthe ideaof theexistenceofGod,andif the
nature of theological thought has given rise to natural affirmative theologies,
revealed affirmative theologies and negative theologies, mystical, it must be
concluded that the human being is a depository, in his intimateness, of all
the truth that, for somereason,hedoesnot allowtobe revealed tohimself. It
mustbeassumedthat tomakeconscious thatwhichoneknows in thecoreof
his own being threatens the individual so much, that he himself establishes a
control over the manifestation of that which really participates of his essence.
It is reasonable toconsider theAdamicvisionof thenakedbodyandtheactof
covering it to be only symbolic of the vision of the naked truth each human
being is a depository of, and tries to cover up with the variegated garments
of rational dependencies and irrational inferior dependencies.

If what we are proposing makes any sense, or even if, it makes
complete sense, then what the human being fears so much might be
the mere challenge of living fully each moment, facing mutability,
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no sentido de explicarem o mundo e sua presença no mundo, esforços

esses de duas naturezas, um saber de Deus à base do conhecimento

do mundo, natural, e um saber de Deus por Ele revelado. A outros

indivíduos, porém, foi dado um outro caminho, fazendo-se Deus

presente neles, sem palavras e sem necessidade de entendimento, o

êxtase místico, que permite viver diretamente a unificação com o

divino. O espírito abandona o corpo e põe-se a caminho, emerge das

profundezas do seu ser, supera a dor do mundo, ressurge em outro

plano, expande-se, harmoniza-se, unifica-se com Deus pelo amor.

2.4 Em busca de uma teologia unificada

Se a intuição, o conhecimento direto, interior, que o indivíduo

tem de si mesmo, passa, necessariamente, pela idéia da existência de

Deus, e se a natureza do saber teológico originou teologias afirmativas

naturais, teologias afirmativas reveladas e teologias negativas, místicas,

deve concluir-se que o ser humano é depositário, no seu íntimo, da

verdade toda que, por alguma razão, não se permite revelar a si mesmo.

É de supor-se que tornar consciente aquilo que sabe no âmago do seu

próprio ser ameace tanto o indivíduo, que ele mesmo estabeleça um

controle sobre a manifestação daquilo de que realmente participa na

sua essência. Faz sentido considerar-se que a visão adâmica da nudez

do corpo e o ato de a cobrir sejam apenas simbólicos da visão da ver-

dade nua da qual cada ser é depositário, e tenta encobrir com as vestes

variegadas das dependências racionais e irracionais inferiores.

Se o que estamos propondo faz algum sentido ou, mesmo, faz o

sentido todo, então o que o ser humano tanto teme pode ser o mero

desafio de viver plenamente cada instante, enfrentar a mutabilidade,
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the transitoriness in the eternal, which would make him permanently
united to God. Freed from all illusion, he would possess perfect
health, sainthood, and could no longer avail himself of excuses not
to fully realize all his potentialities. His stage would be the here and
now of each moment, with all the responsibilities of being, and all
communication would be lively and ecstatic, the paradise of relations.
Would the human being be able to live fully all the time? What
would be the condition without which he would not bear to be always
fulfilled, always happy? Would this condition not be the simple and
incontestable capacity of becoming responsible for being?

As far as the data available, the first written record we have of the
individual’s struggles with himself dates back to 3,000 B.C., and comes
from Egypt. It is ”The Beginning and the End”, of HermesTrismegistus
(three times the great), Thoth in Egypt, Hermes in Greece, Mercury in
Rome, Enoch for the Jewish, Odin in Scandinavia, messenger of Osiris,
who holds that: “There are seven masters, there are seven messages. This
is the first of both. Amen, you know, let us recall. The voice is for the
ear, listen to the voice of the master. The principle is the seven. 1. The
whole is mental, the whole is in you. 2. As it is above, it is below, as the
exterior, the interior, as the micro, the macro. 3. The whole vibrates, it
is mobile. 4. It is a union of two, the whole is dual, it has two identical
opposite poles. 5. It is rhythm, everything reflows, oscillates, right,
left, the rhythm is the balance. 6. The whole is cause, in the cause the
effect. 7. The whole is infinite genesis, ad vitam aeternam.”

He proceeds: “The whole creates the universe, the whole is father-
mother of the universe. Every word is a mantra, every thought a vibration.
It transmutes, from degree to degree, from pole to pole, from vibration to
vibration.Transmute,findthevibration,itisalovevibration. Centerthepoles,
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a transitoriedade no eterno, o que o tornaria permanentemente unido

a Deus. Liberto de toda ilusão, estaria de posse da saúde perfeita, da

santidade, e não poderia mais valer-se de desculpas para deixar de

atuar plenamente todas as suas potencialidades. Seu palco seria o

aqui e agora de cada instante, com todas as responsabilidades de ser,

e todas as comunicações seriam vivificadas e extáticas, o paraíso da

relação. Suportaria o ser humano viver plenamente durante todo o

tempo? Qual seria a condição sem a qual não suportaria ser realizado

sempre, ser feliz sempre? Não seria essa condição a simples e insofis-

mável capacidade de se tornar responsável por ser?

Até onde vão os dados de que dispomos, o primeiro registro

escrito que possuímos das pendências do indivíduo consigo mesmo

data de 3.000 a.C., e vem do Egito. É “O princípio e o fim”, de Her-

mes Trismegisto (três vezes grande), Toth no Egito, Hermes na Grécia,

Mercúrio em Roma, Henoc para o judeu, Odin na Escandinávia,

mensageiro de Osiris, que assim reza: “Há sete mestres, há sete mensa-

gens. Este eh o primeiro, esta eh a primeira. Amem, você sabe, vamos

recordar. A voz eh para o ouvido, ouça a voz do mestre. O princípio

eh o sete. 1. O todo eh mental, o todo eh em você. 2. Assim como

eh a cima eh a baixo, como o exterior o interior, como o micro eh o

macro. 3. O todo vibra, eh móvel. 4. Eh uma união de dois, o todo

eh dual, tem dois pólos opostos iguais. 5. Eh ritmo, flui reflui, oscila,

direita esquerda, o ritmo eh o equilíbrio. 6. O todo eh causa, na causa

o efeito. 7. O todo eh gênese infinita, ad vitam aeternam.”

E prossegue: “O todo cria o universo, o todo eh pai-mãe do

universo. Toda palavra eh mantra, todo pensamento eh vibração.

Transmute, de grau a grau, de pólo a pólo, de vibração a vibração.

Transmute, ache a vibração, eh vibração de amor. Centre os pólos,
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polarbiorhythm. Mastertheimage,usesuperiorforce,vibrate lightly. Turnon
the superior, order the inferior,participatewithout resisting. Useknowledge,
practice, it is strong. Workwithinthe lawanditsmovement,operatewithout
a mandate. The law is the cause, it is the karma. Luck misfortune is the law
in its two poles, cause and effect, pos active and neg active. Return to the
one knowing the tri, perfect trinity. Alchemy is purification. The key to
alchemy, to chemistry: transmute the energy, the solid to liquid, the liquid
to air, the air in fire. Achieve the fire, you will be you; fire is spirit; breathe
the air, transmute into the flame of the prana. Fire is love; fire is gold; fire
is pure. Illuminate, this is the philosophical calculation.”

Andmore: “Orient, salt impedes telepathy. Create through theprana
the water seven times from one vase to another. The whole is the sustenance
of beings; discover the simple, the whole is without name. Unite with the
whole, breathe: inhale at seven, exhale at seven. Everything is complete,
open each arm, levitate. Know yourself and you will know the whole and
the gods. The whole is and is not at the same time. You are light; men are
mortal gods, the gods are immortal men. The opposites attract each other,
similar things repel each other; to desire is to attract, not to desire is to attain.
Continue the trip; listen to the sound of the one, the song of the sphere.
Capture the channel, meditate; you wear the garments to go down and take
it off to go up. The emerald tablet says: the whole is cosmic consciousness.
The universe is in the whole, the whole is in all things. The whole advances
and recedes and finds the balance; man walks as the wave, counterbalances,
finds the constant true. To assert the truth is already to create; listen and
watch,staysilentuntil themomenttoact. Searchforthe light, lucidity, theory
is practice. Put your foot on the path, it is in all places”.

And he concludes: “For the pure all things are pure; the model is
the child. Creation, the farther it is from the center, the more limited,
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bio ritmo polar. Domine a imagem, use força superior, vibre leve.

Ligue o superior, ordene o inferior, tome parte sem opor. Use o

conhecimento, pratique, eh forte. Obre em a lei e seu movimento,

opere sem mandado. A lei eh a causa, eh o karma. Sorte azar eh a lei

em seus dois pólos, causa e efeito, pos ativo neg ativo. Retorne ao um

conhecendo o tri, trindade per feita. Alquimia eh purificação. A chave

da alquimia, da química: transmute a energia, o sólido pelo líquido, o

líquido pelo ar, o ar em fogo. Atinja o fogo, você será você; o fogo eh

espiríto; respire o ar, transmute em chama prânica. O fogo eh o amor;

o fogo eh o ouro; o fogo eh puro. Ilumine, eis o cálculo filosofal”.

E mais ainda: “Oriente, sal impede telepatia. Pranifique a água

sete vezes de um vaso a outro. O todo eh o sustento dos seres; descubra

o simples, o todo eh sem nome. Una com o todo, respire: inspire em

sete, expire em sete. Tudo eh pleno, abra cada braço, levite. Conheça

a você e você conhecerá o todo e os deuses. O todo eh e não eh ao

mesmo tempo. Você eh luz; os homens são deuses mortais, os deuses

são homens imortais. Os contrários se atraem, os semelhantes se afas-

tam; desejar eh atrair, não desejar eh conseguir. Continue a viagem;

ouça o som do um, a música da esfera. Capte o canal, medite; você

veste o vestido para descer e tira o vestido para subir. Diz a tábua de

esmeralda: o todo eh consciência cósmica. O universo eh no todo,

o todo eh em todas as coisas. O todo avança e recua e encontra o

equilíbrio; o homem anda como a onda, contrabalança, encontra o

fiel. Afirmar a verdade já eh criar; ouça e veja, cale até o momento

de agir. Procure a luz, a lucidez, a teoria eh a prática. Ponha o pé no

caminho, ele eh em todo lugar”.

E conclui: “Para o puro todas as coisas são puras; o modelo eh

a criança. A criação, quanto mais afastada do centro, mais limitada,
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the nearer it is the freer it is. Wake up; remember that you are a
man, that you came from a star, that you are in a star, that you will
go to another star; land softly the messengers guide. Father, guide
your children. I am the alpha and the omega, the old and the new,
the one and the Om. Remember your first love, love; life is tender”.
After reviewing this rare pearl of knowledge, coming from the god of
communication, inventor of alphabetical and numerical writing, it
is impossible not to relive, in contemplation and ecstasy, the orphic
mystery of the union with a far near Eurydice, that can be expressed
in another jewel, in the lotus Om-mani-padme-hum, I am in you and
you are in me. But we must go on in our intent.

Pristine theology, hermetic, Chaldaic and orphic at the same time,
by searching for similarities among many theological beliefs, shows
that the ancients (5th century BC) possessed a wisdom that has been
influencing humanity concurrently with the disseminated theologies
and that is found in theosophy, the wisdom of God, supposedly coming
directly from Him, mystical theology par excellence, of the whole truth.
On the other hand, dialectic theology, or theology of crisis, defends the
absolute separation between the world and God, between the finite
and the infinite, the inextricable distance between the temporal and
the eternal; it teaches that this distance can only be overcome with the
help of God, and that reason should not be abandoned when it proceeds
from God, which allows man to talk about the divinity, to theologize;
having as an axiom revelation, it asserts that theology cannot justify itself
or limit its field in a sense analogous to that of the other sciences.

For dialectic theology, the following are characteristics of theology:
electing truth for being already valid; not being a branch of historical
science, although its sources and documents are those of human history;
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quanto mais próxima, mais livre. Acorde; recorde que você eh um

homem, que veio de uma estrela, que está em uma estrela, que irá

para outra estrela; pouse suave, os mensageiros orientam. Oh pai, guiai

estes teus filhos. Eu sou o alfa e o ômega, o antigo e o novo, o um e

o om. Lembre do teu primeiro amor, ame; a vida eh terna”. Após re

ver esta pérola rara do conhecimento, vinda do deus da comunicação,

inventor da escrita alfabética e numérica, impossível deixar de re viver,

na contemplação e no êxtase, o mistério órfico da união com uma

Eurídice distante perto, que pode expressar-se em outra jóia, no lótus

ommani-padme-hum, eu estou em ti e tu estás em mim. Mas urge

prosseguirmos no nosso intento.

A prisca teologia, hermética, caldáica e órfica ao mesmo tempo,

buscando semelhanças entre as várias correntes teológicas, mostra que

os antigos, séc. V a.C., possuíam uma sabedoria que vem influenciando

a humanidade paralelamente às teologias divulgadas e que se encontra

na teosofia, sabedoria de Deus, vinda, supostamente, diretamente de

Deus, teologia mística por excelência, da verdade toda. Por outro lado,

a teologia dialética, ou teologia da crise, defende a separação absoluta

entre o mundo e Deus, entre o finito e o infinito, a distância infran-

queável entre o temporal e o eterno; ensina que essa distância só pode

ser franqueada com o auxílio de Deus, não se devendo abandonar a

razão quando ela procede de Deus, o que permite ao homem falar

sobre a divindade, teologizar; tendo como axioma a revelação, afirma

que a teologia não pode justificar-se a si mesma ou limitar seu campo

em um sentido análogo ao das outras ciências.

Para a teologia dialética, são características da teologia: eleger

a verdade por ser já válida; não ser um ramo da ciência histórica,

embora suas fontes e documentos sejam os da história humana;
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not occupying itself with general truth, philosophical, mundane, limited;
not being a reconciliation with God nor a path to it, whether scholastic
or sacramental, but a service to the word of God. Such considerations
make dialectic theology a negative theology, in the sense of being more
of a practice than a set of dogmas. As to radical theology, without God,
it presents two distinct aspects, the assertion, of the atheist, that God
does not exist, and the assertion, of the negativist, that God is dying, or
has died culturally, because men have stopped believing in Him, which
means a fatal blow to a certain system of values.

Radical theology, nihilism, enables the transmutation of all values,
beginning with the de-divinization, the de-Christianization, and the
consequent secularization of the world, which results from the fact that
the human being allows himself to make judgment on the existence or
non-existence of God. It breaks with the tradition of the Scriptures and
leads to the search of re-establishing a community of faith, independent
of tradition and in consonance with the situation of man nowadays, who
has killed God. However, in denying the continuity of a sterile tradition,
because it is hermetic, a theology without God, which attempts to
express a real situation without palliatives, leads to the eternal return, to
the purity of the ancestral myth of the eternal return to the origins, to
the initial challenge, to the manifestation of the courage of being. And,
curiously, seeking to re-establish a community of faith, it encounters
with the theosophical proposal of creating a universal brotherhood.

Systematic theology seeks to interpret religious forms as cultural
forms, becoming the meeting point of pristine theology, of dialectic
theology and of radical theology. In absolute union, in absolute
separation or in absolute denial, the human being always revolves
around the idea of God, an inalienable symbol of his existence.
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não se ocupar da verdade geral, filosófica, mundana, limitada; não

ser reconciliação com Deus nem caminho para ela, seja escolástico,

seja sacramental, mas serviço à palavra de Deus. Tais considerações

fazem da teologia dialética uma teologia negativa, no sentido de ser

mais uma prática que uma dogmática. Já a teologia radical, sem Deus,

apresenta dois aspectos distintos, a afirmação, do ateu, de que Deus

não existe, e a afirmação, do negativista, de que Deus está morrendo,

ou morreu culturalmente, porque os homens estão deixando, ou

deixaram, de nele crer, o que significa um golpe de morte em um

determinado sistema de valores.

A teologia radical, o niilismo, possibilita a transmutação de

todos os valores, a partir da desdivinização, descristianização, e conse-

qüente secularização do mundo, que decorre do fato de o ser humano

se permitir ajuizar sobre a existência, ou não, de Deus. Rompe com

a tradição das Escrituras e leva à busca do restabelecimento de uma

comunidade da fé, independente da tradição e em consonância com

a situação do homem atual, que matou Deus. No entanto, ao negar a

continuação de uma tradição estéril, porque hermética, a teologia sem

Deus, aspirando a expressar uma situação real sem paliativos, leva ao

eterno retorno, à pureza do mito ancestral do eterno retorno às origens,

ao desafio inicial, à manifestação da coragem de ser. E, curiosamente,

procurando restabelecer uma comunidade da fé, encontra-se com a

proposta teosófica de criação de uma fraternidade universal.

A teologia sistemática visa a interpretação das formas religiosas

como formas culturais, tornando-se o ponto de encontro da prisca

teologia, da teologia dialética e da teologia radical. Na união absoluta,

na separação absoluta ou na negação absoluta, gira sempre o ser huma-

no em torno da idéia de Deus, símbolo inalienável da sua existência.
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Systematic theology presents itself, thus, as the theology of the situation,
which refers to the current historical moment and to the human situation
as such. It highlights the content of religious faith as it is immediately lived
by the individual, becoming existential in the sense that every religious
experience is, in the end, existential, at the same time that it is philosophical
and systematic. It considers as theological only those enunciations that treat
their object in terms of the themes of being or not being.

We thus reach the conclusion that theology is the systematic
reflection on the Absolute in relation to our being, what it sought is
the integration of essence and existence, of infinite absolute and of
finite, of eternity and of temporality. The habitual hypothesis, present
in the theologies, is that a oneness principle, generally denominated
God, transformed itself, in its intimateness, into diverse elements,
coordinated in hierarchies and functions that reinforce this unity,
preserving the same scheme in all the smaller individuations, where
the statement that every human being is made in the image and
resemblance of God, who is his origin and his destiny.

In sum, according to the theologies, the human being is left with five
alternatives after death. The first, of materialism, is of nothingness. The
second, of pantheism, is of absorption into the universal whole. The third,
of the Churches, is the continuity of individuality with a fixed destiny. The
fourth, of Spiritism, is the continuity of individuality with the possibility of
infiniteprogress. Thefifth,of theosophy, is theevolutionof thewhole in the
bosom of God. Our position is to respect the freedom of each individual
to believe in what he needs, according to his developmental moment, and
to understand the fact that there is no consistent proof in favor or against
any of the alternatives mentioned above, in detriment of the others, except
in the private experience of each individual.
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A teologia sistemática apresenta-se, pois, como uma teologia da situ-

ação, que se refere ao momento atual histórico e à situação humana

como tal. Destaca o conteúdo da fé religiosa tal como é imediatamente

vivida pelo indivíduo, tornando-se existencial no sentido de que toda

experiência religiosa é, em última instância, existencial, ao mesmo

tempo que filosófica e sistemática. Só são teológicos os enunciados

que tratam do seu objeto enquanto temática do ser ou não ser.

Chegando à conclusão de que teologia é a reflexão sistemática sobre

o Absoluto enquanto relacionado ao nosso ser, o que se busca é a integração

de essência e existência, de Absoluto infinito e de finito, de eternidade e

de temporalidade. A hipótese habitual, presente nas teologias, é a de que

um princípio uno, geralmente denominado Deus, transformou-se, no

seu íntimo, em elementos diversos, coordenados em hierarquias e funções

que reforçam esta unidade, conservando o mesmo esquema em todas

as individuações menores, donde a afirmação de que todo ser é feito à

imagem e semelhança de Deus, que é sua origem e seu destino.

Em suma, segundo as teologias, restam ao ser humano cinco

alternativas para além-túmulo. A primeira, do materialismo, é a do

nada. A segunda, do panteísmo, é a da absorção no todo universal. A

terceira, das Igrejas, é a da continuação da individualidade com sorte

fixa. A quarta, do espiritismo, é a da continuação da individualidade

com possibilidade de progresso infinito. A quinta, da teosofia, é a

da evolução do todo no seio de Deus. Nossa posição é a do respeito

à liberdade de cada indivíduo de crer no que necessita, conforme o

seu momento evolutivo, e de compreensão do fato de que nenhuma

comprovação consistente existe contra ou a favor de qualquer das

alternativas acima enumeradas em detrimento das outras, a não ser

na experiência particular de cada indivíduo.
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3 PHILOSOPHICAL FUnDAMEnTS

Deduction, indirect knowledge, but also interior such as intuition,
that the individual can have of himself, passes, necessarily, through general
data to arrive at a particular conclusion, in the search of unity of thought.
This is an imperious dialectical requirement of his philosophising, which
seeks to contribute to clarify the relation between individual interior
fulfilment and the external fulfilment of his acting in the world. In
the philosophical fundaments of the Analytical-phenomenological-
existential psychotherapeutic Theory, esoteric, interior, we intend, in
an intuitive-rational perspective of the rational-deductive condition of
existing, to unify the data of the philosophies. We have tried to deduce
the universality of the spirit through the conjugation of formal logic
with dialectic knowledge and the consequent penetration into the true
meaning of the infinite unity of the universe.

Since deduction, indirect knowledge, but also interior such as
intuition, that the individual can have of himself, passes, necessarily,
through general data to arrive at a particular conclusion, it is indispensable
to know the existing modalities of approaching the theme. Dealing
with the human being, his existence, nature and attributes, as well as his
relation with the world, philosophy, love of knowledge, can be rational,
knowledge of the human being based on reason, or intuitive, knowledge
of the human being based on intuition, or phenomenological, knowledge
of the human being based on participation. Thus, philosophy, has at all
times, and even in the core of each individual type of elaboration of each
philosopher or philosophical school, brought with it, if not explicitly, at
least in an underlying way, the germ of its opposite, manifesting itself
at times rational, at times intuitive, at times phenomenological.
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3 FUnDAMEnTOS FILOSÓFICOS

A dedução, o conhecimento indireto, mas também interior como a

intuição, que o indivíduo pode ter de si mesmo, passa, necessariamente,

pelos dados gerais para chegar a uma conclusão particular, na busca da

unidade do pensamento. Esta é uma exigência dialética imperiosa do seu

filosofar, que visa a contribuir para o clarificar da relação entre a realização

interior do indivíduo e a realização exterior da sua atuação no mundo.

Nos fundamentos filosóficos daTeoria Psicoterapêutica Analítico-fenome-

nológico-existencial, esotérica, interior, pretendemos, numa perspectiva

intuitivo-racional da condição racional-dedutiva do existir, unificar os

dados das filosofias. Procuramos deduzir a universalidade do espírito

pela conjugação da lógica formal com a lógica dialética e conseqüente

penetração do verdadeiro significado da unidade infinita do universo.

Uma vez que a dedução, o conhecimento indireto, mas também

interior como a intuição, que o indivíduo pode ter de si mesmo, pas-

sa, necessariamente, pelos dados gerais para chegar a uma conclusão

particular, indispensável se faz conhecer as modalidades existentes de

abordagem do tema. Tratando do ser humano, da sua existência, natu-

reza e atributos, assim como da sua relação com o mundo, a filosofia,

amor pelo saber, pode ser racional, um saber sobre o ser humano à

base da razão, ou intuitiva, um saber sobre o ser humano à base da

intuição, ou fenomenológica, um saber sobre o ser humano à base

da participação. Assim, a filosofia, desde todos os tempos, e mesmo

no bojo de cada tipo individual de elaboração de cada filósofo ou

escola filosófica, traz consigo, se não de modo explícito, pelo menos

subjacente, o germe do seu contrário, manifestando-se ora racional,

ora intuitiva, ora fenomenológica.
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The nature of philosophical knowledge has given rise to different
philosophies, as many as there are cultural manifestations of humanity.
There is an opposition between rational philosophy, knowledge of
the human being and of the human group based on intuition, and
phenomenological philosophy, knowledge of the human being and of
the human group based on participation. In fact, however, rational
philosophy avails itself abundantly of considerations of intuitive
and phenomenological origin, and intuitive and phenomenological
philosophies seek to rationally explain intuitions and participations.
Furthermore, some problems that arise in rational philosophy do not
appear in intuitive and phenomenological philosophies, and vice versa.
One can observe a hierarchy in philosophical knowledge, which goes
from rational philosophy, passing through intuitive philosophy, to
phenomenological philosophy, which places itself above the conditions
of dependency on classical philosophical dialectics and sends us to
the aesthetic dimension as such.

3.1 The roots of rational philosophy

It can be said that the human being, forever, insecure in
face of the hazards of nature, has developed a feeling of fear of the
unknown that, besides giving rise to a feeling of religiosity, has also
given rise to the perception of his capacity of knowing, through
reflection, the power of the laws of nature, to symbolize them and
to seek protection in their logic. Philosophical tradition, under the
form of postulated principles, has perpetuated the systems and the
schools. The ancient civilizations registered their philosophies, each
one presenting their individualistic version, with uncertain deduction,
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A natureza do saber filosófico originou diferentes filosofias, tan-

tas quantas são as manifestações culturais da humanidade. Registra-se

uma oposição entre a filosofia racional, o saber sobre o ser humano

e sobre o grupo humano à base da razão, a filosofia intuitiva, o saber

sobre o ser humano e sobre o grupo humano à base da intuição, e a

filosofia fenomenológica, o saber sobre o ser humano e sobre o gru-

po humano à base da participação. Na realidade, porém, a filosofia

racional vale-se fartamente das considerações de origem intuitiva e

fenomenológica, e as filosofias intuitiva e fenomenológica procuram

explicar racionalmente as intuições e participações. Além disso, alguns

problemas suscitados na filosofia racional não aparecem nas filoso-

fias intuitiva e fenomenológica, e vice-versa. Pode observar-se uma

hierarquia no saber filosófico, que vai da filosofia racional, passando

pela filosofia intuitiva, até a filosofia fenomenológica, que se coloca

acima das condições de dependência da dialética filosófica clássica e

remete à dimensão estética como tal.

3.1 Raízes da filosofia racional

Pode dizer-se que o ser humano, desde sempre, inseguro

diante dos azares da natureza, desenvolveu uma sensação de temor

ao desconhecido que, além de ter dado origem a um sentimento

de religiosidade, deu origem também à percepção da sua capaci-

dade de conhecer, através da reflexão, a força das leis da natureza,

simbolizá-las e procurar proteção na sua lógica. A tradição filosó-

fica, sob a forma de princípios postulados, perpetuou os sistemas

e as escolas. Os povos antigos registraram suas filosofias, cada

qual apresentando sua versão individualista, com dedução incerta,
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confusing derivations mixed with more of less imprecise corollaries.
The school, generally local, sometimes national, was always known
as a kind of contract, of fraternity, between the masters and their
attendees. At the end of the ancient world, the several schools became
intermingled in large syncretism, leading, necessarily, to the reflections
of an anthropological nature that followed.

3.1.1 In ancient thought

In the period called Cosmological, rational philosophy found firm
expression in the Greek miracle, which foreshadowed the Germanic
miracle at the end of the Middle Ages. The free pursuit of knowledge
strengthened the spirits, guaranteed the climate for reflection. From
free thinking resulted the different conceptions of the world and of life.
Regarding the first question of the primordial sole substance, “arche”, the
Ionians tried out some answers of a cosmological nature: for Thales, the
oneness principle is the state of fluidity and humidity; for Anaximander,
it is either a mixture of all substances or the infinite, a qualitative
undetermined substance; for Anaximenes, it is the gaseous state. It must
be considered, later on, in Pythagoras, the assertion that all of reality is
structured by a regularity that can be expressed in numbers.

Also in the same period, from the pantheist conception of the world
of Xenophanes, Parmenides of Elea arrived at his conceptualization of
substance: what it is, is eternal humidity, without beginning nor end, it
cannot proceed from the non being, which is ineffable and unthinkable;
if what is, is, everything that is to come is illusion. Because it gives
relevance to thought, as an instrument to know the truth, Parmenides is
considered the founder of the theory of knowledge and of metaphysics,
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derivações confusas e misturadas de corolários mais ou menos im-

precisos. A escola, em geral local, algumas vezes nacional, era sempre

conhecida como uma espécie de contrato, de confraria, entre o mestre

e seus freqüentadores. No final do mundo antigo, as várias escolas

se confundiram num largo sincretismo, levando, necessariamente, às

reflexões de cunho antropológico que se seguiram.

3.1.1 no pensamento antigo

No período chamado cosmológico, a filosofia racional encontrou

firme expressão no milagre grego, que prenunciava o milagre germâ-

nico dos fins da Idade Média. A livre procura do saber robusteceu os

espíritos, garantiu o clima para a reflexão. Do livre pensar, decorreram

as diferentes concepções do mundo e da vida. À questão primeira da

substância única primordial, “arché”, ensaiaram os jônicos respostas

de caráter cosmológico: para Tales, o princípio único é o estado de

fluidez e umidade; para Anaximandro, ou é uma mistura de todas as

substâncias ou o infinito, substância qualitativa indeterminada; para

Anaxímenes, é o estado gasoso. Há que considerar, em seguida, em

Pitágoras, a afirmação de que a realidade inteira se encontra estruturada

por uma regularidade que pode expressar-se em números.

Ainda no mesmo período, da concepção panteísta do mun-

do, de Xenófanes, retirou Parmênides de Eléia sua conceituação

de substância: o que é, é eterna unidade, sem princípio nem fim,

não podendo proceder do não ser, que é inefável e impensável; se o

que é, é, todo devir é ilusão. Pelo fato de dar relevo ao pensamento,

como instrumento para se conhecer a verdade, é Parmênides con-

siderado o fundador da teoria do conhecimento e da metafísica,
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and his disciple Zeno developed a kind of scientific conversation
later on called dialectics. Heraclitus, also influenced by Xenophanes,
proved to be, however, an intransigent adversary of Parmenides, taking
from him the assertion that “what is, is”, from Zeno the assertion
that “movement is”, and from the Ionians that of the existence of a
live matter, asserting that the fundamental substance is fire, which
transforms itself into water, which in turn transforms itself, partly
into igneous steam, partly into earth, then returning to the form
of water and fire, all according to certain measures; therefore, all is
constantly changing.

Ending the period, we still have: Anaxagoras, who considered
the existence of infinite types of matter qualitatively distinct.
Empedocles, for whom the fundamental substances are fire, water, air
and earth; all bodies are made up from the aggregation of a limited
number of elementary types of matter; according to how matter is
in man, thus will be his knowledge. Democritus, asserted that there
was only one kind of matter or fundamental substance, made up of
several moving corpuscles, indivisible, innate and imperishable, which
he called atoms.

In the period called Anthropological, the attempts to explain
nature were followed by the attempts to explain mankind. No
longer bound to tradition, in the habit of questioning beliefs, human
thought started to question the costumes, to criticize the norms, to
make critical and rational reflection its norm. The Sophists, masters
of wisdom, added, to the exercises they submitted themselves and
their disciples, the problems of ethics: for Prodicus, things are
ethically indifferent; for Protagoras, there are rational rules for
human acts.
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tendo seu discípulo Zenão desenvolvido um tipo de conversação

científica mais tarde denominado dialética. Heráclito, também in-

fluenciado por Xenófanes, manifestou-se, porém, ferrenho adversário

de Parmênides, retirando deste a afirmação de que “o que é, é”, de

Zenão a de que “o movimento é”, e dos jônicos a da existência de

uma matéria viva, afirmando que a substância fundamental é o fogo,

que se transforma em água que, por sua vez, transforma-se, parte em

vapor ígneo, parte em terra, voltando depois à forma de água e de

fogo, tudo segundo certas medidas, portanto, tudo devém.

Encerrando o período, temos ainda: Anaxágoras, que consi-

derou a existência de uma infinidade de matérias qualitativamente

distintas. Empédocles, para quem as substâncias fundamentais são

o fogo, a água, o ar e a terra; todos os corpos se compõem pela

agregação de um número limitado de matérias elementares; con-

forme a matéria estiver no homem, assim será seu conhecimento.

Demócrito, que afirmou haver uma única espécie de matéria ou

substância fundamental, composta de inúmeros corpúsculos mó-

veis, imperceptíveis, indivisíveis, inatos e imperecíveis, aos quais

chamou átomos.

No período chamado antropológico, às tentativas de explicação

da natureza seguiram-se as tentativas de explicação do homem.

Não mais algemado à tradição, habituado a questionar as crenças, o

pensamento humano passou a questionar os costumes, a criticar as

normas, a fazer da reflexão crítica e racional a sua norma. Os sofistas,

mestres da sabedoria, integraram, nos exercícios a que se submetiam

e os seus discípulos, os problemas da ética: para Pródicos, as coisas

são eticamente indiferentes; para Protágoras, há regras racionais para

os atos humanos.
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Human thought, warned by the exercises of the Sophists, started
to found its behaviour on evidence and reflection, and not on customs.
At this time a special kind of dialectics emerged, which consisted
in leading the speaker to reach by himself, through questions, the
knowledge of truth. Departing from concrete particular cases, Socrates
compared them to other similar cases to discover the ethical principles;
this procedure earned him the title of inventor of induction.

At the period called Systematic, Plato established ethics,
based on the Socratic principle of the good, and defined the State
as a community of will organically produced, consisting of the
teaching, defensive and food producing classes, as the three parts
of the soul. With Aristotle, knowledge became systematized, with
logic constituting a particular science, an instrument to achieve
the right knowledge of truth. Aristotle established the categories,
more general predicates that can be attributed to things: substance,
quantity, quality, relation, place, time, action, passion, position,
state. He valued experience, repetitive observation, considering
judgments to be true if they correspond to real relations, and false if
not. The essence of the organic is in the fact that the parts presuppose
the whole, accommodating themselves to it, being the instrument,
organ, for existence and its development.

In the period called Eclectic, Hellenistic and Greco-Judeo,
the Stoics came about, with Zeno of Citium, for whom logic
encompasses rhetoric (grammar, poetry and musical theory)
and dialectics (theory of knowledge and formal logic). His
theory is sensualist, where the natural concepts come from
experience, and are joined to the concepts proceeding from
reflection which is deliberating, scientific and philosophical,
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O pensamento humano, alertado pelos exercícios dos sofistas,

passou a fundamentar a conduta na evidência e na reflexão, e não nos

costumes. Nesse período surgiu uma forma especial de dialética, que

consiste em, por meio de perguntas, fazer o interlocutor atingir, ele

próprio, o conhecimento da verdade. Partindo de casos particulares

concretos, Sócrates comparava-os com outros semelhantes para des-

cobrir os princípios éticos; esse procedimento valeu-lhe o título de

inventor da indução.

No período chamado sistemático, Platão firmou a ética, com

base no conceito socrático do bem, e definiu o Estado como uma

comunidade de vontade produzida organicamente, constituída das

classes docente, defensiva e ministradora dos alimentos, como as três

partes da alma. Com Aristóteles, sistematizou-se o conhecimento,

constituindo-se a lógica como ciência particular, instrumento para se

conseguir o conhecimento certo da verdade. O Estagirita estabeleceu

as categorias, predicados mais gerais que podem ser atribuídos às coi-

sas: substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, ação,

paixão, posição, estado. Valorizou a experiência, observação repetida,

considerando que os juízos são verdadeiros se correspondem a relações

reais, e falsos se não. A essência do orgânico está no fato de que as

partes pressupõem o todo, acomodam-se a ele, são o instrumento,

órgão, para a existência e o desenvolvimento dele.

No período chamado eclético, helenístico e greco-judaico, surgi-

ram os estóicos, com Zenão de Citium, para quem a lógica abrange

a retórica (gramática, poética e teoria da música) e a dialética (teo-

ria do conhecimento e lógica formal). Sua teoria é sensualista, dos

conceitos naturais vindos da experiência, aos quais se unem os con-

ceitos provenientes da reflexão deliberadora, científica e filosófica,
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which also avail themselves of images. The categories are substance,
property (quantity and quality), structure (place, time, action, passion,
position, state) and relation. The philosophers became counsellors of
the people, engaged in ridding them of primitive religious beliefs. They
were sought after to instruct in the meaning of life, and started to defend
certain conceptions of the world and to interpret them in their practical
aspect. Consequently, interest in ethics became widespread.

Also during this period, Carneades insisted on the characteristic
difficulty of knowledge obtained through syllogism, since if the
conclusion is valid as long as its premises are valid, there should be
some basic propositions immediately evident to guarantee the initial
link of the chain, but such propositions do not exist; what exists is
the probability, which possesses degrees, which are, representations
probable in themselves, representations that, furthermore, are not in
contradiction with others, and representations confirmed in all senses.
Sextus Empiricus discovered that, in syllogism, the greatest premise is
valid only in the condition that the conclusion is also true; he asserted
that knowledge is relative, but that empirical investigation and relative
truth are possible. At the time of the fusion of the Greek and Roman
cultures, it became indispensable, in order to explain the meaning of
life, a first deliberate attempt to synthesize the contributions of the
philosophers. For Plotinus, the creator of neo-Platonism, rational
knowledge, dialectics, perceives its own ideas (consciousness of itself ).

3.1.2 In medieval thought

In the period called Patristic, of dogma, a need was
felt to scientifically demonstrate the truth of Christianity,
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que sevalemtambémdas imagens.As categorias sãoa substância, aproprie-

dade (quantidadeequalidade), a estrutura (lugar, tempo, ação,paixão,posi-

ção, estado) e a relação. Os filósofos foram-se convertendo em conselheiros

do povo, empenhados em desvencilhar-se das crenças religiosas primitivas.

Procurados para instruir sobre o sentido da vida, passaram a defender de-

terminadas concepções do mundo e a interpretá-las em seu aspecto prático.

Em conseqüência, o interesse pela ética tornou-se predominante.

Ainda neste período, Carnéades insistiu na dificuldade carac-

terística do conhecimento obtido por meio do silogismo, pois, se a

conclusão vale na medida em que valem suas premissas, deveria haver

algumas proposições básicas imediatamente evidentes para garantir o

elo inicial da cadeia, mas tais proposições não existem; o que há é a

probabilidade, que manifesta graus, a saber, representações prováveis

em si mesmas, representações que, além disso, não estão em contra-

dição com outras, e representações confirmadas em todos os sentidos.

Sexto Empírico descobriu que, no silogismo, a premissa maior só vale

sob a condição de ser também verdadeira a conclusão; afirmou que

o conhecimento é relativo, mas que a investigação empírica e uma

relativa verdade são possíveis. Quando da fusão das culturas grega e

romana, tornou-se indispensável, para a explicação do sentido da vida,

uma primeira tentativa intencional de síntese das contribuições dos

filósofos. Para Plotino, criador do neoplatonismo, o conhecimento

racional, dialética, percebe as próprias idéias (consciência de si).

3.1.2 no pensamento medieval

No período chamado patrístico, do dogma, fez-se sentir a ne-

cessidade de demonstração científica da verdade do cristianismo,
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to refute the attacks of which it was the victim, and the Christians
availed themselves of Platonic, Stoic and neo-Platonic philosophies.
Justin asserted that the wisdom of God, Logos, was manifest in man
in order to redeem the world; even before Christianity, Logos already
manifested itself, but in a fragmented way, in Moses, in the prophets,
in the pagan prophets and philosophers; reason is a result of Logos,
and true rationality is in Christianity. Saint Augustine, in his theory of
knowledge, asserted: reason is the true source of knowledge, availing
itself of the senses, and the cause of error is premature judgment;
man is certain, at least, that he exists, that he doubts and of the other
facts of consciousness. The writings attributed to Saint Dionysius,
on Christian mystical experience, also admitted that knowledge was
only a pale attempt to explain revelation.

In the period called Scholastic, of the system, the main characteristic
was a preoccupation in philosophically founding Christian doctrine,
a system of dogmas, with specific interests in each phase. The first,
of Platonic-Augustinian influence, asserted that the general concepts,
universal, are real beings, substances, things, “res”, whereby we get
realism, and that there is an independent reality of the cognizant
subject. The second, of Aristotelian influence, taught that singular
concrete things are the “first”, the true, the substances per se, and
that the universal ones, general concepts, are not at all real, but mere
names, whereby we get nominalism. In the third phase criticism
prevailed. Roger Bacon, reasserted that the basis of phenomena is only
in experience: in sensible experience, the fundaments of the science
of nature; in interior experience, or spiritual, knowledge of the supra-
sensible and of the divine. For Ockham, the concept is the sign, the act of
Knowledge; the sciences are real when they deal with concepts of objects,
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para refutar os ataques de que era vítima, valendo-se os cristãos, para

esse fim, das filosofias platônica, estóica e neoplatônica. Justino afir-

mou que a sabedoria de Deus, Logos, fez-se homem para redimir o

mundo; mesmo antes do cristianismo, o Logos já se manifestara, mas

fragmentariamente, em Moisés, nos profetas, nos filósofos e profetas

pagãos; a razão decorre do Logos, e a verdadeira racionalidade está

no cristianismo. Santo Agostinho, na sua teoria do conhecimento,

afirmou: a razão é a verdadeira fonte do conhecimento, valendo-se

dos sentidos, e a causa do erro são os juízos precipitados; o homem

está certo, pelo menos, de que existe, de que duvida e dos demais

fatos da consciência. Os escritos atribuídos a São Dionísio, a mística

cristã, também admitiram o conhecimento apenas como uma pálida

tentativa de explicar a revelação.

No período chamado escolástico, do sistema, a característica foi

a preocupação em fundamentar filosoficamente a doutrina cristã,

sistema de dogmas, com interesses específicos em cada fase. A pri-

meira, de influência platônico-agostiniana, afirmou que os conceitos

gerais, universais, são seres reais, substâncias, coisas, “res”, donde

realismo, e que existe uma realidade independente do sujeito cog-

noscente. A segunda, de influência aristotélica, ensinou que as coisas

concretas singulares são as “primeiras”, as verdadeiras, as substâncias

propriamente ditas, e que os universais, conceitos gerais, não são

nada reais, mas meros nomes, donde nominalismo. Na terceira fase

predominou a crítica. Roger Bacon reafirmou que só na experiência

se encontra o fundamento dos fenômenos: na sensível, a ciência da

natureza; na interior, ou espiritual, o conhecimento do supra-sensível

e do divino. Para Ockham, o conceito é o sinal, o ato do conheci-

mento; as ciências são reais quando tratam conceitos de objetos,
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and they are rational when the concepts themselves become objects
of thought; the representations of sensibilities and of understanding
are natural signs, and words are artificial signs.

3.1.3 In modern thought

In the period called Humanistic, the Renaissance, there was a
mitigated attitude towards the rational. Humanism reinvigorated,
on the one hand, the studies of the neo-Platonists and, on the other,
that of the neo-Aristotelians, outstanding among the latter ones,
Alexander of Aphrodisias, who asserted the mortality of the soul, and
Pompanazzi, who proposed the substitution of faith in the immortality
of the soul for faith in the unlimited progress of humanity. Montaigne,
worried about the circumstantiality of value, not finding an absolute
validity for the norm, recommended submission to law and customs,
for cautions’ sake, and advocated the search for interior freedom to
achieve individual happiness, which results from peace of the soul.

In theperiod calledScientific,of scientific-metaphysical ambivalence,
the main characteristic was the search for a scientific explanation of the
world, which began with an interest in the derivation of efficient causes,
with Kepler, who was concerned about the investigation of quantitative
relations. Galileo considered the importance of sensible observation,
as long as it was preceded by suppositions, which are operations of
thought; the absolute properties are only the figure, magnitude, number,
movement and rest, while the other qualitative properties (colour,
smell, flavour, etc.) are related to a subject; the Aristotelian-Scholastic
logic proves and orders, but does not discover truths; it is necessary
thus, to induce, to measure and to deduce (analyze and synthesize);
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e são racionais quando os próprios conceitos se tornam objetos do

pensamento; as representações da sensibilidade e do entendimento

são sinais naturais, e as palavras são sinais artificiais.

3.1.3 no pensamento moderno

No período chamado humanístico, a renascença, houve uma ati-

tude mitigada em face do racional. O humanismo revigorou, de um

lado, o estudo dos neoplatônicos e, de outro, o dos neo-aristotélicos,

salientando-se, dentre estes últimos, Alexandre de Afrodísia, que

afirmou a mortalidade da alma, e Pomponazzi, que propôs a substi-

tuição da fé na imortalidade da alma pela fé no ilimitado progresso

da humanidade. Montaigne, preocupado com a circunstancialidade

do valor, não encontrando uma vigência absoluta da norma, preco-

nizou a submissão à lei e ao costume, por prudência, mas a busca da

liberdade interior para a conquista da felicidade pessoal, que decorre

da paz da alma.

No período chamado científico, ambivalência metafísico-científica,

a característica foi a busca de explicação científica do mundo, que

teve início com o interesse pela derivação das causas eficientes, com

Kepler, que se preocupou com a investigação das relações quantitati-

vas. Galileu considerou a importância da observação sensível, desde

que precedida de suposições, que são operações do pensamento; as

propriedades absolutas são apenas a figura, a grandeza, o número, o

movimento e o repouso, enquanto que as demais qualidades sensíveis

(cor, cheiro, sabor, etc.) estão em relação com o sujeito; a lógica aris-

totélico-escolástica comprova e ordena, mas não descobre verdades;

é necessário, pois, induzir, medir e deduzir (analisar e sintetizar);
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there is a regular dependency between the elementary causes and the
effects; if the why of phenomena is impenetrable (their essence), we can,
at least, question the how (their laws, their dynamics, their relation); the
natural facts are manifestations of movement (translation and dislocation,
separation, composition, oscillation); Two general presuppositions are:
the principle of simplicity and the principle of finality.

There is yet other news about the so called Scientific period.
Francis Bacon maintained the value of science as a vehicle of power; he
considered it necessary to observe, experiment and methodically reflect,
which requires freedom from all prejudice (from the species, from the
individual, from double meanings, from authority) and the adoption of
the inductive method. For Descartes, non-intuitive knowledge demands
comparison, which needs the concept of magnitude, qualitative or
quantitative, the latter being the approach of natural science, which
creates the hypothesis and carries out the experiment. All perception
already implies some kind of judgement. The sceptics marked their
passing through the modern philosophical scenario with the critical
study of the work of Descartes and other philosophers. Pascal insisted
that one must not accept any concept that is not defined, nor approve
any principle that cannot be deduced from these definitions.

Spinoza, in his theory of knowledge, availed himself of the
“geometric method”: he started with definitions and axioms, then passed
on to propositions with their proofs, adding the corollaries and the
scholiums. The succession of thoughts reflects the historical succession of
things, whereby the perfect knowledge of cause carries with it knowledge
of the effect; thus, experience is not necessary, since the order of the
beings corresponds to the order of thinking. True knowledge is deductive
knowledge, that is, through the causes, until the cause of the causes, God.
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há uma dependência regular entre as causas elementares e os efeitos; se

o porquê dos fenômenos é impenetrável (sua essência), pode-se, pelo

menos, indagar o como (suas leis, sua dinâmica, sua relação); os fatos

naturais são manifestações do movimento (translação e deslocação,

separação, composição, oscilação); são pressupostos gerais o princípio

da simplicidade e o princípio da finalidade.

Seguem-se notícias ainda sobre o período chamado científico.

Francis Bacon preconizou o valor da ciência como veículo de poder;

considerou necessário observar, experimentar e refletir metodica-

mente, o que exige libertação de todos os preconceitos (da espécie,

do indivíduo, da dubiedade de sentido, da autoridade) e adoção do

método indutivo. Para Descartes, o conhecimento não intuitivo exige

comparação, que necessita do conceito de grandeza, qualitativa ou

quantitativa, sendo esta última a abordagem da ciência natural, que

estabelece a hipótese e experimenta. Toda percepção já subentende

um juízo. Os céticos marcaram sua passagem pelo cenário da filosofia

moderna com o estudo crítico da obra de Descartes e dos demais filó-

sofos. Pascal insistiu em que não se deve aceitar conceito algum que

não esteja definido, nem aprovar qualquer princípio que não possa

ser deduzido dessas definições.

Spinoza, na sua teoria do conhecimento, valeu-se do “método

geométrico”: começou por definições e axiomas, passou às proposi-

ções com as suas provas, acrescentando os corolários e os escólios. A

sucessão dos pensamentos reflete a sucessão histórica das coisas, donde

o conhecimento perfeito da causa encerrar o conhecimento do efeito;

assim sendo, a experiência não é necessária, pois a ordem do ser cor-

responde à ordem do pensar. O conhecimento verdadeiro é o conhe-

cimento dedutivo, isto é, pelas causas, até a causa das causas, Deus.
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It is impossible to know particular things in all their varieties, but their
laws, which are their essence, the eternal, can be known. Reason is
the faculty of forming appropriate ideas.

John Locke refuted the concept of the existence of innate
ideas; not even the most general concepts (of identity, diversity,
possibility, impossibility, etc.), nor the fundamental principles
(of identity, of contradiction, etc.) are innate. Ideas result
from experience, and the concepts and judgments are formed
through abstractions and generalizations. Experience results
from perception, which comes, first of all, from the senses,
and secondarily, from interior processes pertaining to the soul.
Knowledge is the perception of the correspondence between two
ideas. There are four types of correspondence between ideas:
identity and diversity, relation, coexistence or not in the same
object, real existence. Truth consists in ideas or words joining
or separating, as the things they represent agree or not. There
are three degrees in our knowledge of existence: the sensible, the
intuitive and the deductive.

The Deists, represented by John Toland and Mathews
Tindal, taught that God created the world and abandoned it to
its regular course, without interfering in it with miracles, while
the Theists had been asserting the reign of God in the world
through revelation, grace and miracle. Based on Herbert of
Cherbury, the Deists asserted that rational religion had existed
in a pure state in the first men and was renewed in its purity by
Christ, a mere mortal. Ambitious clergymen tried to keep the
people spiritually dependent, teaching them incomprehensible
doctrines and mysterious ceremonies, disfiguring rational religion.
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É impossível conhecer as coisas particulares em todas as suas varieda-

des, mas suas leis, que são sua essência, o eterno, podem ser conhecidas.

Razão é a faculdade de formar idéias adequadas.

John Locke refutou o conceito da existência das idéias inatas;

nem os conceitos mais gerais (de identidade, diversidade, possibi-

lidade, impossibilidade, etc.), nem os princípios fundamentais (de

identidade, de contradição, etc.) são inatos. As idéias decorrem

das experiências, e os conceitos e juízos se formam por meio de

abstrações e generalizações. A experiência decorre da percepção,

que vem, primeiramente, dos sentidos e, secundariamente, dos

processos anímicos interiores. O conhecimento é a percepção da

correspondência entre duas idéias. Há quatro espécies de corres-

pondência entre as idéias: a identidade e diversidade, a relação, a

coexistência ou não no mesmo objeto, a existência real. A verdade

consiste em que as idéias ou palavras se juntem ou se separem na

medida em que as coisas que representam concordem ou não.

Há três graus no nosso conhecimento da existência: o sensível, o

intuitivo e o dedutivo.

Os deístas, representados por John Toland e Mathews Tin-

dal, ensinaram que Deus criou o mundo e o abandonou ao seu

curso regular, sem intervir nele com milagres, enquanto que os

teístas vinham afirmando o governo de Deus no mundo por meio

da revelação, da graça e do milagre. Baseados em Herbert de Cher-

bury, os deístas afirmaram que a religião racional existiu pura nos

primeiros homens e foi renovada na sua pureza por Cristo, um

simples mortal. Sacerdotes ambiciosos procuraram manter o povo

em dependência espiritual, ensinando-lhe doutrinas incompreen-

síveis e cerimônias misteriosas, desfigurando a religião racional.
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It is necessary to depurate religion again and recognize that what is
essential is to believe in God and follow one’s duty, avoiding spiritual
dependence fed by the clergy. The best service provided to God is
moral conduct.

The English Moralists greatly contributed to the development
of an ethics independent of theology. For Richard Cumberland, the
sociability instinct is the fundamental impulse of man; the natural
state is that of mutual peace and benevolence; what is good is that
which promotes the good of all, since God demands that man aspire
to the best for the greatest number of people; respect for the law, for
selfish reasons is not, morally speaking, the most meritorious. For
Ralph Cudworth and Samuel Clarke, moral law is known through
an innate disposition of reason, and there is no need, therefore, of
revelation or experience; moral goodness consists in doing what
is appropriate; the moral principles, recognized with the same
immediate evidence that one recognizes the mathematical axioms,
make the ethical forms as valid as the mathematical principles.

Also noteworthy is the contribution of the German Illuminists.
Tomasio defined ethics as the art of living happily, thanks to reason
and virtue. Christian Wolff divided the disciplines in empirical and
rational; he asserted that philosophy is the science of the possible,
of what is exempt of contradiction, having as its supreme principle,
identity, and as its method, the analysis of concepts and deduction.
Crusius and Lambert emphasized the importance of experience,
the division of the formal and material elements of knowledge,
the distinction between cognitional reason (logical dependency)
and real reason (causal dependency). Nicolau Tentens divided the
faculties into cognitional and appetitive and a special sensitive one.
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É necessário depurar a religião novamente e reconhecer que o essencial

é crer em Deus e cumprir o dever, evitando a dependência espiritual

alimentada pelos sacerdotes. O melhor serviço prestado a Deus é a

conduta moral.

Os moralistas ingleses muito contribuíram para o desen-

volvimento de uma ética independente da teologia. Para Richard

Cumberland, o instinto de sociabilidade é o impulso fundamental

do homem; o estado natural é o de paz e de benevolência mútuas;

é bom aquilo que promove o bem de todos, pois Deus exige que

o homem aspire ao melhor para o maior número de indivíduos; o

respeito à lei por motivos egoístas não é, moralmente, o mais meritó-

rio. Para Ralph Cudworth e Samuel Clarke, a lei moral é conhecida

por uma disposição inata da razão, não sendo necessárias, portanto,

nem a revelação nem a experiência; a bondade moral consiste na

realização do que é adequado; os princípios morais, reconhecidos

com a mesma evidência imediata com que se reconhecem os axio-

mas matemáticos, tornam as normas éticas tão válidas quanto os

princípios matemáticos.

É de notar, também, a contribuição dos iluministas alemães. To-

másio definiu a ética como a arte de viver feliz, graças à razão e à virtude.

Christian Wolff dividiu as disciplinas em empíricas e racionais; afirmou

ser a filosofia a ciência do possível, do que está isento de contradição,

tendo como princípio supremo o de identidade, e, como método, a

análise dos conceitos e a dedução. Crusius e Lambert ressaltaram a

importância da experiência, a divisão dos elementos formais e materiais

do conhecimento, a distinção entre a razão cognoscitiva (dependência

lógica) e a razão real (dependência causal). Nicolau Tentens dividiu

as faculdades em cognoscitivas e apetitivas, e uma sensitiva especial.
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Lessing considered human history as the education of reason, and the
processing of the search for truth as more important than its possession.
For Herder, humanity is a great individual, passing through childhood
(East), youth (Egypt and Phoenicia), adulthood (Greece), the virile age
(Rome) until old age (Christianity), in such a way that none of these
degrees is only a means, but they are all, at the same time, an end.

Fichte distinguished two fundamental forms of philosophical
systems: dogmatism, according to which intelligence (the I) is
a product of things in themselves, therefore, dependent; and
idealism, according to which all representations of things come from
intelligence. According to him, it is necessary to make a choice;
he chose transcendental or critical idealism, which presupposes the
existence of laws necessary for intelligence. The following are basic
principles of intelligence: that of position (the I), which is the thesis;
that of contraposition (the non-I), which is the antithesis; that of
limitation (in the I, a divisible non-I in contraposition to the divisible
I), which is the synthesis (teleological). Any position is in logical
relation to a contraposition, there being a synthesis.

The basic activities of the I, according to Fichte, refer to Kant’s
categories of quality (reality, denial, limitation). With the limitations
all the categories of quantity occur (unity, plurality, totality) and two
categories of relation (causality and reciprocal action), whereas the third
one (substance-accident) occurs because the I is the oneness substance,
where all possible accidents take place. There are degrees of intelligence:
imagination, which receives the impulse, produces the sensation; the non
conscious I lives intuition and from there it departs to the perception of
the I for itself (distinct from the non-I); reflection limits the activity of
imagination; reflection presupposes judgement, which is based on reason;
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Lessing considerou a história humana como educação da razão, e o

processamento da busca da verdade como mais importante do que a

posse dela. Para Herder, a humanidade é um grande indivíduo, pas-

sando pela infância (Oriente), pela mocidade (Egito, Fenícia), pela

Juventude (Grécia), pela idade viril (Roma) até a velhice (cristianismo),

sendo que nenhum desses graus é, apenas, um meio, mas todos são,

ao mesmo tempo, um fim.

Fichte distinguiu duas formas fundamentais de sistemas filosó-

ficos: o dogmatismo, segundo o qual a inteligência (o eu) é produto

das coisas em si, portanto, dependente; o idealismo, segundo o qual

todas as representações das coisas provêm da inteligência. Segundo

ele, é necessário optar; optou pelo idealismo crítico ou transcenden-

tal, que pressupõe a existência de leis necessárias da inteligência. São

princípios básicos da inteligência: o da posição (o eu), que é a tese;

o da contraposição (o não-eu), que é a antítese; o da limitação (no

eu, contrapondo ao eu divisível um não-eu divisível), que é a síntese

(teleológica). Qualquer posição está em relação lógica com uma con-

traposição, havendo uma síntese.

As atividades básicas do eu, segundo Fichte, referem-se às ca-

tegorias da qualidade, de Kant (realidade, negação, limitação). Com

as limitações, ocorrem todas as categorias da quantidade (unidade,

pluralidade, totalidade) e duas categorias da relação (causalidade e ação

recíproca), sendo que a terceira (substância-acidente) ocorre porque

o eu é a substância una, onde se dão todos os acidentes possíveis. Há

graus na inteligência; a imaginação, que recebe o impulso, produz a

sensação; o eu não consciente vive a intuição e parte daí para a per-

cepção do eu para si (distinto do não-eu); a reflexão limita a atividade

da imaginação; a reflexão pressupõe o juízo, que se baseia na razão;
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in pure reason, the I understands that the non-I is placed by itself,
which gives us certainty of our freedom.

August Comte explained the development of knowledge
by the law of the three stages. In the first, the theological, what
is predominant is man’s fantasy that he can know the essence of
things, its first causes and its ultimate ends, explaining them by the
action of personal beings, gods and spirits (fetishism, polytheism,
monotheism). In the second, the metaphysical, man’s fantasy that he
can know everything continues, but now using explanations based on
abstract ideas (principles or forces). In the third, the positive, man
recognizes the impossibility of knowledge of the absolute essence
of reality and seeks, through observation and experimentation,
to establish the laws that guide phenomena (laws of statics or of
dynamics) and that allow prediction. The simpler the object, the
faster knowledge reaches the positive stage, with the preponderance
of the deductive method.

For Comte, isolated man is an artificial abstraction; man
is, essentially, a social being. To the initial selfishness, as a result
of the development of intelligence, altruism superposes itself,
which is the basis of morals. Thus, in theological morality (the
first stage) and in metaphysical morality (the second stage), men
obey in function of personal interests; but in positive morality
(the third stage), men learn to live for the others. In the social
sphere, the military sphere corresponds to the theological stage,
which is characterized by the existence of an absolute authority
that leaves the economic work to the slaves; as examples, he
mentions the domination of the Church in the Middle Ages, the last
organic period, necessary to prepare the ground for development.
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na razão pura, o eu compreende que o não-eu está posto por ele mes-

mo, o que nos dá a certeza da nossa liberdade.

August Comte explicou a evolução do conhecimento pela lei

dos três estados. No primeiro, o teológico, predomina a fantasia do

homem de que ele pode conhecer a essência das coisas, suas causas

primeiras e seus fins últimos, explicando-os pela ação de seres pessoais,

deuses e espíritos (fetichismo, politeísmo, monoteísmo).No segundo,

o metafísico, continua a fantasia do homem de que pode conhecer

tudo, já agora valendo-se de explicações com base em idéias abstratas

(princípios ou forças). No terceiro, o positivo, o homem reconhece a

impossibilidade de conhecimento da essência absoluta da realidade e

procura, por meio da observação e da experimentação, estabelecer as

leis que regem os fenômenos (leis da estática ou da dinâmica) e que

permitem a previsão. Quanto mais simples o objeto, mais depressa

o conhecimento atinge o estado positivo, preponderando o método

dedutivo.

Para Comte, o homem isolado é uma abstração artificial;

ele é, essencialmente, um ser social. Ao egoísmo inicial, como

resultado da evolução da inteligência, vai-se sobrepondo o al-

truísmo, que constitui o fundamento da moral. Assim, na mo-

ral teológica (primeiro estado) e na moral metafísica (segundo

estado) os homens obedecem em função de interesses pessoais;

mas na moral positiva (terceiro estado), os homens aprendem a

viver para os outros. No social, ao estado teológico corresponde

o militar, que se caracteriza pela existência de uma autoridade

absoluta, que deixa o trabalho econômico aos escravos; como

exemplo, cita o domínio da Igreja na Idade Média, o último pe-

ríodo orgânico, necessário para preparar o terreno da evolução.
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The sphere of the jurists corresponds to the metaphysical stage, when
the middle classes start to demand and the military class changes
from belligerent to defender; it is an unstable period, of transition.
The industrial sphere corresponds to the positive stage, in which the
economical and social struggles relegate the military and political ones
to a second position; during this period there is a preoccupation in
promoting the well-being of the proletariat, offering them regular
employment and a rational educational system.

English positivism found in John Stuart Mill’s theory of knowledge
its greatest expression. Stuart Mill considered experience as the only
source of knowledge, and induction, the only fertile scientific method,
the one that leads to generalizations, to the laws of phenomena, that,
once established, are valid until proven wrong; even the causal law and
the logical principles were not given a priori, they are generalizations
from experiences. The inductive methods are those of agreement, of
difference, of concomitant variations and of residue. Thomas Buckle,
based on the assertions of J. S. Mill that there is a historical science
capable of establishing universal laws of the history of humanity, engaged
himself in the search for general laws of peoples’ lives. Carlyle disagreed
with this concept, asserting that history has been made by great men,
according to the creative freedom of each one.

Hartmann distinguished three spheres of the cognizable:
that of the subjective idea, of the immediate phenomenal
world; the real objective, of nature known by science through
phenomena; the metaphysical, of the only and real substance, of
the unconscious, basis of nature. The categories are the logical
structure of the word, and they rise to consciousness through their
concepts. There are the categories of sensibility and of thought.
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Ao estado metafísico corresponde o dos juristas, quando as classes mé-

dias passam a exigir e a classe militar passa, de aguerrida, a defensora;

é um período instável, de transição. Ao estado positivo corresponde

o industrial, em que as lutas econômicas e sociais relegam a segundo

plano as militares e políticas; neste período, há a preocupação em

promover o bem-estar do proletariado, oferecendo-lhe trabalho regular

e um sistema racional de educação.

O positivismo inglês encontrou, na teoria do conhecimento

de John Stuart Mill, a sua maior expressão. Considerou, Stuart

Mill, a experiência como a única fonte do conhecimento, e a

indução, o único método científico fecundo, aquele que leva à

generalização, às leis dos fenômenos, que, uma vez estabelecidas,

são válidas até ser provado o contrário; mesmo a lei causal e os

princípios lógicos não foram dados a priori, são generalizações

de experiências. São métodos indutivos o da concordância, o da

diferença, o das variações concomitantes e o dos resíduos. Tho-

mas Buckle, baseado na afirmação de J. S. Mill de que há uma

ciência histórica, capaz de estabelecer leis universais da história

da humanidade, ocupou-se da busca das leis gerais da vida dos

povos. Carlyle discordou dessa concepção, afirmando que a

história tem sido feita pelos grandes homens, de acordo com a

liberdade criadora de cada um.

Hartmann distinguiu três esferas do cognoscível: a da idéia sub-

jetiva, do mundo fenomênico imediato; a real objetiva, da natureza

conhecida pela ciência através dos fenômenos; a metafísica, da substân-

cia real e única, do inconsciente, base da natureza. As categorias são a

estrutura lógica do mundo, e se elevam até à consciência por meio dos

seus conceitos. São categorias as da sensibilidade e as do pensamento.
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The categories of sensibility are quality and quantity. The categories
of thought are: explanatory, reflective (logic and the methods
of measurement, of division, of judgement, of induction and of
deduction); speculative (causality, finality, substantiality). Causality
is only understood through finality. Substance can be found in the
metaphysical sphere; it is the unitary subject of all that succeeds,
having as eternal attributes the idea (the logical) and the will.

Nietzsche considered that the supreme value consists in asserting the
will to live. To “Know yourself” he added “become who you are”, valuing
theactualization, throughthewill,of thedailypotentialitywithintheessence
of the being. The real world is that of the senses; the world of metaphysics
and of religion are dreamed worlds. There is no personal immortality. The
supreme good is not knowledge nor the greatest well-being possible, but
life itself; and not only life, but healthy and strong life. The essence of the
living being is the will; but not the will for pleasure, but the will for power.
What is good is all that leads to the feeling of power, and bad all that comes
from weakness. Compassion for those who fail and for the weak is worse
than all the vice; the first principle of philanthropy is that the weak and
failed ones must succumb, and we must help them to perish.

Haeckel asserted that the only solid basis of the natural unitary
conception of the world results from scientific knowledge, which
lies in critical experience (a posteriori). Empirical knowledge is
achieved through observation of the exterior world and through
conscious reflection. The dualist conception of the world results from
a divine revelation, which gave origin to obscure and improbable
dogmas. The so called a priori knowledge was achieved a posteriori.
The world is a great whole guided by fixed natural laws submitted
to a process of evolution whose beginning and end are unknown.
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As categorias da sensibilidade são a qualidade e a quantidade. As

categorias do pensamento são: explicativas, reflexivas (a lógica e os

métodos da medida, da divisão, do juízo, da indução e da dedução);

especulativas (a causalidade, a finalidade, a substancialidade). A causa-

lidade só é compreensível pela finalidade. A substância encontra-se na

esfera metafísica; é o sujeito unitário de todo o suceder, tendo como

atributos eternos a idéia (o lógico) e a vontade.

Nietzsche considerou que o valor supremo consiste em se afirmar

a vontade de viver. Ao “conhece-te a ti mesmo” acrescentou o “torna-te

quem és”, valorizando a atualização, pela vontade, da potencialidade

contida na essência do ser. O mundo real é o dos sentidos; o da metafísica

e o da religião são mundos sonhados. Não há uma imortalidade pessoal.

O supremo bem não é o conhecimento ou o maior bem-estar possível,

mas a própria vida; e não qualquer vida, mas a vida sã e forte. A essência

do ser vivo é a vontade; mas não a vontade do prazer, e sim a vontade de

poder. É bom tudo que leva ao sentimento de poder, e mau tudo que

vem da debilidade. A compaixão pelos falhados e pelos fracos é pior do

que todos os vícios; o primeiro princípio da filantropia é que os débeis e

falhados devem sucumbir, e que devemos ajudá-los a perecer.

Haeckel afirmou que a única base sólida da concepção unitária

natural do mundo decorre do conhecimento científico, que repousa

na experiência crítica (a posteriori). O conhecimento empírico é

conseguido pela observação do mundo exterior e pela reflexão cons-

ciente. A concepção dualista do mundo decorre de uma revelação

divina, que originou dogmas obscuros e improváveis. Os chamados

conhecimentos a priori foram conseguidos a posteriori. O mundo

é um grande todo regido por leis naturais fixas e submetido a um

processo de evolução cujo princípio e cujo fim são desconhecidos.
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There is no personal immortality of the soul. There is no free will;
the will is a physiological function. God is the last and incognizable
cause of all things. Matter and energy are the inseparable attributes
of substance.

Wilhelm Ostwald, a monist as Haeckel, agreed with him in
some aspects: all is nature, and nature is all; all is submitted to the
same laws, whose knowledge is based on experience. But Ostwald
taught an energetic monism. Energy is work, and work generates
energy. Work is a magnitude whose measurement is made through
the product of power. There are six kinds of energy: mechanical, heat,
light, magnetic and electrical, chemical, and psychic. All happenings
consist of temporal or spatial alterations of energy, including those of
consciousness and of consciousness of the I. All the work of culture
consists of increasing gross energy and its useful part. It is science
that predicts occurrences and points the ways to reach the ends. The
end of culture is happiness. The level of culture can be measured by
the availability and utilization of energy.

John Unold summarized monist ethics in some fundamental
concepts. Man must have as an end and as law perfect adaptation. The
moral precept must occupy, in man, the place of natural force (instinct).
Moral education, based on science, must teach the natural consequences
of acts. Scientific ethics teaches the value of Nation and Humanity, what
is owed to predecessors and contemporaries, what is the duty towards
the current generation and the future generations. There is no other
immortality but that of the memory of the people. The law of striving
for perfection already exists in nature, but it is in culture that it achieves
its moral character. The human aspiration to perfection manifests
itself in the scientific-intellectual, artistic-literary, technical-economic,
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Não há a imortalidade pessoal da alma. Não há o livre arbítrio; a von-

tade é uma função fisiológica. Deus é a última e incognoscível causa

de todas as coisas. Matéria e energia são os atributos inseparáveis da

susbstância.

Wilhelm Ostwald, monista como Haeckel, com ele coincidiu

em alguns aspectos: tudo é natureza, e a natureza é tudo; tudo está

submetido às mesmas leis, cujo conhecimento se baseia na experiência.

Mas Ostwald ensinou um monismo energético. Energia é trabalho, e

trabalho gera energia. O trabalho é uma grandeza cuja medida se faz

por meio do produto da força. Há seis espécies de energia: as mecânicas;

o calor; a luz; as magnéticas e elétricas; as químicas; a psíquica. Todos

os acontecimentos consistem em alterações temporais ou espaciais da

energia, inclusive os da consciência e os da consciência do eu. Todo o

trabalho da cultura consiste em aumentar a energia bruta e a sua parte

útil. É a ciência que prevê as ocorrências e aponta os meios para serem

atingidos os fins. O fim da cultura é a felicidade. O nível da cultura pode

medir-se pela disponibilidade e pelo aproveitamento da energia.

John Unold resumiu a ética monista em alguns conceitos fun-

damentais. O homem deve ter como fim e lei a perfeita adaptação.

O preceito moral deve ocupar, no homem, o lugar da força natural

(instinto). A educação moral, baseada na ciência, deve ensinar as

conseqüências naturais dos atos. A ética científica ensina o valor da

Nação e da Humanidade, o que é devido aos antecessores e aos con-

temporâneos, qual o dever para com a geração atual e com as gerações

futuras. Não há outra imortalidade senão a da memória do povo. A lei

do aperfeiçoamento já existe na natureza, mas é na cultura que atinge

seu caráter moral. A aspiração humana à perfeição manifesta-se nas

esferas científico-intelectual, artístico-literária, técnico-econômica,
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political-social, ethical-religious spheres. In a strictly ethical sense,
the directions of the aspiration towards perfecting are the tendencies
towards humanization, individualization and socialization. The
learned man feels that it is his duty to participate in the cultural work
of humanity.

3.1.4 In contemporary thought

From rationalist philosophy we have, initially, a naturalist
conception of the world, with Oswald Spengler, who manifests it as
thus: religion is the essence of all culture; cultures are living beings of
a superior category, but also lacking an end; every culture is the living
body of an idea, and it has a youth, a maturity and an old age; every
civilization is the terrestrial remnant of an extinct culture; history is the
fulfilment of a possible culture; to causality, the supreme law of nature,
there is the correspondent, in history, the sign, need of life (interior
direction, but not “end”); history is producing itself, and therefore
cannot be known, since only what is produced, finished (“nature”) can
be known; knowledge kills its objects (it measures, divides, calculates);
causality is the developed sign, disorganized, dissected in the forms of
the intellect. For R. M. Holzapfel it is possible to found the validity
of an ideal with psychological investigations.

A culturalist conception of the world asserts, according to G.
Windelband, that the method of the natural science is not the
only scientific one, the historical method is equally valid. The
purpose of science is knowledge of the laws (nomothetic) and
successes (ideographic); the latter is the most important for the
scientific foundation of a conception of the world and of life,
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político-social, ético-religiosa. No estrito sentido ético, são direções

da aspiração ao aperfeiçoamento as tendências para a humanização, a

individualização e a socialização. O homem culto sente que seu dever

é participar na obra cultural da humanidade.

3.1.4 no pensamento contemporâneo

Da filosofia racionalista temos, inicialmente, uma concepção

naturalista do mundo, com Oswald Spengler, que assim se mani-

festa: a religião é a essência de toda cultura; as culturas são seres

vivos de categoria superior, mas também carentes de finalidade;

toda cultura é o corpo vivo de uma idéia, e tem juventude, maturi-

dade e velhice; toda civilização é o resíduo terrestre de uma cultura

extinta; história é a realização de uma cultura possível; à causali-

dade, lei suprema da natureza, corresponde, na história, o signo,

necessidade da vida (direção interior, mas não “fim”); a história

é o produzir-se, que não se pode conhecer, pois só o produzido,

o acabado (a “natureza”) pode ser conhecido; o conhecimento

mata seus objetos (mede, divide, calcula); a causalidade é o signo

desenvolvido, desorganizado, dissecado nas formas do intelecto.

Para R. M. Holzapfel é possível fundamentar a validade de um

ideal com investigações psicológicas.

Uma concepção culturalista do mundo afirma, com G. Win-

delband, que o método da ciência natural não é o único cientí-

fico, sendo o da ciência histórica igualmente válido. O fim das

ciências é o conhecimento das leis (nomotético) e dos sucessos

(idiográfico); este último é o mais importante para a funda-

mentação científica de uma concepção do mundo e da vida,
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since all feelings and interests have origin in the singular and in the
incomparable, while repetition and rule anesthetize feeling. There is
no proof of the immortality of the soul; those who wish to immortalize
themselves must do so through participation in supra-temporal and
eternal values and through collaboration so that they can be realized,
since for value to coincide with reality, for the rational to become
real, human action is necessary. The supra-temporal can be found
in eternally valid values of the true, the beautiful, the good and the
saintly.

According to H. Rickert, culturalism tries to show that desire for
knowledge cannot be satisfied, completely, in the natural sciences, and
a directing point of view is necessary to distinguish what is essential in
the cosmic course and in human history, since the totality cannot be
encompassed by science. For the natural sciences, which are limited to
the quantitative, it is enough to prove the identity between cause and
effect; but complete reality needs to admit causal inequality, and this
is the object of the cultural sciences. In all knowledge, the cognizant
individual has to take a stand towards certain values, and the objective
validity of scientific knowledge is dependent on the validity of the
values that are at the basis of the concepts set forth; the stand that
is taken is a “duty”, for which it is necessary to admit that there are
values that are absolutely valid, supra-historical.

For Rickert, the multiplicity of values became real in cultural
goods, which contribute to the elevation of life. It falls on the will
to transform values into goods, which makes the concept of an active
volitive subject indispensable. However, the action of the subject
comes about as a result of his taking a stand towards values, and
therefore, the existence of a system of values is necessary; this system,

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 198 30/09/14 18:37



199

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

pois todos os sentimentos e interesses têm origem no singular e no

incomparável, enquanto que a repetição e a regra anestesiam o sen-

timento. Não há prova alguma da imortalidade da alma; aquele que

deseje imortalizar-se deve fazê-lo através da participação nos valores

supratemporais e eternos e da colaboração para que eles se realizem,

pois para o valor coincidir com a realidade, para o racional tornar-se

real, é necessária a ação humana. O supratemporal encontra-se nos

valores eternamente válidos do verdadeiro, do belo, do bom e do

santo.

Com H. Rickert, o culturalismo procura demonstrar que o afã

de conhecimento não se satisfaz, por completo, na ciência natural,

fazendo-se necessário um ponto de vista diretor para distinguir o

essencial no curso cósmico e na história humana, uma vez que a

totalidade é inabarcável pela ciência. À ciência natural, que se limita

ao quantitativo, basta comprovar a identidade entre a causa e o efeito;

mas a realidade plena necessita admitir a desigualdade causal, e esse é

o objeto da ciência cultural. Em todo conhecimento, o sujeito cognos-

cente tem de tomar posição frente a certos valores, ficando a validade

objetiva do conhecimento científico na dependência da validade dos

valores que estão na base dos conceitos emitidos; essa tomada de

posição é um “dever”, para o que se torna necessário admitir-se que

haja valores absolutamente válidos, supra-históricos.

Para Rickert, a multiplicidade dos valores ganhou realidade nos

bens culturais, que contribuem para a elevação da vida. Compete à

vontade essa transformação dos valores em bens, o que torna impres-

cindível o conceito de sujeito volitivo ativo. Mas a ação do sujeito se

faz em decorrência da sua tomada de posição perante os valores, sendo,

pois, necessária a existência de um sistema de valores; esse sistema,
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however, cannot be rigid and finished, since in historical development,
nothing is definitive. It is necessary to look for a “third kingdom”,
which represents the unity of value and reality, at the basis of which
there is the act of valuing, which includes the acts that create value
(in investigation, in artistic production, in moral action). The moral
will is called upon to organize vitality in the sense of ethical norms.
Pure vitality is the “exterior side”, which needs contact with the
divine to elevate itself, whereas religious conduct is the path to greater
proximity with life.

A conception of the world based on the theory of knowledge
presents connotations of its philosophies of origin. The
positivistic one, according to Ernst Mach, confirms the anti-
metaphysical orientation and restricts itself to positive facts,
real (the elements: sounds, colours, pressures, heat, perfume,
space, time, etc.), which depend on circumstances external to
the body and internal (sensations); from sensations memories
are built, representations (unconscious memories), feelings,
volitions, concepts; memories combine themselves with optical
sensations and direct attention, giving rise to perception; the
I is a complex of sensations and representations that reacts to
impressions through acts and creations, and then undoes itself.
For F. A. Lange, the “I”, the “things” and their properties,
“causality” and the other categories are fictions, convenient ways
to label sensations.

The pragmatist conception of the world, according to J. Dewey,
W. James, G. F. S. Schiller, J. Simmel, is that what is true is
convenient for the species, practically efficient, sustains and guides
human action in the sense of conserving and nourishing life;

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 200 30/09/14 18:37



201

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

porém, não pode ser rígido e acabado, uma vez que, no desenvol-

vimento histórico, nada é definitivo. É necessário procurar um

“terceiro reino”, que represente a unidade do valor e da realidade,

na base do qual se encontre o ato de valorização, que inclua os

atos criadores de valor (na investigação, na produção artística, na

ação moral). A vontade moral é chamada para organizar a vita-

lidade no sentido das normas éticas. A pura vitalidade é o “lado

exterior”, que necessita de contato com o divino para elevar-se,

donde ser a conduta religiosa o caminho para maior proximidade

com a vida.

Uma concepção do mundo baseada na teoria do conhecimento

apresenta conotações das suas filosofias de origem. A positivista, com

Ernst Mach, confirma a orientação antimetafísica e se restringe aos

fatos positivos, reais (os elementos: sons, cores, pressões, calores,

perfumes, espaços, tempos, etc.), que dependem de circunstâncias

externas ao corpo e internas (sensações); a partir das sensações,

constróem-se as recordações, as representações (recordações incons-

cientes), os sentimentos, as volições, os conceitos; as recordações

combinam-se com as sensações ópticas e dirigem a atenção, dando

origem à percepção; o eu é um complexo de sensações e representa-

ções que reage às impressões por meio dos atos e das criações, e depois

se desfaz. Para F. A. Lange, o “eu”, as “coisas” e suas propriedades,

a “causalidade” e as demais categorias são ficções, meios cômodos

para dominar as sensações.

A concepção pragmatista do mundo, com J. Dewey, W. James,

G. F. S. Schiller, J. Simmel, é a de que é verdadeiro aquilo que é

conveniente para a espécie, praticamente eficaz, que sustenta e

guia a ação humana no sentido da conservação e fomento da vida;
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religious beliefs are true, since they comfort us and reinforce our
vital activity. The conception of critical idealism, according to
Hermann Cohen, although anti-metaphysical as those preceding
it, is that the sensations present only certain intentions, and it
is up to thought and its products, to solve problems and satisfy
these intentions; the products of thought are the categories, which
cannot be established by logic, in a complete and valid way, for all
times, since new problems may require new categories; scientific
thought creates an ordered reality; ethics, a doctrine of duties, is
independent of experience; it is the responsibility of the State to
moralize individuals; the concept of God is the idea of perfect
morality.

The conception of critical realism is that the world exists,
independently of cognizant individuals and of knowledge;
the content of knowledge, even in the possibility of perfect
knowledge, is distinct from objectively known reality. An inductive
metaphysics is possible, one that uses and interprets, all together,
the data of the particular sciences. For W. Stern, the fundamental
problem around which all the conceptions of the world rotate, at
all times, is the problem of the relation between the psyche (spirit)
and the physical (matter); another problem, even deeper, is the
distinction between person (a real set with unitary activities and
tending towards an end, conscious or nor), and thing (a passive
and receptive aggregation, mechanical, substitutable without
remnants); it is also important not to accept anthropocentrism,
nor the assertion that everything real is rational, but keep in mind
that the end of the world includes the constant elevation of its
own end.
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as crenças religiosas são verdadeiras, pois nos consolam e reforçam

nossa atividade vital. A do idealismo crítico, com Hermann Cohen,

embora antimetafísica como as precedentes, é a de que as sensações

apresentam, apenas, determinadas pretensões, cabendo ao pensa-

mento, e aos seus produtos, resolver os problemas e satisfazer a

essas pretensões; os produtos do pensamento são as categorias, que

não podem ser estabelecidas pela lógica, de um modo completo e

válido, para todos os tempos, pois problemas novos podem exigir

novas categorias; o pensamento científico cria uma realidade orde-

nada; a ética, doutrina do dever, independe da experiência; compete

ao Estado moralizar os indivíduos; o conceito de Deus é a idéia da

moralidade perfeita.

A concepção do realismo crítico é a de que o mundo existe,

independentemente dos indivíduos cognoscentes e do conheci-

mento; o conteúdo do conhecimento, mesmo na possibilidade

do conhecimento perfeito, é distinto da realidade conhecida

objetivamente. É possível uma metafísica indutiva, que utilize e

interprete, no seu conjunto, os dados das ciências particulares.

Para W. Stern, o problema fundamental em torno do qual giram

todas as concepções do mundo, em todas as épocas, é o problema

da relação entre o psíquico (espírito) e o físico (matéria); outro

problema, ainda mais profundo, é a distinção entre pessoa (con-

junto real, com atividade unitária e tendente para um fim, cons-

ciente ou não), e coisa (agregado passivo e receptivo, mecânico,

substituível sem resíduo); importante, também, é não aceitar o

antropocentrismo, nem a afirmação de que todo real é racional,

mas ter em vista que a finalidade do mundo inclui a constante

elevação do próprio fim.
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3.1.5 In summary

The roots of rational philosophy can be summarized as
follows: The fear of the unknown, besides giving rise to a feeling
of religiosity, enabled the human being to perceive his capacity
to know, through reflection, the force of the laws of nature, to
symbolize them and to seek protection in their logic. Ancient
thought sought to: firstly, explain the origin, mechanism and
destiny of the universe; secondly, to explain the origin, mechanism
and destiny of the human being in this universe; thirdly, to
systematize the knowledge acquired in the previous periods;
fourthly, to rethink this systematization. Medieval thought
engaged itself in teaching what had been learned, firstly, it did so
in an apologetic way, and then, in a little more structured way.
Modern thought sought to make knowledge and the language that
expresses it more precise. Contemporary thought once again took
up the themes of the greatest possible rigor in the search for and
communication of knowledge.

3.2 The roots of intuitive philosophy

Parallel to his perception of his capacity to know, through
reflection, the force of the laws of nature, to symbolize them and to
seek protection in their logic, the human being developed a permanent
desire to communicate with the whole of reality, which his meagre
knowledge did not allow him to obtain. He desired certainty. His
logic, as much as it proliferated, did not bring peace to his spirit. The
arguments he developed to explain the origin and destiny of the world,
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3.1.5 Em suma

As raízes da filosofia racional podem resumir-se como se segue:

O temor ao desconhecido, além de dar origem a um sentimento de

religiosidade, propiciou, também, que o ser humano percebesse sua

capacidade de conhecer, através da reflexão, a força das leis da natureza,

simbolizá-las e procurar proteção na sua lógica. O pensamento antigo

procurou: em um primeiro momento, explicar a origem, o mecanis-

mo e o destino do universo; em um segundo momento, explicar a

origem, o mecanismo e o destino do ser humano nesse universo; em

um terceiro momento, sistematizar o conhecimento adquirido nos

períodos anteriores; em um quarto momento, repensar essa sistema-

tização. O pensamento medieval ocupou-se de ensinar o aprendido,

em uma primeira fase, de modo apologético, e, em uma segunda, de

forma um pouco mais estruturada. O pensamento moderno procurou

precisar o conhecimento e a linguagem que o expressa. O pensamento

contemporâneo retomou a temática do maior rigor possível na busca

e na comunicação do conhecimento.

3.2 Raízes da filosofia intuitiva

Paralelamente à percepção da sua capacidade de conhecer, atra-

vés da reflexão, a força das leis da natureza, simbolizá-las e procurar

proteção na sua lógica, desenvolveu o ser humano um permanente

anseio de comunicação com a realidade toda, que o seu parco co-

nhecimento não permitia obter. Desejava a certeza. Sua lógica, por

mais que proliferasse, não lhe apaziguava o espírito. Os argumen-

tos que desenvolvia para explicar a origem e o destino do mundo,
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and his own origin and destiny, he knew came from himself, and the
real fundament, as far as it was, came from his own reflection. From
his desire to communicate with reality, he learned that the suppression
of ratiocination permitted him a sensation of more immediate contact
with the real which, at times, led him to despair and, at times, to
the sensation of understanding, of peace. All ancient peoples have
recorded, in their philosophies such experiences, but some individuals
and some schools of thought have dedicated more attention to it.

3.2.1 In ancient thought

In the period called Cosmological, the philosophy called irrational,
imbued with the feeling of religiosity, confused itself with the tradition
of the rituals and dogmas. In fact, the monist conception of the world
around a primordial substance “arche”, whether from Thales, with the
notion of fluidity and humidity, or from Anaximander, with the notion
of substantial infinite, or from Anaximenes, with the notion of gaseous
state, is a mystical-religious conception. This conception considers
matter to be endowed with power and life, although it distinguishes,
in living matter, a passive part, pure matter. Continuing, we find in
Pythagoras the doctrine of Transmigration of Souls, with the assertions
that reincarnation is ruled by the principle of punishment and reward,
and that the numbers, which represent the regularity of the structure
of reality, are good, the odd ones, and evil, the even ones.

Also in the same period, we have Xenophanes, who loathed
the licentiousness of the Gods of Homer and Hesiod and
proposed a static God and a pantheist conception of the world.
Parmenides of Elea, based on Xenophanes, developed metaphysics
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e sua própria origem e destino, sabia-o ele, vinham dele mesmo, e o

fundamento real, enquanto o fosse, derivava do seu próprio refletir. Do

seu anseio de comunicação com a realidade, aprendeu que a supressão

do raciocínio lhe permitia uma sensação de contato mais imediato com

o real que, por vezes, levava-o ao desespero e, por vezes, à sensação

de compreensão, de paz. Todos os povos antigos registraram, em suas

filosofias, tais experiências, mas alguns indivíduos e algumas escolas

dedicaram a elas maior atenção.

3.2.1 no pensamento antigo

No período chamado cosmológico, a filosofia chamada irracio-

nalista, eivada do sentimento de religiosidade, confundiu-se com a

tradição dos ritos e dogmas. De fato, a concepção monista do mundo

em torno de uma substância primordial “arché”, seja de Tales, com a

noção de fluidez e umidade, seja de Anaximandro, com a noção de

infinito substancial, seja de Anaxímenes, com a noção de estado gasoso,

é uma concepção religioso-mística. Esta concepção considera a matéria

dotada de força e de vida, embora distinga, na matéria vivente, uma

parte passiva, a pura matéria. Prosseguindo, encontramos, em Pitágo-

ras, a doutrina da transmigração das almas, com as afirmações de que

a reencarnação é regida pelo princípio do castigo ou da recompensa,

e de que os números, que representam a regularidade da estrutura da

realidade, são bons, os ímpares, e maus, os pares.

Ainda no mesmo período, temos Xenófanes, que se desgos-

tou da licenciosidade dos deuses de Homero e Hesíodo e propôs

um Deus estático e uma concepção panteísta do mundo. Parmê-

nides de Eléia, com base em Xenófanes, desenvolveu a metafísica
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as complementary to the theory of knowledge which he elaborated around
his conception of substance, that what is cannot proceed from what is not,
which is ineffable and unthinkable. Heraclitus, influenced by Xenophanes,
Parmenides, Zeno and the Ionians, tried to enrich the concept of substance,
considering that all is constantly becoming and that the cyclic process of the
universe is due to contradictions; he can then assert that human knowledge
itselfworks sensibilityandreason,andhumanlawstreat freedomandslavery;
reason must find support for itself on the law; determinism, which produces
the illusionofrepose inthebosomofmovement, is thereasonof theuniverse,
and to find in it the rule of acts is the problem of human reason.

Closing the period we still have: Anaxagoras, who asserted that
the order of the world proceeds from the Spirit, the “nous”, a kind of
thinking matter, susceptible to dividing itself, and that can be found,
in greater or lesser quantity in all living beings, including plants; the
“nous” knows it all; the more “nous” there is in man, the greater his
knowledge. For Empedocles, love unites all elements and hate separates
them. For Democritus, there in nothing better than interior peace,
which frees man from the realm of affections and the anguishing belief
in the gods; in order to free himself, man must control his fantasy, be
fair, be master of his pleasures, be a citizen of the world.

In the period called Anthropological, the interest in knowing man
himself started to become a priority, even though it was always present
in the previous period, when the main concern was knowledge of
the world. With the Sophists, masters in knowledge, considerations
on ethics started, and noteworthy among them, were Prodicus, who
asserted that things gain moral value thanks to the ethical ends they
serve; Protagoras, said that penalty has value as an example and not as
expiation, and that it is not possible to know if the gods exist or not,

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 208 30/09/14 18:37



209

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

como complementar à teoria do conhecimento que elaborou em torno de

suaconceituaçãodesubstância,dequeoqueénãopodeprocederdonãoser,

que é inefável e impensável. Heráclito, influenciado por Xenófanes, Parmê-

nides, Zenão e pelos jônicos, procurou enriquecer o conceito de substância,

considerando que tudo devém e que o processo cíclico do universo decorre

dascontradições;pôde,então,afirmarqueopróprioconhecimentohumano

trabalha a sensibilidade e a razão, e o direito humano trata a liberdade e

a escravidão; a razão deve apoiar-se na lei; o determinismo, que produz a

ilusão do repouso no seio do movimento, é a razão do universo, e encontrar

nele a norma dos atos é o problema da razão humana.

Encerrando o período, temos ainda: Anaxágoras, que afirmou

que a ordem do mundo procede do Espírito, do “nous”, uma espécie

de matéria pensante, susceptível de se dividir, e que se encontra, em

maior ou menor medida, em todo ser vivo, inclusive nas plantas; o

“nous” tudo sabe; quanto mais “nous” há no homem, maior o seu

conhecimento. Empédocles, para quem o amor une os elementos, e

o ódio os separa. Demócrito, para quem nada melhor do que a paz

interior, que liberta o homem do império dos afetos e da angustiosa

crença nos deuses; para libertar-se, o homem deve controlar sua fan-

tasia, ser justo, ser senhor dos seus prazeres, ser cidadão do mundo.

No período chamado antropológico, o interesse em conhecer o

próprio homem foi adquirindo prioridade, embora estivesse sempre

presente quando, no período anterior, a preocupação primeira do

conhecimento era o mundo. Com os sofistas, mestres da sabedoria,

iniciaram-se as cogitações sobre a ética, destacando-se, com Pródicos, a

afirmação de que as coisas ganham valor moral graças ao fim ético a que

servem, e, com Protágoras, as de que a pena tem um valor de exemplo e

não de expiação, e que não é possível saber se os deuses existem ou não,
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since it is impossible to check this matter. Also important is the Socratic
concept that correct evidence leads to fair action, to virtue, which in turn,
leads to happiness, and that unhappiness comes from perversity. The
Socratics adopted and developed the assertions of the master: Antisthenes
maintained that man should reduce his desires to a minimum in order
to be happy; Diogenes led such practice ad absurdum.

In the period called Systematic, Plato consolidated the Socratic
concept of the good, transformed into ultimate end that channels
and justifies conduct. The fundamental virtues are wisdom, strength,
temperance, justice. The values are: the measure; the beautiful, the
balanced, the perfect; the spirit and evidence; the science, the arts and
fair opinions; the “pure” feelings of pleasure, without pain. Aristotle
asserted that all human action purports to carry out something good,
a value; the supreme value is happiness, which depends on the human
being developing his own nature for a specific form, human, rational;
beside the dianoetic virtues, wisdom and prudence, there are the
ethical virtues, directions of the will based on an intention. The soul
is to the body as the form is to matter, as real life is to the capacity to
live, as the act is to power.

In the period called Eclectic, Hellenistic and Greco-Judeo,
according to the Stoics, mainly in the theory of knowledge of Zeno of
Citium, which is sensualist, experience is valued; he considered that the
representations of perception imprint themselves on the soul, a virgin
wax, and maintain themselves in memory as images. For the Stoics,
the supreme end is happiness; for happiness it is enough virtue and
pleasure, when it results from virtue; one must live according to nature,
submitting man’s reason to the world’s reason; virtue can be learned;
the cardinal virtues are wisdom, strength, mastery of oneself, justice;
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pois essa matéria é impossível de ser averiguada. É importante o

conceito socrático de que a reta evidência leva à ação justa, à virtude,

que, por sua vez, leva à felicidade, e que a infelicidade vem da per-

versidade. Os socráticos adotaram e desenvolveram as afirmações do

mestre: Antístenes preconizou que o homem reduzisse os seus desejos

ao mínimo, para ser feliz; Diógenes levou tal prática ao exagero.

No período chamado sistemático, firmou-se, com Platão, o con-

ceito socrático do bem, transformado no fim último que canaliza e

justifica a conduta. São virtudes fundamentais a sabedoria, a fortaleza,

a temperança, a justiça. São valores: a medida; o belo, o equilibrado,

o perfeito; o espírito e a evidência; a ciência, as artes e as opiniões

justas; os sentimentos “puros” de prazer, sem dor. Aristóteles afirmou

que toda ação humana se propõe a realizar um bem, um valor; o valor

supremo é a felicidade, que depende de o ser humano desenvolver sua

natureza própria de uma forma específica, humana, racional; ao lado

das virtudes dianoéticas, sabedoria e prudência, há as virtudes éticas,

direções da vontade baseadas numa intenção. A alma está para o corpo

assim como a forma para a matéria, a vida real para a capacidade de

viver, o ato para a potência.

No período chamado eclético, helenístico e greco-judaico, com

os estóicos, principalmente na teoria do conhecimento de Zenão de

Citium, que é sensualista, valorizou-se a experiência; considerava ele

que as representações da percepção se imprimem na alma, cera virgem,

e se conservam na memória como imagens. Para os estóicos, o fim

supremo é a felicidade; à felicidade basta a virtude, e o prazer só quan-

do desta decorre; deve-se viver de acordo com a natureza, submeter a

razão do homem à razão do mundo; a virtude pode ser aprendida; as

virtudes cardeais são a sabedoria, a fortaleza, o domínio de si, a justiça;
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the moral value of conduct depends, essentially, on intention; there
is essential equality in all men; positive law must not be considered
valid, in absolute terms, for each case.

Also in this period, Marcus Tullius Cicero adopted: the theory of
knowledgeof the skeptics,disseminating the theoryofprobability; theethics
andtheologyoftheStoics,preachingthatconductmustbevirtuous. Plutarch
considered the ideas of Plato and the numbers of Pythagoras as thoughts of
thedivinity. Philodesired to see the influenceof theOldTestament inGreek
philosophy; inethicshewasa rigorousStoic, asserting that thepassionsmust
not only be dominated but also extinguished (Mosaism), and the ecstatic
unificationwithGodisanevergreatergoodthanthesuppressionofpassions.
Plotinus, creator of Neo-Platonism, asserted that matter receives value from
ideas, souls; the soul of the world is in all souls; the most valuable part of
the human soul is reason, which pre-exists the body and immerses in it due
to an originating guilt; the soul reincarnates in diverse bodies, plant, animal,
human, celestial, according to the degree it has overcome its inclination for
the sensual; theunitaryhumansoul collects all sensations, feelings, appetites,
judges them and influences them by virtue of its freedom, reflection; the
essenceof thewill andofmoral conduct is in theeffortof the soul to free itself
from sensuality, thanks to knowledge. The supreme degree of knowledge is
the perfect union with the originating oneness in the ecstatic state, which
constitutes, at the same time, the supreme blessedness.

3.2.2 In medieval thought

The characteristic of the period called Patristic was a new
religious and moral life, based on love for one’s fellow creatures and
for a paternal God, and no longer for knowledge as a supreme value.
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o valor moral da conduta depende, essencialmente, da intenção; há

igualdade essencial em todos os homens; o direito positivo não deve

ser considerado válido, em absoluto, para cada caso.

Ainda neste período, Marco Túlio Cícero adotou: a teoria do co-

nhecimento dos céticos, divulgando a teoria da probabilidade; a ética e a

teologia dos estóicos, pregando que o comportamento deve ser virtuoso.

Plutarco considerou as idéias, de Platão, e os números, de Pitágoras, como

pensamentosdadivindade.Philondesejouvernafilosofiagregaa influência

do Velho Testamento; em ética foi um estóico rigoroso, afirmando que as

paixões devem ser, não apenas dominadas, mas extintas (mosaísmo), e que

a unificação extática com Deus é um bem ainda maior que a supressão das

paixões. Plotino, criador do neoplatonismo, afirmou que a matéria recebe

o valor das idéias, almas; a alma do mundo está em todas as almas; a parte

mais valiosa da alma humana é a razão, que preexiste ao corpo e mergulha

nele devido a uma culpa originária; a alma reencarna em corpos vários,

vegetal, animal, humano, celestial, segundo o grau de superação da sua

inclinação para o sensual; a alma humana unitária recolhe as sensações, os

sentimentos, os apetites, julga-os e influi neles por virtude da sua liberdade,

reflexão; a essência da vontade e da conduta morais está no esforço da alma

para libertar-se da sensualidade, graças ao conhecimento. O supremo grau

de conhecimento é a união plena com o uno originário no estado extático,

que constitui, ao mesmo tempo, a suprema bem-aventurança.

3.2.2 no pensamento medieval

No período chamado patrístico, do dogma a característica foi de

uma nova vida religiosa e moral, baseada no amor aos semelhantes e a

um Deus paternal, e não mais no conhecimento como valor supremo.
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Tertullian considered Plato the patriarch of heretics, the source of all
erroneous teachings; he asserted the Christian doctrine was a new law,
and reason should bow towards revelation. Saint Augustine asserted,
in his theory of knowledge, that God created the world from nothing
in order to recognize as true or false what is outside of it, consciousness
needs a norm, and this norm is God. The writings attributed to Saint
Dionysius, on Christian mystical experience, assert that, in order to
return to God, man needs to stop all activity of human knowledge,
in order to immerse itself into divine knowledge.

In the period called Scholastic, of the system, characterized by
the preoccupation in philosophically founding the Christian doctrine,
system of dogma, we have Abelard, who, in his ethics, asserted that
Christianity is the restoring of natural moral law, already known by
the ancient ones, and that the ethical character of actions depends
solely on the intention of the subject. Saint Thomas, in his ethics
considered, as did Saint Augustine, evil to be a non-being. The
supreme end of man is perfection, which contains in it happiness.
The noblest activity of man is knowing, which conditions desire.
Knowing God is supreme happiness; but the possible knowledge
of God in this world is an imperfect knowledge. It is good that
which does not contradict rational nature, individual and social.
The norm of virtuous conduct is the divine law known through
reason, and its application depends on consciousness. Moral virtue
is a habit resulting from the will. The material virtues are prudence,
temperance, strength and justice; the supernatural virtues are faith,
hope and charity. Man depends on the help of divine grace to fulfil the
virtues. It is the responsibility of the State to keep the peace, promote
material prosperity and encourage intellectual and moral virtue.
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Tertuliano considerou Platão o patriarca dos hereges, a fonte de

todos os ensinamentos errados; afirmou ser a doutrina cristã uma

nova lei, devendo a razão inclinar-se ante a revelação. Santo Agos-

tinho afirmou, na sua teoria do conhecimento, que Deus tirou o

mundo do nada e que, para reconhecer como verdadeiro ou falso

o que está fora dela, a consciência necessita de uma norma, e essa

norma é Deus. Os escritos atribuídos a São Dionísio, a mística cristã,

afirmam que, para voltar a Deus, o homem deve paralisar toda a

atividade do conhecimento humano, a fim de poder mergulhar no

conhecimento divino.

No período chamado escolástico, do sistema, caracterizado pela pre-

ocupação em fundamentar filosoficamente a doutrina cristã, sistema de

dogmas, temos Abelardo que, na sua ética, afirmou que o cristianismo

é uma restauração da lei moral natural, já conhecida pelos antigos, e

que o caráter ético dos atos depende unicamente da intenção do sujei-

to. Santo Tomás, na sua ética, considerou, como Santo Agostinho, o

mal um não ser. O fim supremo do homem é a perfeição, que contém

em si a felicidade. A mais nobre atividade do homem é o conhecer,

que condiciona o querer. Conhecer Deus é a suprema felicidade, mas

o conhecimento de Deus possível neste mundo é um conhecimento

imperfeito. É bom o que não contradiz a natureza racional, individual

e social. A norma da conduta virtuosa é a lei divina conhecida por meio

da razão, e a sua aplicação compete à consciência. A virtude moral é

um hábito decorrente da vontade. São virtudes materiais a prudência,

a temperança, a fortaleza e a justiça; são virtudes sobrenaturais a fé, a

esperança e a caridade. O homem depende do auxílio da graça divina

para efetivar as virtudes. Compete ao Estado manter a paz, promover

a prosperidade material e incentivar a virtude intelectual e moral.

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 215 30/09/14 18:37



216

Ockham and Duns Scott believed that the will always directs
itself towards the good, revealed by God, independently of being
understood by reason.

3.2.3 In modern thought

In the period called Humanistic, the Renaissance, there was
a devalued attitude towards the intuitive. The philosophy of the
Renaissance developed, in a general way, the concept of the individual
evaluation of value, instead of the passive receptivity of a heteronomous
authoritarian judgment, keeping, however, the concept that the external
authority is useful to control people. The Renaissance movement
began, in full force, in Italy. Montaigne recommended submission
to law and custom, for the sake of caution, but also the search for
interior freedom in order to conquer individual happiness, which
comes from peace of the soul. Agrippa von Nettesheim reminded
everyone of the mystical-religious conception of a universal soul, and
the consequent mutual dependence of all happenings. Hugo Grotius
believed natural law was conceived by reason and guided towards the
social, and that divine law was known through revelation.

In the period called Scientific, of metaphysical-scientific
ambivalence, in the search of a scientific explanation of the world, some
concepts are not suited to this more general vision. For Hobbes, who
applied the method of the natural sciences to the study of man, good is
what is desired, and evil what is hated; the fixed moral norms are those
that are determined by the State, and no value is absolute. Herbert
of Cherbury spoke of a natural religion, and of evident religious and
moral principles: there is a Supreme Being; He must be revered;
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Ockham e Duns Scott consideraram que a vontade se dirige sempre

para o bem, revelado por Deus, independentemente de ser compre-

endido pela razão.

3.2.3 no pensamento moderno

No período chamado humanístico, a renascença, houve uma

atitude mitigada em face do intuitivo. A filosofia da renascença de-

senvolveu, de um modo geral, o conceito da avaliação individual do

valor, ao invés da receptividade passiva de um julgamento autoritário

heterônomo, conservando, porém, o conceito de que a autoridade

externa é útil para controlar a plebe. O movimento renascentista

iniciou-se, com todo vigor, na Itália. Montaigne preconizou a sub-

missão à lei e ao costume, por prudência, mas a busca da liberdade

interior para a conquista da felicidade pessoal, que decorre da paz da

alma. Von Nettesheim relembrou a concepção místico-religiosa de

uma alma universal, e a conseqüente dependência mútua de todos os

acontecimentos. Hugo Grócio considerou o direito natural, concebi-

do pela razão e orientado para o social, e o direito divino, conhecido

pela revelação.

No período chamado científico, ambivalência metafísico-científica,

na busca de explicação científica do mundo, alguns conceitos não se

adequam a essa visão mais geral. Para Hobbes, que aplicou, no estudo

do homem, o método das ciências naturais, é um bem aquilo que se

deseja, e um mal aquilo que se detesta; as normas morais fixas são as

determinadas pelo Estado, e nenhum valor é absoluto. Herbert de

Cherbury falou em uma religião natural, e em princípios religiosos e

morais evidentes: existe um Ser Supremo; Ele deve ser reverenciado;
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virtue, together with piety, are the most valuable forms of this
reverence; man must regret his sins; reward and punishment must
come from the goodness and justice of God, in this world and the
other.

Continuing with the attempt of a scientific approach to
phenomena, Descartes recommended methodic doubt, including
towards the “evident”, which although seeming to be “clear and
distinct” knowledge, many times does not withstand criticism. The
most immediate knowledge is that of understanding itself. Certain
ideas (concepts and principles) spring from the spirit throughout the
development of the individual (they are innate), external impressions
serving only as stimulus. There are six elementary affects: admiration,
love, hatred, desire, happiness, sadness. Ethics deals with how the
will must behave in relation to the affects. Good is that which God
orders. Judgment belongs to the will. The error is a precipitated
judgment. Consent is a very important moral activity.

Geulincx did not see a reciprocal influence between the
body and the spirit, but rather the acting of God on one and the
other (occasionalism), since the spirit cannot act in the corporeal
world; God values the intention, not success; the greatest virtue
is humility resulting from self-knowledge; self love is the root of
evil; happiness is unattainable; the moral commandments are
not to be discussed. Malebranche observed that knowledge of
ourselves is of an inferior quality to the knowledge we have of
the world, since the psyche can be measured only indirectly and
even so, we can only speak of occasionalism, and not in causality;
God promotes everything and He is the Supreme Good; error
comes from distortion of rational concepts by sensible images;

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 218 30/09/14 18:37



219

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

a virtude, unida à piedade, é a mais valiosa forma dessa reverência; o

homem deve arrepender-se de seus pecados; a recompensa e o casti-

go devem advir da bondade e da justiça de Deus, neste mundo e no

outro.

Continuando a tentativa de uma abordagem científica dos

fenômenos, Descartes preconizou a dúvida metódica, inclusive do

“evidente”, que, parecendo um conhecimento “claro e distinto”,

muitas vezes não resiste à crítica. O conhecimento mais imediato é

o do próprio entendimento. Certas idéias (conceitos e princípios)

brotam do espírito no decorrer da evolução do indivíduo (são inatas),

as impressões externas servindo apenas de estímulo. Há seis afetos

elementares: admiração, amor, ódio, anseio, alegria e tristeza. A ética

trata de como a vontade deve comportar-se em face dos afetos. Bom

é aquilo que Deus ordena. O juízo pertence à vontade. O erro é um

juízo precipitado. O assentimento é uma atividade moral muito

importante.

Geulincx não viu influência recíproca entre o corpo e o es-

pírito, mas a atuação de Deus sobre um e outro (ocasionalismo),

pois o espírito não pode agir no mundo corpóreo; Deus tem em

conta a intenção, não o êxito; a maior virtude é a humildade de-

corrente do autoconhecimento; o amor próprio é a raiz do mal;

a felicidade é inatingível; os mandamentos morais são indiscutí-

veis. Malebranche observou que o conhecimento de nós próprios

é de grau inferior ao conhecimento que temos do mundo, pois

só indiretamente o psiquismo pode ser medido e, mesmo assim,

não se pode falar senão em ocasionalidade, e não em causalidade;

Deus é quem tudo promove e é o Supremo Bem; o erro provém

da perturbação dos conceitos racionais pelas imagens sensíveis;
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sin comes from acquiescence to sensible passions, which do not
depend on human freedom.

For Pascal, since the original sin man has been incapable of
achieving the good, since there is no self-determination, and moral
value is a gift granted by God. Bayle concluded that the world is
a “thing in itself ”, and not susceptible to be known; the allegedly
divine commandments must be justifiable to our consciousness; the
absolute foundation of the moral commandments is the eternal idea
of good and these commandments are innate in all men; The State
must guarantee tolerance to all beliefs and to those who do not believe.
For Spinoza, the highest degree of scientific thought is the intuitive
understanding of the particular and the general. In his ethics, Spinoza
developed the concept that theoretical knowledge is not the ultimate
end and must be placed at the service of morals. There are three
primary affects: desire, happiness and sadness; love and hatred are,
respectively, happiness and sadness connected to their external cause.
That which is considered good is that which is desired; it is not the
fact that it is considered good that makes it an object of desire.

For Locke, neither the idea of the existence of God nor the moral
principles are innate. Only the desire to be happy is innate. It is from
the experience of individual and communitary happiness that custom
is established; education is able to disseminate certain moral principles.
There are three kinds of norms: divine law, that of the city or political,
and that of public opinion. Revelation anticipated the knowledge of
moral values that man would take too long to know only by the use of
reason. For the sage, virtue is desirable “in itself”, but people need to see
other advantages in practicing it. Political power should be concerned
with the common good, according to the majority.
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o pecado decorre da aquiescência às paixões sensíveis, que não

depende da liberdade humana.

Para Pascal, desde o pecado original, o homem é incapaz de

alcançar o bem, não existindo, pois, autodeterminação, sendo o valor

moral um prêmio concedido por Deus. Bayle concluiu que o mundo

é uma “coisa em si”, não passível de ser conhecida; os mandamentos

supostamente divinos devem ter justificativas perante nossa consci-

ência; o fundamento absoluto dos mandamentos morais é a idéia

eterna do bem e esses mandamentos são inatos em todos os homens;

o Estado deve garantir a tolerância a todos os credos, e aos descrentes.

Para Spinoza, o mais alto grau do pensamento científico é a apreensão

intuitiva do particular e do geral. Na sua ética, Spinoza desenvolveu

o conceito de que o conhecimento teórico não é o fim último e deve

ser posto a serviço da moral. São três os afetos primários, o desejo, a

alegria e a tristeza; o amor e o ódio são, respectivamente, a alegria e

a tristeza ligadas a sua causa externa. É considerado bom aquilo que

é desejado; não é o fato de ser considerado bom que o faz objeto de

desejo.

Para Locke, nem mesmo a idéia da existência de Deus ou os

princípios morais são inatos. Só o desejo de ser feliz é inato. A partir da

experiência de felicidade individual e comunitária é que se estabelece

o costume; a educação consegue difundir certos princípios morais. Há

três espécies de normas: a lei divina, a da cidade, ou política, e a da

opinião pública. A revelação antecipou o conhecimento dos valores

morais que o homem demoraria muito a conhecer só pelo exercício da

razão. Para o sábio, a virtude é desejável “em si”, mas o povo necessita

ver vantagens outras em praticá-la. O poder político deve cuidar do

bem geral, de acordo com a maioria.
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Among the moralists, Shaftesbury and Mandeville stand out.
For the former, moral judgment is value judgment, different from
theoretical judgment of the real; there is evidence of sentiment, as
there is evidence of the intellect; the origin of ethical judgment lies
in reflexive affects, innate, of contentment and discontentment, that
the inclinations (instincts, passions, affects) manifest; the inclinations
can be anti-natural (bad), natural (sociable) and selfish; goodness is
innate to man; the practice of virtue causes happiness; the restraint
of passions, because of fear or other advantages, does not represent
moral value. For Mandeville, in virtuous acts there is also selfishness
and vanity, and in communitary life there are mere gatherings caused
by fear of loneliness and other dangers; it is the laws that have
taught men the advantages of altruism and sacrifice; the vices (greed,
prodigality, envy, haughtiness, etc) are the sources of progress of the
communities.

In his ethics, Leibniz distinguished the metaphysical evils from
the physical evils. He concluded that life offers more pleasure than
suffering. Birth and death are passages to new forms of existence.
Sensations, feelings and appetites are confused thoughts; from
consciousness want arises. Even unconscious representations can
constitute motives. Motives influence the will, but do not compel it.
The more rational a decision is, the more free it is. Every being tends
towards the most perfect for himself and for others, which causes ever
greater happiness. Hope of a more perfect life, a happier one, is a
complement to moral motivation. The essential elements of religion
are knowledge of God and virtue, while dogma and worshipping
are accidental, and the religions should seek a form of reconciling
themselves.
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Entre os moralistas, destacam-se Shaftesbury e Mandeville.

Para o primeiro, o juízo moral é um juízo de valor, diferente do juízo

teórico sobre o real; há uma evidência do sentimento, assim como há

uma evidência do intelecto; a origem do juízo ético encontra-se nos

afetos reflexivos, inatos, de agrado e desagrado, que as inclinações

(instintos, paixões, afetos) manifestam; as inclinações podem ser

antinaturais (más), naturais (sociáveis) e egoístas; a bondade é inata

no homem; a prática da virtude causa a felicidade; o refreamento das

paixões, por causa do temor ou de vantagens outras, não representa

valor moral. Para o segundo, nos atos virtuosos há também egoísmo

e vaidade, e na vida comunitária há o mero agrupamento causado

pelo temor da solidão e outros perigos; as leis é que têm ensinado aos

homens as vantagens do altruísmo e do sacrifício; os vícios (avareza,

prodigalidade, inveja, soberba, etc.) constituem a mola do progresso

das comunidades.

Na sua ética, Leibniz distinguiu os males metafísicos dos males

físicos. Concluiu que a vida oferece mais prazer que sofrimento. O

nascimento e a morte são passagens para novas formas de existência. As

sensações, os sentimentos e os apetites são pensamentos confusos; com

a consciência, surge o querer. Mesmo as representações inconscientes

podem constituir motivos. Os motivos influem sobre a vontade, mas

não a obrigam. Uma decisão é tanto mais livre quanto mais racional.

Todo ser tende para o mais perfeito para si e para os outros, o que

causa cada vez mais felicidade. A esperança de uma vida mais perfeita,

mais feliz, é um complemento da motivação moral. Os elementos

essenciais da religião são o conhecimento de Deus e a virtude, sendo

acidentais o dogma e o culto, devendo as religiões procurar uma forma

de se reconciliarem.
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The French illuminists manifested two distinct orientations.
On the one side, Helvetius and the materialists (La Mettrie,
Holbach, Diderot, D’Alembert, etc.) considered religion
harmful to morality because it promotes fanaticism and discord;
there is no immortality, except in the memory of those who
remain; self love motivates all acts; necessity enslaves men;
what distinguishes good men from evil men is the way they
organize their lives in search of happiness; what is good is
useful; duties are the means to achieve greater happiness for all;
education and the laws of the State are important to this end.
On the other side, J. J. Rousseau considered man to be naturally
good, and that this natural feeling makes revelation useless,
infuses the belief in God, in immortality and in freedom, and
gives origin to moral judgment.

In his ethics, Kant asserted that besides theoretical
knowledge of what is (real or ideally), there is practical
knowledge, of what should be. Only good will has absolute
value, independent of its effects. As valuable as they may be,
the effects of ill will will not have moral value, they can have,
at most, legal value. Good will encompasses disposition and
the activity in the sense of the morally accepted action. Good
is the will that is ruled by principles that can be considered
perennial and universal; this is a categorical imperative, an a
priori synthetic-practical principle. There is moral value in
wanting something in accordance with the law, something fair.
It can occur that in diverse communities, people want opposite
things and, nevertheless, they all behave morally, because they
all consider their conduct fair.
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Os iluministas franceses manifestaram duas orientações

distintas. De um lado, Helvetius e os materialistas (La Mettrie,

Holbach, Diderot, D’Alembert, etc.) consideraram que a religião

é prejudicial à moralidade porque fomenta o fanatismo e a discór-

dia; não há imortalidade, a não ser na memória dos que ficam; o

amor próprio é que motiva todos os atos; a necessidade escraviza

os homens; o que distingue os homens bons dos maus é a manei-

ra pela qual organizam sua vida na busca da felicidade; o bom é

o útil; os deveres são os meios para se alcançar maior felicidade

para todos; a educação e as leis do Estado são importantes para

esse fim. De outro lado, J.J. Rousseau considerou que o homem

é naturalmente bom, e que esse sentimento natural torna inútil a

revelação, infunde a crença em Deus, na imortalidade e na liber-

dade, e origina os juízos morais.

Na sua ética, Kant afirmou que, ao lado do conhecimen-

to teórico, do que é (real ou idealmente), há o conhecimento

prático, do que deve ser. Só a boa vontade tem valor absoluto,

independente dos seus efeitos. Por mais valiosos que sejam, os

efeitos da má vontade não terão valor moral, podendo ter, no

máximo, valor legal. A boa vontade compreende a disposição

e a atividade no sentido da ação moralmente aceita. É boa a

vontade que se rege por princípios que possam considerar-

se perenes e universais; este é um imperativo categórico, um

princípio sintético-prático a priori. O valor moral está em se

querer algo de acordo com a lei, algo justo. Pode ocorrer que,

em comunidades diversas, pessoas queiram coisas opostas e, no

entanto, todas procedam moralmente, porque todas consideram

justas suas condutas.
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Also regarding ethics, Kant asserted that the individual is only
a being of reason as long as his will is regulated by objectively valid
principles, which make him independent of any external power.
Impulse must submit itself to the judgment of practical reason.
Doing what is morally fair has value only when it is done out of duty
and not by inclination. Duty is power, whereby we conclude that
freedom is necessary. The will is also necessary. One must distinguish
empirical reason (of man as a phenomenon) from the will to freedom
(of man as a thing in itself ). Immortality is necessary so that man can
continue to seek perfection. In order for virtue to lead to happiness,
the existence of God is necessary; but respect for the law, and not
the hope of happiness in a future life, must be the only motive of
moral conduct.

According to Kant there are three fundamental functions of
the spirit: knowledge (theoretical reason), will (practical reason)
and feeling (pleasure or pain). For him, only causality is objective,
finality is subjective; only compliance with moral law can be
accepted as an end; teleological consideration is a regulative idea,
a heuristic principle. He distinguishes between: the pleasurable,
that which satisfies the senses; the useful, that which fulfills a desire;
the good, that which corresponds to moral will; the beautiful, that
which is disinterested; the sublime, that which is moral-aesthetic.
Schiller also considered the requirement for respect for the moral
unconditional; he saw in aesthetic education the best moralization
procedure, since it provides the notion of the valuable in itself, it
prepares the balance between the sensible and the supra-sensible,
overcoming the internal contradiction between what is natural and
what is spiritual.
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Ainda quanto à ética, afirmou Kant que o indivíduo só é ser

de razão na medida em que sua vontade se regula por princípios

objetivamente válidos, o que o torna independente de qualquer

poder externo. O impulso deve submeter-se ao julgamento da

razão prática. A realização do que é moralmente justo só tem va-

lor quando se dá por dever e não por inclinação. Dever é poder,

donde se conclui que a liberdade é necessária. A vontade também

é necessária. Deve distinguir-se a vontade empírica (do homem

enquanto fenômeno) da vontade de liberdade (do homem como

coisa em si). É necessária a imortalidade para que o homem possa

continuar buscando a perfeição. Para a virtude levar à felicidade,

é necessária a existência de Deus; mas o respeito pela lei, e não

a esperança da felicidade em uma vida futura, deve ser o único

motivo da conduta moral.

São três, segundo Kant, as funções fundamentais do espí-

rito: o conhecimento (razão teórica), a vontade (razão prática)

e o sentimento (prazer ou dor). Para ele, só a causalidade é

objetiva, a finalidade é subjetiva; só se pode aceitar como fim

o cumprimento da lei moral; a consideração teleológica é uma

idéia regulativa, um princípio heurístico. Distingue: o agradável,

que satisfaz aos sentidos; o útil, que realiza um desejo; o bom,

que corresponde à vontade moral; o belo, que é desinteressado;

o sublime, que é estético-moral. Schiller considerou também

incondicional a exigência de respeito pela moral; viu na edu-

cação estética o melhor procedimento de moralização, pois dá

a noção do valioso em si, prepara o equilíbrio entre o sensível

e o supra-sensível, a superação da contradição interna entre o

natural e o espiritual.
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The ethics of Fichte considers the I to have an infinite aspiration,
that is, the finite I aspires to the absolute I. The world is the material
of our activity, the things of the world are what we do to them. Our
sensible or natural instincts distinguish objects and seek satisfaction
in them. Reflection elevates the rational being above the instincts,
permits him to convert them into objects, gives him consciousness
of duty. The instincts seek comfortableness, tranquility and joy; the
moral impulse always seeks new problems. The basic moral law consists
in each one fulfilling his destiny, acting according to one’s own moral
judgment, which presupposes us to be free from submission to natural
instincts. Moral law leads to immortality, which consists in living
above the temporal, obeying the laws of reason, which presuppose
active participation in the development of the community.

In the thinking of Fichte, it is the responsibility of the church to
create an internal community of certainties, and, of the State, to regulate
the external community among men, respecting the right of the body, of
property, of life and of health. Morality concerns intention, and the law,
external action. The constitution must predict the development of the
State. The historical process, in its moral purpose, must be understood
as: an initial state, when reason occurred instinctively; a second state,
in which rational law became conscious, but with external authority,
against which there were protests; afterwards individual free will started
to develop, which led to the “perfect sin” (enlightenment); then, the
time of initial rationality is lived (starting with Kant), who understands
moral law as a requirement of the superior essence of man; it will be
followed by perfect rationality, when unconditional submission to moral
law will lead man to true freedom, and then to blessedness (love for the
eternal, love for God and life in God).
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A ética de Fichte considera que o eu tem uma aspiração infinita,

isto é, o eu finito aspira ao eu absoluto. O mundo é o material da

nossa atividade, as coisas do mundo são o que delas fazemos. Nossos

instintos sensíveis ou naturais assinalam objetos e buscam neles a

satisfação. A reflexão eleva o ser racional acima dos instintos, permite

que ele os converta em objetos, dá-lhe a consciência do dever. Os

instintos buscam a comodidade, o sossego e o gozo; o impulso moral

busca sempre novos problemas. A lei moral básica consiste em cum-

prir cada um o seu destino, agindo de acordo com seu próprio juízo

moral, que pressupõe estarmos livres do jugo dos instintos naturais.

A lei moral leva à imortalidade, que consiste em vivermos acima do

temporal, obedecendo às leis da razão, que pressupõem participarmos

ativamente na evolução da comunidade.

No pensar de Fichte, compete à igreja criar uma comunidade

interna de convicções, e, ao Estado, regulamentar a comunidade externa

entre os homens, respeitando o direito do corpo, o da propriedade, o da

vida e o da saúde. A moral trata a intenção, e o direito, a ação externa. A

constituição deve prever a evolução do Estado. O processo histórico, na

sua finalidade moral, deve ser assim compreendido: um estado inicial,

quando a razão ocorreu instintivamente; um segundo estado, em que a

lei racional se tornou consciente, mas com autoridade exterior, contra a

qual se começou a protestar; a seguir foi-se desenvolvendo o livre arbí-

trio individual, que levou ao “pecado perfeito” (o iluminismo); vive-se

a época da racionalidade inicial (a partir de Kant), que compreende a

lei moral como exigência da essência superior do homem; seguir-se-á

a racionalidade perfeita, quando a submissão incondicional à lei moral

levará o homem à verdadeira liberdade, e daí à bem-aventurança (amor

ao eterno, amor a Deus e vida em Deus).
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For Schelling, the original sin is in the I, in individual existence,
whereby it can be concluded that blessedness, the union with God,
does not predict individual immortality, and several reincarnations
are necessary until the individuals perfect themselves to the point of
being able to lose their personal identity and plunge into the absolute;
individual will must submit itself to the universal will, which is the
return to God; moral action is the manifestation of perfect will, which
presupposes the conscious I; the most perfect form of consciousness
is the religious one. As to Schleiermacher, he valued religious feeling,
nevertheless, denying that it results from moral consciousness, but
asserting rather that it results from the fact that the human being feels
absolutely dependent on everything he does and is; knowledge and
the will are partial aspects; only in religious feeling can man live his
total being and his dependence on total reality.

In regard to speculative idealism, the assertion that the absolute
is the starting point of all knowing, empiricism and naturalism were
in opposition. For Herbart, there is the being, the happening and
the valuing of the relations of the will, the moral judgments of value.
From the relation of the will with moral consciousness arises the idea
of interior freedom; with the intensity of volition arises the idea of
perfection; with another will that disinterestedly supports it, arises
the idea of benevolence; with another will that does not give in to
it, arises the idea of a right; with the need for reward, arises the
idea of remuneration. These five moral ideas represent the basis of
individual ethics, from where the social ethics comes. Teaching must
be educational, impress moral character, availing itself of the means
provided by psychology. Religion strengthens the moral tendencies
in man.
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Para Schelling, o pecado original está no eu, na existência indi-

vidual, donde concluir-se que a bem-aventurança, a união com Deus,

não prevê a imortalidade individual, sendo necessárias reencarnações,

até que os indivíduos se aperfeiçoem a ponto de poderem perder a

identidade pessoal e mergulhar no absoluto; a vontade individual

deve subordinar-se à vontade universal, que é o regresso a Deus; a

ação moral é a manifestação da vontade perfeita, que pressupõe o

eu consciente; a mais perfeita forma da consciência é a religiosa. Já

Schleiermacher valorizou o sentimento religioso, negando, porém,

que decorra de uma consciência moral mas, sim, do fato de o ser

humano sentir-se absolutamente dependente em tudo que faz e é;

o conhecimento e a vontade são aspectos parciais; só no sentimento

religioso pode o homem viver o seu ser total e sua dependência da

realidade total.

Ao idealismo especulativo, à afirmação de que o absoluto

é o ponto de partida de todo o saber, opuseram-se o empirismo

e o naturalismo. Para Herbart, há o ser, o suceder e a valoração

das relações da vontade, os juízos morais de valor. Da relação

da vontade com a consciência moral surge a idéia de liberdade

interior; com a intensidade da volição, surge a idéia de perfeição;

com outra vontade que a apóie desinteressadamente, surge a

idéia de benevolência; com outra vontade que não ceda para ela,

surge a idéia de direito; com a necessidade de recompensa, surge

a idéia de remuneração. Essas cinco idéias morais representam a

base da ética individual, de onde deriva a social. O ensino deve

ser educativo, imprimir o caráter moral, valendo-se dos meios

fornecidos pela psicologia. A religião fortifica as tendências mo-

rais no homem.
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Feuerbach taught that the object is granted by the senses, and
not by thought, which only gathers and interprets the sensations.
Reality has individuality as its essence; thought, which has generality
as its essence, cannot elaborate a system about the totality of the
world. The theses of the existence of God and of the immortality of
the soul are unsustainable, but the power of religion is indisputable.
Man imagines God according to the best in himself, whereby
religious faith is the best source of information about a people,
mainly about its morality. Moral value must have value in itself.
The basis of ethics is the relations of men among themselves, where
and when the I can achieve the plenitude of its essence. Without
the community there would be no laws or moral judgment. Seeking
happiness is the aspiration of all. The community guarantees the
limitations of selfishness. Atheism congregates forces to create a
better life.

In his ethics, J. S. Mill received the influence of his father,
James Mill, and of Bentham, who had both refused the authority of
tradition, valuing criticism and the search for the greatest happiness
possible for the greatest number of people, considering that intensity,
duration, certainty, proximity, fecundity and purity are elements
that allow us to evaluate pleasure. J. S. Mill added that: whoever
has rejoiced in spiritual and social pleasures does not exchange them
for sensible pleasures; a value that was a means to achieve pleasure
can, through development, become a value in itself. Harmony
between society and the individual must be sought, sacrificing it in
the search for the common good should be avoided; women must
be given the right to emancipation in the judicial, economic and
political sense.
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Feuerbach ensinou que o objeto é dado pelos sentidos, e

não pelo pensamento, que apenas une e interpreta as sensações.

A realidade tem como essência a individualidade; o pensamento,

que tem como essência a generalidade, não pode elaborar um

sistema sobre a totalidade do mundo. As teses da existência de

Deus e da imortalidade da alma são insustentáveis, mas a força da

religião é indiscutível. O homem imagina Deus de acordo com

o melhor de si mesmo, donde a fé religiosa ser a melhor fonte de

informação sobre um povo, principalmente sobre sua moralidade.

O valor moral deve valer por si mesmo. A base da ética é a relação

dos homens entre si, onde e quando o eu pode atingir a plenitude

da sua essência. Sem a comunidade não existiriam leis nem juízos

morais. Buscar a felicidade é aspiração de todos. A comunidade

garante a limitação do egoísmo. O ateísmo congrega forças para

criar uma vida melhor.

Em sua ética, J. S. Mill recebeu a influência de seu pai,

James Mill, e de Bentham, que haviam recusado a autoridade da

tradição, valorizando a crítica e a busca da maior felicidade pos-

sível para o maior número possível de pessoas, considerando que

a intensidade, a duração, a certeza, a proximidade, a fecundidade

e a pureza são os elementos que permitem avaliar o prazer. J. S.

Mill acrescentou que: quem gozou prazeres espirituais e sociais não

os troca pelos prazeres sensíveis; um valor que era um meio para

alcançar um prazer pode, pela evolução, torna-se um valor em si;

deve ser procurada a harmonia entre a sociedade e o indivíduo,

evitando sacrificá-lo na busca do bem comum; deve ser dado à

mulher o direito de emancipação no sentido jurídico, econômico

e político.
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Fechner sought the regular relation between the physical and
the psychic, which are two ways of manifesting a single essence: God.
Lotze asserted that there was an absolute at the core of all reality, to
which the whole mechanism of nature serves, as a means for valuable
spiritual ends. Everything is a being. Knowledge consists in the
contents of consciousness finding themselves in a regular relation
with objects. Consciousness, through judgments of contentment and
discontentment, knows values. The most valuable spiritual activity is
love, which makes the compulsory force of moral judgments of value
comprehensible, which show us the way to participate in culture, to
collaborate in the fulfillment of a universal end, according to the will
of God.

For Hartmann, the natural processes are the means for the
spirit to find itself. Nature must contain, in an unconscious way, this
purpose, without which it could not become conscious to man. The
universal will manifests itself without hindrances as exterior nature;
when partial effects collide particular will arises, which, turned against
itself, causes pain; when the obstacle is removed, pleasure arises.
Pleasure and pain are the basic elements of consciousness; from the
elaboration of these feelings, sensations and representations arise,
which are conditions for the activation of the will. In its development
consciousness apprehends the universal end. Dissatisfaction results
from the contradiction of the will with itself; peace can only be
reached through the annihilation of individual reason, for which it
is necessary that each one knows himself; the task of each man is to
know himself and contribute so that other men know themselves;
only by doing so will universal peace arise and will it be possible to
return to the absolute unconscious.
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Fechner procurou a relação regular entre o físico e o psíquico,

que são dois modos de manifestação de uma essência única, Deus.

Lotze afirmou existir um absoluto no âmago de toda realidade,

ao qual todo o mecanismo da natureza serve, como um meio para

fins espirituais valiosos. Tudo é um ser. O conhecimento consiste

em que os conteúdos de consciência se encontrem numa relação

regular com os objetos. A consciência, através dos juízos de agrado

e desagrado, conhece os valores. A mais valiosa atividade espiri-

tual é o amor, que torna compreensível a força compulsória dos

juízos morais de valor, que nos apontam a forma de participar na

cultura, colaborar na realização de um fim universal, de acordo

com a vontade de Deus.

Para Hartmann, os processos naturais são o meio para o espírito

encontrar-se a si mesmo. A natureza deve conter, de modo incons-

ciente, essa finalidade, sem o que ela não poderia tornar-se consciente

para o homem. A vontade universal se manifesta sem entraves como

natureza exterior; quando os efeitos parciais se chocam, surge a von-

tade particular que, voltada contra si mesma, causa a dor; quando o

obstáculo é afastado, surge o prazer. Prazer e dor são os elementos

básicos da consciência; da elaboração destes sentimentos surgem as

sensações e as representações, que são condições para a ativação da

vontade. Na sua evolução, a consciência apreende o fim universal. A

insatisfação decorre da contradição da vontade consigo mesma; só é

possível alcançar a paz aniquilando a vontade particular, para o que é

necessário que cada um conheça a si mesmo; a tarefa de cada homem

é se conhecer e contribuir para que os outros homens se conheçam;

só assim surgirá a paz universal e será possível o regresso ao incons-

ciente absoluto.
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Wilhelm Wundt asserted that knowledge is the ever more
perfect apprehension of the real world, which exists independently of
us and the knowledge we have of it. The psychic is pure happening,
something current, having the will as essence. The objective goods
are values in themselves, independently of the pleasure they provide
us, even though the consolation they may offer is a good motivation
for them to be pursued. Moral values are intuited throughout the
evolution of humanity, and give rise to norms and ideals. The
objective values are morality, law, science, art, religion, because they
produce culture. Collaborating with culture is how the individual
elevates himself from temporality to eternity. Moral action is the
most fundamental of all, and its ultimate end is to institute a universal
society, indispensable basis for the development of culture; but this
is not the ultimate moral end, and there should be a universal moral
order, divine, to which this objective belongs.

For Nietzsche, there are two types of moral evaluation: master
morality and slave morality. In master morality: the exceptional man
is he who needs no approval from anyone, he honors that which
has power over himself, he venerates age and tradition, he is ready
for victory and for pleasure; whoever is not exceptional is worthless.
In slave morality: the good man is the one who is giving, patient,
humble, affable, in sum, the degenerate, tired, weak. The true ideal
is that of the exceptional man, that is, the hero, the super-man. The
discipline of pain is what creates the superiority of men. Well-being
makes man worthless. The exceptional man knows that there is a
hierarchy in morality, and he does not intend that there be a single
morality for all men. Society does not exist for itself, but to serve as
support to a chosen stock.
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Wilhelm Wundt afirmou que o conhecimento é a apreensão

cada vez mais perfeita do mundo real, que existe independentemen-

te de nós e do conhecimento que tenhamos dele. O psíquico é um

puro suceder, uma atualidade, tendo a vontade como essência. Os

bens objetivos são valores em si, independentemente do prazer que

proporcionem, muito embora o consolo que possam oferecer seja

uma boa motivação para que sejam seguidos. Os valores morais são

intuídos no decorrer da evolução da humanidade, e dão origem às

normas e aos ideais. São valores objetivos a moralidade, o direito, a

ciência, a arte, a religião, porque produzem cultura. Colaborando com

a cultura é que o indivíduo se eleva da temporalidade à eternidade.

A ação moral é a mais fundamental de todas, e tem como fim último

instituir uma sociedade universal, base indispensável para a evolução

da cultura; mas este não é o último fim moral, devendo existir uma

ordem moral universal, divina, à qual este objetivo pertença.

Para Nietzche, há dois tipos de valoração moral: a moral dos

senhores e a moral dos escravos. Na moral dos senhores: o homem

distinto é aquele que não precisa da aprovação de ninguém, honra o

que tem poder sobre si próprio, venera a idade e a tradição, está apto

para a vitória e para o prazer; quem não é distinto é desprezível. Na

moral dos escravos: o homem bom é o dadivoso, o paciente, o humilde,

o afável, enfim, o degenerado, o cansado, o fraco. O verdadeiro ideal é

o do homem distinto, isto é, do herói, do super-homem. A disciplina

da dor é que cria a superioridade dos homens. O bem-estar torna o

homem desprezível. O homem distinto sabe que há uma hierarquia de

moralidade, e não pretende uma única moral para todos os homens.

A sociedade não existe para si mesma, mas para servir de suporte a

uma estirpe escolhida.
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3.2.4 In contemporary thought

In confessional religious philosophy, catholic doctrine asserts
that a personal God created the world, and rewards and punishes
men after death; his existence was revealed in the Ancient Covenant
and confirmed in Jesus Christ. The truth revealed in the Holy
Scriptures is true because it was revealed, and not because natural
reason can understand it as true; the Church, through the ecclesiastic
magisterium, gives the guarantee of what was truly revealed and
the proofs (fundamental theology, apologetic) that rationally found
faith. Faith and science cannot contradict each other; the ultimate
end of science is truth, and not freedom, and faith prevents science
from falling into error. The Mosaic commandments can be summed
up in two: love God above all things, and to love one’s neighbor as
oneself.

Neo-Scholastic philosophy, or neo-Thomism, asserts that the
world exists, independently of the cognizant subject and the contents
of knowledge; it is possible to have a metaphysics that avails itself
of the particular sciences and of scientific methods as its fundament;
reason can explain the existence and essence of God, the immortality
of the soul, freedom; in order to know reality, there is experience
(external and internal) and rational thought. Values, including the
moral ones, are not a product of the spirit, which only recognizes them;
without God all norms would perish; the will is free (indeterminism),
but character and motives influence it (determinism); even the fully
developed man owes humble submission to God and to the Church;
love to one’s neighbor must manifest itself, also, in the sense of social
well-being.
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3.2.4 no pensamento contemporâneo

Na filosofia religiosa confessional, a doutrina católica afirma que

um Deus pessoal criou o mundo, e recompensa e castiga os homens

depois da morte; sua existência foi revelada na Antiga Aliança e

confirmada em Jesus Cristo. A verdade revelada na Sagrada Escri-

tura é verdade porque foi revelada, e não porque a razão natural

possa compreendê-la como verdade; a Igreja, através do magistério

eclesiástico, é que dá a garantia do que foi realmente revelado e

as provas (teologia fundamental, apologética) que fundamentam

racionalmente a fé. A fé e a ciência não podem contradizer-se; o

mais alto fim da ciência é a verdade, e não a liberdade, e a fé evita

que a ciência caia em erro. Os mandamentos mosaicos resumem-se

em dois: o amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como

a si mesmo.

A filosofia neo-escolástica, ou neotomista, afirma que o mundo

existe, independentemente do sujeito cognoscente e dos seus conteúdos

de conhecimento; é possível uma metafísica que se valha das ciências

particulares e dos métodos científicos como seu fundamento; a razão

pode explicar a existência e a essência de Deus, a imortalidade da alma,

a liberdade; para o conhecimento da realidade, atuam a experiência

(externa e interna) e o pensamento racional. Os valores, inclusive os

morais, não são produto do espírito, que apenas os reconhece; sem

Deus, todas as normas pereceriam; a vontade é livre (indeterminis-

mo), mas o caráter e os motivos influem sobre ela (determinismo);

mesmo o homem plenamente desenvolvido deve humilde submissão

a Deus e à Igreja; o amor ao próximo deve manifestar-se, inclusive,

no sentido do bem-estar social.
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Modernist philosophy develops the conception that: metaphysics is
impossible, whereby it is impossible to “know” God and divine revelation;
what exists is a subconscious need of the soul to approach the incognizable,
which makes it ”experience”, “live” God, which happens with greater vigor
in the prophets and apostles; reason tries to clarify religious experience,
transforming it into knowledge, giving rise to ideas and concepts of the
divine (incognizable); the church transforms personal experience into
dogma. Hermann Schell talks about an ideal Catholicism, capable of
developing, assimilating modern ideas. An expression of modernism, the
liturgical movement seeks to renew interest in worship and, in a general
way, the modern church is trying to participate, ever more effectively, in
movements for social well-being.

The protestant conception of the world, based on the spirit of the
Reformation and in the efforts of Martin Luther, finds itself diluted
in different ramifications. Liberal Protestantism, influenced by the
Enlightenment, having broken away from the traditional dependence
on the authority of the Church over culture, pontificates an ethics
oriented towards progress; Orthodox Protestantism itself concedes
that it is not enough to avail of the authority of the Church, and
that it is necessary to ground that which is asserted; in a general way,
Protestantism considers that the truth of religion is obtained through
subjective individual “experience” or “living”. For E. Troeltsch, the
proto-phenomenon of all religions is the mystical living; religions
tend towards a normative end, the idea of God being important.
Also for P. Wernle, besides theoretical thought of value, there is an
experience of evaluation and of will, an interior recognition of moral
values, which generates the compulsoriness of their fulfillment; what
is essential is this experience, and not dogma.
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A filosofia modernista desenvolve a concepção de que: a meta-

física é impossível, donde ser impossível “conhecer” Deus e a revela-

ção divina; o que há é uma necessidade subconsciente da alma de se

aproximar do incognoscível, que faz “experimentar”, “viver” Deus, o

que ocorre com maior vigor nos profetas e apóstolos; a razão procura

esclarecer a experiência religiosa, transformá-la em conhecimento,

dando origem às idéias e aos conceitos do divino (incognoscível); a

Igreja transforma a experiência pessoal em dogma. Hermann Schell fala

num catolicismo ideal, capaz de evoluir, assimilar as idéias modernas.

Expressão do modernismo, o movimento litúrgico procura renovar

o interesse pelo culto e, de um modo geral, a Igreja moderna está

procurando participar, cada vez mais efetivamente, dos movimentos

para o bem-estar social.

A concepção protestante do mundo, baseada no espírito da Reforma

e nos esforços de Martin Lutero, encontra-se diluída nas suas diferentes

ramificações. O protestantismo liberal, influenciado pelo iluminismo,

havendo rompido com a dependência tradicional da autoridade da

Igreja sobre a cultura, pontifica uma ética orientada para o progresso;

o próprio protestantismo ortodoxo concede que não basta valer-se da

autoridade da Igreja, sendo necessário fundamentar aquilo que se afir-

ma; de um modo geral, o protestantismo considera que a verdade da

religião obtém-se pela “experiência” ou “vivência” subjetiva individual.

Para E. Troeltsch, o protofenômeno de todas as religiões é a mística; as

religiões tendem para um fim normativo, sendo importante a idéia de

Deus. Também para P. Wernle, além do pensamento teórico de valor,

há uma experiência de valoração e de vontade, um reconhecimento

interior dos valores morais, que gera a obrigatoriedade da sua realização;

o essencial é essa experiência, e não o dogma.
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Rudolf Euckem represents the fundamental Protestant attitude
concerning individual freedom in the interpretation of the Holy
Scriptures and criticism of the Church. His idealist metaphysics
can be summarized as: there is a universal personal life, a cosmic
personality, for whose development everyone collaborates, combating
everything they feel is against God; each one must try to achieve
spiritual reality, which confers to human spiritual life an “interiority”
, “its own content”, a “substantial character”; for all to convert into
spiritual beings, into personalities, depends on the decision of each
individual, although all continue to be natural beings, subject to
resistance to the developmental process; true culture consists in
the continuous victory over the selfish nature of man, transforming
natural individuality into eternal spiritual personality, a participant
in the cosmic personality.

From irrationalist philosophy we have the attempt at a new
spiritual dimension. It maintains that life and creation should be
guided by feeling, by instinct, by intuition; they cannot be understood
by the intellect. Even the economy needs the spirit to give it life. It is
not rational thought, but feeling, that knows values and sets the will
into action to transform them into goods, which can be found in the
life of the National State, in art, in morality, in religion. The National
State is necessary since each nation needs to develop its culture, which
justifies the wars, in the sense of avoiding practical materialism and
moral and spiritual degradation. In art, expressionism stimulates the
manifestation of the divine that each one feels in himself. In religion
(non-confessional), personal expression must move towards the social,
inspiring the fulfillment of supreme values, since socialism is also
spiritual and social education.
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Rudolf Euckem representa a atitude protestante fundamental de

liberdade individual na interpretação da Sagrada Escritura e de crítica

à Igreja. Sua metafísica idealista pode assim resumir-se: há uma vida

pessoal universal, uma personalidade cósmica, para cuja evolução

todos colaboram, combatendo tudo que sentem ser contrário a Deus;

cada um deve procurar alcançar a realidade espiritual, que concede à

vida espiritual humana uma “interioridade”, um “conteúdo próprio”,

um “caráter substancial”; converterem-se todos em seres espirituais,

em personalidades, depende da decisão de cada indivíduo, continu-

ando todos, embora, seres naturais, sujeitos a resistências ao processo

evolutivo; a verdadeira cultura consiste na vitória contínua sobre a

natureza egoísta do homem, transformando a individualidade natu-

ral em personalidade espiritual eterna, participante da personalidade

cósmica.

Da filosofia irracionalista temos a tentativa de uma nova dimen-

são espiritual. Considera que a vida e a criação devem reger-se pelo

sentimento, pelo instinto, pela intuição; não podem ser compreendidas

pelo intelecto. Mesmo a economia necessita do espírito para dar-lhe

vida. Não é o pensamento racional, mas o sentimento, que conhece

os valores e põe a vontade em ação para transformá-los em bens, que

podem ser encontrados na vida do Estado Nacional, na arte, na mo-

ralidade, na religião. O Estado Nacional é necessário, pois cada povo

necessita desenvolver sua cultura, o que justifica as guerras, no sentido

de evitarem o materialismo prático e a degradação moral e espiritual.

Na arte, o expressionismo estimula a manifestação do divino que cada

um sente em si. Na religião (não confessional), a expressão pessoal deve

caminhar para a social, inspirando a realização dos valores supremos,

pois o socialismo é também educação espiritual e moral.
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According to Henri Bergson, irrationalism asserts that only
intuition can understand life. The live current of things slips through the
artificial constructions of science (analysis and synthesis), which cannot
touch it. In the psychic happening, time has a special signification;
past and future incessantly act on the present, and only intuition can
apprehend the live “I” in its concrete duration, real. In the same way, the
concept of natural causality does not apply to the psyche, since the “I”
vacillates and oscillates, and it is necessary to await action to apprehend
it; it is only free in the rare instances in which it takes possession of
itself and submerges, by means of intuition, in the reality of concrete
time. The universe lives and evolves thanks to an originating vital
impulse, God; the inorganic is the extinction of the organic, which
is instinct and intelligence. The human being must free himself from
the domination of needs and of the intellect, a slave to utility, and, by
an act of the will, live in intuition, creatively, like God.

According to J. Müller, irrationalism advocates the individual’s
fidelity to himself, the worshipping of personal life, the return to
natural life, maintaining that what is most important is to live, and
afterwards, to know, through life, through experience; it teaches that
consciousness, around which intellectualist reflection revolves, is only
the surface of the spirit; it is necessary that the truth revealed by
Jesus Christ be purged of the Jewish legal conceptions and the Greek
intellectual conceptions, and that a life full of love and abnegation
be lived. According to W. Rathenau, everything is, ultimately, spirit.
H. Keyserling reminds us that an apt education is one that separates,
from the transitory symbols, the permanent meaning of reality, and
that seeks to steer men to freedom, to their own determination and
to the development of a profound and individual existence.
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Com Henri Bergson, o irracionalismo afirma que só a intuição

pode entender a vida; a corrente viva das coisas desliza através das

construções artificiais da ciência (análise e síntese), que não conse-

guem tocá-la. No acontecer psíquico, o tempo tem uma significação

especial; o passado e o futuro atuam incessamente sobre o presente,

e só a intuição pode apreender o “eu” vivo na sua duração concreta,

real. Assim, também, o conceito de causalidade natural não se aplica

ao psiquismo, pois o “eu” vacila e oscila, e é necessário aguardar a

ação para apreendê-lo; ele só é livre nos raros instantes em que toma

posse de si mesmo e submerge, por meio da intuição, na realidade

do tempo concreto. O universo vive e evolui graças a um impulso

vital originário, Deus; o inorgânico é a extinção do orgânico, que é

instinto e inteligência. O ser humano deve libertar-se do domínio

das necessidades e do intelecto, escravo da utilidade, e, pelo ato da

vontade, viver na intuição, criativamente, como Deus.

Com J. Müller, o irracionalismo prega a fidelidade do indivíduo

a si mesmo, o culto da vida pessoal, a volta à vida natural, conside-

rando que o mais importante é viver e, depois, conhecer, por meio da

vida, da experiência; ensina que a consciência, sobre a qual se move a

reflexão intelectualista, é, apenas, a superfície do espírito; é necessário

que a verdade revelada por Jesus Cristo se purifique das concepções

legais judaicas e intelectuais gregas, e que seja vivida uma vida cheia

de amor e abnegação. Com W. Rathenau, afirma que tudo é, no fun-

do, espírito. Com H. Keyserling, lembra que a educação adequada é

aquela que separa, dos símbolos transitórios, o sentido permanente

da realidade, e que procura conduzir os homens à liberdade, à própria

determinação e ao desenvolvimento de uma existência individual e

profunda.
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Other manifestations of irrationalism took form and have
their place in contemporary thought. Theosophy, according to H.
Blavatsky, seeks to make effective the ideals of universal love and
fraternity; R. Steiner, seeks to show the importance of daily duties in
relation to the “great spiritual connection of the world”. Spiritism,
according to Allan Kardec, embraces the same ideals of fraternity
and love. Parapsychology develops its interests for the phenomena
of inter-mental communication (telepathy) and others inexplicable
by the known natural laws. Christian Science, with Mary Baker
Eddy, is based on the Bible and seeks to formulate a spiritualistic
metaphysics. Psychoanalysis, with S. Freud, intends to explain the
depth of the soul’s life and to help man free himself from the traumas
of his childhood.

3.2.5 In summary

The roots of intuitive philosophy can be summed up as follows:
Fear of the unknown, besides giving rise to a feeling of religiosity and
allowing the human being to perceive his capacity to know through
reflection, also led to the intuition that reason does not achieve all
knowledge. Ancient thought, concomitant to the structures of reason,
gave wings to intuition in what concerns the explanation of the origin,
the mechanism and destiny of the universe, and the human being in
this universe. Medieval thought engaged itself in the intuitive-religious
vision of the world, seeking to dogmatize and transmit this vision.
Modern thought tried to police intuition, revitalizing it with a more
precise language. Contemporary thought took up again the themes
of the intuitive-mystic vision of the universe.
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Outras manifestações do irracionalismo tomaram corpo e têm

seu lugar no pensamento contemporâneo. A teosofia, com H. Blavat-

zky, busca efetivar os ideais de amor e fraternidade universais; com

R. Steiner, procura mostrar a importância dos deveres cotidianos em

relação às “grandes conexões espirituais do mundo”. O espiritismo,

com Allan Kardec, esposa os mesmos ideais de fraternidade e amor. A

parapsicologia desenvolve seu interesse pelos fenômenos de comuni-

cação intermental (telepatia) e outros inexplicáveis pelas leis naturais

conhecidas. A ciência cristã, com Mary Baker Eddy, baseia-se na Bíblia

e procura formular uma metafísica espiritualista. A psicanálise, com

S. Freud, pretende explicar a profundidade da vida anímica e ajudar

o homem a libertar-se dos traumas da sua infância.

3.2.5 Em suma

As raízes da filosofia intuitiva podem resumir-se como se segue:

O temor ao desconhecido, além de dar origem a um sentimento de

religiosidade e propiciar a percepção de sua capacidade de conhecer

através da reflexão, levou, também, o ser humano à intuição de que

a razão não atinge o conhecimento total. O pensamento antigo,

paralelamente às estruturas da razão, deu asas à intuição no que

concerne à explicação da origem, do mecanismo e do destino do

universo, e do ser humano neste universo. O pensamento medieval

ocupou-se da visão intuitivo-religiosa do mundo, buscando dog-

matizar e transmitir essa visão. O pensamento moderno procurou

policiar a intuição, revigorando-a com uma linguagem mais precisa.

O pensamento contemporâneo retomou a temática da visão intui-

tivo-mística do universo.
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3.3 The roots in phenomenological philosophy

The human being, in addition to developing his capacity to know,
through reflection, the force of the laws of nature, is also able to symbolize
them and seek protection in their logic, and as well as suspending
ratiocination in order to have the sensation of more immediate contact
with the real, develop the capacity to broaden his perception in order to
try to encompass the different angles of apprehension of the phenomenon
existence and the phenomenon human existence. This capacity has
prompted him to develop more daring hypotheses regarding reality,
considered under triple aspects, which can be, at the same time, the truth,
a concealing of the truth or a way towards it. Such a perspective can be
observed since the most ancient recordings of philosophy of peoples,
nevertheless as cogitations of a few chosen ones; with the passage of time,
it has become a body of a doctrine inside a few schools.

3.3.1 In ancient thought

In the period called Cosmological, phenomenological philosophy
found its origins in pacifying and propitiatory mythical formulas
resulting from the feeling of religiosity. These origins remained
in the assertions of Thales about fluidity and humidity, in
Anaximander’s about the substantial infinite, and in Anaximenes’
s about the gaseous state. The hylozoistic vision, which offered
the hypothesis of the existence of a vital principle at the basis
of the world, is completed with the assertion of the existence of
passive matter, pure matter. In Pythagoras, we continue to trace
these origins, when he asserts that the opposites find themselves,
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3.3 Raízes da filosofia fenomenológica

Pode, o ser humano, além de desenvolver sua capacidade de

conhecer, através da reflexão, a força das leis da natureza, simbolizá-

las e procurar proteção na sua lógica, e, além de suprimir o raciocínio

para ter a sensação de contato mais imediato com o real, desenvolver

a capacidade de ampliar sua percepção para tentar abarcar os dife-

rentes ângulos de apreensão do fenômeno existência e do fenômeno

existência humana. Tal capacidade leva-o a desenvolver hipóteses mais

arrojadas a respeito da realidade, tomando-a sob triplo aspecto, po-

dendo ser, ao mesmo tempo, a verdade, um ocultamento da verdade

ou um caminho para ela. Tal perspectiva pode observar-se desde os

mais antigos registros das filosofias dos povos, mas como cogitações de

alguns poucos eleitos; com o decorrer dos tempos, foi-se constituindo

como um corpo de doutrina dentro de umas poucas escolas.

3.3.1 no pensamento antigo

No período chamado cosmológico, a filosofia fenomenológica

encontrou suas origens nas fórmulas míticas apaziguadoras e propi-

ciatórias decorrentes do sentimento de religiosidade. Essas origens

continuaram remanescentes nas afirmações de Tales, sobre a fluidez

e a umidade, de Anaximandro, sobre o infinito substancial, e de

Anaxímenes, sobre o estado gasoso. A visão hilozoísta, lançando

a hipótese da existência de um princípio vital na base do mundo,

é completada com a afirmação da existência da matéria passiva, a

pura matéria. Em Pitágoras, continuamos a rastrear essas origens,

quando afirma ele que os opostos encontram-se, ao mesmo tempo,
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harmonically gathered in a superior order, in a cosmos, a word he
created, and that started to characterize the period as Cosmological.

Also in the same period, we have the pantheist conception of
the world, of Xenophanes, which led Parmenides, when developing
his theory of knowledge, to assert, when conceptualizing substance,
that there is the apparent world, which is given to us by perception,
and the true world, concealed from the senses, only accessible to
thought. His disciple Zeno, developing a special kind of scientific
conversation, later on called dialectics, definitively consolidated the
contribution of the master who glimpsed the phenomenological trail.
Heraclitus, also influenced by Xenophanes, took from Parmenides
the assertion that “what is, is”, but he diverged from him, taking
from Zeno the assertion that “movement is”, and from the Ionians
the existence of living matter, and concluding that everything is
constantly becoming; the cyclical process of the universe results
from contradictions.

Closing the period we still have: Anaxagoras, who asserted that,
at the beginning all things were together; our universe was born from
chaos, by a mechanical process of separation and union. Empedocles
asserted that the qualitative differences of a composition result from the
quantitative differences in the union of its components. Democritus
intuited the existence of atoms, corpuscles that differentiate only
quantitatively, through their form, size, position and order, and move
eternally in empty space, in all directions, connecting to each other in
greater and smaller masses, nothing happening by chance; thought
only distinguishes itself from the senses by its greater precision and
fineness, which permits it to apprehend the world, completing sensible
perception.
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reunidos harmonicamente numa ordem superior, num cosmo, palavra

que criou, e que passou a caracterizar o período, cosmológico.

Ainda no mesmo período, temos a concepção panteísta do

mundo, de Xenófanes, que levou Parmênides, ao desenvolver sua

teoria do conhecimento, a afirmar, ao conceituar a substância,

que há o mundo aparente, aquele que nos é dado pela percepção,

e o mundo verdadeiro, oculto aos sentidos, só acessível ao pensa-

mento. Seu discípulo Zenão, desenvolvendo um tipo especial de

conversação científica, mais tarde denominado dialética, consoli-

dou, definitivamente, a contribuição do mestre para o vislumbrar

da trilha fenomenológica. Heráclito, também influenciado por

Xenófanes, tomou de Parmênides a afirmação de que “o que é,

é”, mas dele divergiu, tomando de Zenão a afirmação de que “o

movimento é”, e, dos jônicos, a da existência de uma matéria viva,

e concluindo que tudo devém; o processo cíclico do universo de-

corre das contradições.

Encerrando o período, temos ainda: Anaxágoras, que afirmou

que, no princípio, todas as coisas estavam juntas; nosso universo nasceu

do caos, por um processo mecânico de separação e união. Empédocles,

que afirmou que as diferenças qualitativas de um composto decorrem

das diferenças quantitativas na união dos componentes. Demócrito,

que intuiu a existência dos átomos, corpúsculos que se diferenciam

apenas quantitativamente, pela forma, grandeza, posição e ordem,

e se movem eternamente no espaço vazio, em todas as direções, li-

gando-se entre si, em massas maiores ou menores, nada acontecendo

ao acaso; o pensamento só se distingue dos sentidos pela sua maior

precisão e finura, que lhe permite apreender o mundo, completando

a percepção sensível.
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In the period called Anthropological, dialectics, which had become the
established tool for developing thought, started to characterize a time, that
of separation-union man-world, which led to the concept of separation-
union I-you and to the corresponding collective. With the Sophists,
masters in wisdom, the cogitations on ethical problems led Protagoras to
assert that “man is the measure of all things, of those that are, while they
are, and of those that are not, while they are not”; He was sanctioned as
the discoverer of subjectivity and of the necessary relation between subject
and object; the discovery of subjectivity, gave greater vigor to dialectics
and whetted in the spirits an appetite for doubt. Socrates asserted that
every morally evil action comes from a lack of evidence; consequently,
virtue can be learned, and must be practiced according to the law of the
State . The Socratics developed, with Euclid, the notion that good and
being are the same thing, and this got lost in polemics, whose excesses
Aristippus attempted to correct, recommending enjoyment of worldly
goods without submission to them.

In the period called Systematic, the Socratic concept of good, which
had become the supreme ideal, inspired Plato to assert that the State
can only fulfill its ends by suppressing private property, and adopting
a constitution whereby the law prevails, and where the principles of
authority and freedom are in harmony; it is necessary to avoid timocracy,
oligarchy, democracy and tyranny, and it is essential to entrust the
government to the philosophers. Aristotle asserted that all knowledge
consists in the junction of concepts to form judgments, and in the
combination of judgments to form syllogisms and demonstrations. To
the principle of identity, “what is, is”, he added that of contradiction, “the
same thing cannot, at the same time, be and not be, considered from the
same point of view and in the same relations”, and of the excluded third,
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No período chamado antropológico, a dialética, tornando-se o ins-

trumento habitual da educação do pensamento, passou a caracterizar

uma época, a da separação-união homem-mundo, que levou ao con-

ceito de separação-união eu-tu e ao do coletivo correspondente. Com

os sofistas, mestres da sabedoria, as cogitações sobre os problemas da

ética levaram Protágoras a afirmar que “o homem é a medida de todas

as coisas, das que são, enquanto são, e das que não são, enquanto não

são”; consagrou-se como o descobridor da subjetividade e da relação

necessária entre sujeito e objeto; a descoberta da subjetividade, dando

maior vigor à dialética, aguçou nos espíritos o gosto pela dúvida. Só-

crates afirmou que toda ação moralmente má provém de uma falta de

evidência; conseqüentemente, a virtude pode ser aprendida, e deve ser

praticada conforme a lei do Estado. Os socráticos desenvolveram, com

Euclides, a noção de que bem e ser são a mesma coisa, e perderam-se

em polêmicas, cujos exageros Aristipo tentou corrigir, preconizando

o gozo dos bens sem submissão a eles.

No período chamado sistemático, o conceito socrático do bem,

transformado na suprema idéia, inspirou Platão a afirmar que o Es-

tado só pode cumprir seus fins suprimindo a propriedade privada,

adotando uma constituição em que impere a lei e os princípios de

autoridade e liberdade se harmonizem; é necessário evitar a timocra-

cia, a oligarquia, a democracia e a tirania, e é fundamental entregar

o governo aos filósofos. Aristóteles afirmou que todo conhecimento

consiste na junção de conceitos para formar juízos, e na combinação

de juízos para formar silogismos e demonstrações. Ao princípio de

identidade, “o que é, é”, acrescentou o da contradição, “a mesma coisa

não pode, ao mesmo tempo, ser e não ser, considerada sob o mesmo

ponto de vista e sob as mesmas relações”, e o do terceiro excluído,
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“any one thing must be denied or confirmed”. He considered the good to
be the just mean between extremes. He valued the social, the supremacy
of the middle class, art as catharsis, self education of character, which
consists in the desire (sensual) to submit oneself to the will (rational).

In the period called Eclectic, Hellenistic and Greco-Judeo period,
according to Zeno of Citium and in his theory of knowledge, sensualist
in essence, yet not leaving out the rational, the Stoics asserted that by
means of instinctive associations and comparisons, the concepts common
to all, experience, emerge. To the categorical syllogism, Aristotelian,
the hypothetical and the disjunctive can be added, the scientific-natural
concepts of a general consensus, innate, are irreproachable, absolutely
true. The Epicureans taught that canonicity, logic, offers the standard,
the canon, of what is true and of what is false, of what we must aspire to
and what we must avoid. The perceptions of the senses are all true, and
from them result the concepts and presuppositions; the criteria of truth
depend on observation. Man must free himself from preoccupations
and suppositions; he is free, he is not subject to any coaction from
nature. Pleasure is to be found in virtue, in what is in accordance with
nature, and pain, in its opposite.

Also in this period, Pyrrho of Elis, the founder of the skeptic
school, taught that nothing is beautiful, nor ugly, nor fair or unfair
in itself; men are the ones who judge things so. Timon of Phlius
concluded that, if what exists is an eternal clash of opinions, what is
fair is the suspension of judgment, which leads to complete serenity of
animus, the supreme end. Aenesidemus elaborated the ten fundamental
commandments of the skeptics: all knowledge is relative; it depends
on the needs of the living beings in general, of men in particular, of
the disposition of the organs of the senses, of their subjective states,
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“uma qualquer coisa deve ser negada ou afirmada”. Considerou o bem

o justo meio entre extremos. Valorizou o social, a soberania da classe

média, a arte como catarse, a auto-educação do caráter, que consiste

em o desejar (sensual) subordinar-se ao querer (racional).

No período chamado eclético, helenístico e greco-judaico, com

Zenão de Citium, na sua teoria do conhecimento, sensualista na base,

sem deixar de incluir o racional, afirmaram os estóicos que, por meio

de associações e comparações instintivas, surgem os conceitos comuns

a todos, experiência. Ao silogismo categórico, aristotélico, podem

acrescentar-se o hipotético e o disjuntivo. Os conceitos científico-

naturais, do consenso geral, inatos, são inatacáveis, absolutamente

verdadeiros. Os epicuristas ensinaram que a canônica, lógica, oferece

a medida, cânon, do que é verdadeiro e do que é falso, daquilo a que

devemos aspirar e daquilo que devemos evitar. As percepções dos

sentidos são todas verdadeiras, e delas decorrem os conceitos e os

pressupostos; o critério da verdade depende da observação. O homem

deve libertar-se das preocupações e das suposições; ele é livre, não está

sujeito a qualquer coação da natureza. O prazer está na virtude, no

que é conforme à natureza, e a dor, no seu contrário.

Ainda neste período, Pirro de Elis, o fundador da escola cé-

tica, ensinou que nada é belo, nem feio, nem justo nem injusto

em si; os homens é que assim julgam as coisas. Timon de Phlius

concluiu que, se o que há é uma eterna luta de opiniões, o justo

é a suspensão do juízo, que leva à completa serenidade de ânimo,

o fim supremo. Enesidemo elaborou os dez mandamentos fun-

damentais dos céticos: todo conhecimento é relativo; depende da

necessidade dos seres vivos em geral, da dos homens em particular,

da disposição dos órgãos dos sentidos, dos seus estados subjetivos,
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of its position and distancing in relation to the object under
observation, of the conditions of the means that exist between them,
of the quantity and composition of the objects that act on the senses,
of the frequency or lack of frequency of impressions, of education,
of custom, of uses, of religious and philosophical conceptions. For
Plotinus, the creator of Neo-Platonism, rational knowledge, dialectics,
perceives its own ideas (consciousness of itself ).

3.3.2 In medieval thought

In the period called Patristic, the ethics of Saint Augustine, which is
contradictory, appears as follows: on the one hand it asserts that the will
must act on sensuality, sexuality and the joys of life, which are obstacles to
a moral life, and on the other, it explains that everything was predestined,
both the recovery of certain spirits as well as the condemnation of others;
for him, evil is not something real, but a non-being, a wanting, and
to overcome it man needs divine grace and the coercion of the State.
Conversely, the Christian Gnostic, Origen, taught that God created
all spirits with equal perfection and with freedom to choose to practice
the good; those who did not do so were punished, the worst ones were
transformed into demons, and the ones who were not so bad, into human
souls trapped in matter; but all is presided over by a divine educating
plan, which predicts the action of Logos, made into flesh in Christ, with
the objective of promoting the return of all spirits to God.

In the period called Scholastic, of the system, Abelard, the main
founder of the scholastic method, sought to conciliate realism and
nominalism. He explained that realism is right to teach that the
universals are not mere words, “nomen”, since they really exist:
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da sua posição e afastamento em relação ao objeto observado, da con-

dição dos meios que existam entre ambos, da quantidade e composição

dos objetos que atuam sobre os sentidos, da freqüência ou escassez das

impressões, da educação, dos costumes, dos usos, das concepções religio-

sas e filosóficas. Para Plotino, criador do neoplatonismo, o conhecimento

racional, dialética, percebe as próprias idéias (consciência de si).

3.3.2 no pensamento medieval

No período chamado patrístico, do dogma, a ética de Santo Agos-

tinho, contraditória, aparece como se segue: por um lado, afirma que

a vontade deve atuar sobre a sensualidade, a sexualidade e as alegrias

da vida, que são um obstáculo à vida moral, e por outro, explica que

tudo foi predestinado, tanto a recuperação de determinados espíritos

quanto a condenação de outros; para ele, o mal não é algo real, mas

um não-ser, uma carência, para cuja superação o homem necessita

da graça divina e da coerção do Estado. Contrariamente, Orígenes,

gnóstico cristão, ensinou que Deus criou todos os espíritos com igual

perfeição e com liberdade para escolher a prática do bem; os que não

o fizeram foram castigados, os piores transformados em demônios,

e os menos maus, em almas humanas, encerradas na matéria; mas a

tudo preside um plano educador divino, que prevê a ação do Logos,

feito carne em Cristo, com o objetivo de promover a volta de todos

os espíritos a Deus.

No período chamado escolástico, do sistema, Abelardo, o princi-

pal fundador do método escolástico, procurou conciliar realismo e

nominalismo. Explicou que o realismo está certo ao ensinar que os

universais não são meras palavras, “nomina”, pois existem realmente:
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before individual things, in God; in things, constituting the
equality or similarity of their fundamental qualities; behind things,
constituting the general concepts which permit comparison and
abstraction. Nominalism is correct, since singular things are also real
beings, individual substances. However, he observed that the words,
names, could not denominate the multitude of individual things,
“res”, to which they apply, if they were not connected to a concept,
whereby conceptualism.

Also in the Scholastic period, Saint Thomas Aquinas sought to
reconcile Christian doctrine with the philosophy of Aristotle, giving
continuity to the work of his master, Albertus Magnus; by doing so, the
interpretation of Siger of Brabant was corrected, inspired in Averroës and
Maimonides, that there were two truths, that of the theologian and that
of the philosopher. Saint Thomas, more realist than humanist, accepted
the conceptualist solution of Abelard and the theory of knowledge of
Aristotle, adding that understanding has the capacity to judge, that it
is a “union and separation, through affirmation and negation”, being
able to show the relation between the individual and the general, the
law, but not being able to deduce the first from the second; the general
concepts (object, something, oneness, etc), the categories (substance,
quantity, quality, etc.) and the most general and evident axioms permit
reason, through syllogisms, to achieve new knowledge.

Also in the Scholastic period, the mystic Eckhart renewed the
conception that man must renounce individuality, on knowing the
world, in order to understand God and live the absolute experience of
the encounter with Him; and the path is suffering. Nicholas of Cusa
considered four levels of knowledge: the senses and imagination provide
us with vague images, understanding comprehends and diversifies them,
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antes das coisas individuais, em Deus; nas coisas, constituindo a igual-

dade ou a semelhança das suas qualidades fundamentais; por trás das

coisas, constituindo os conceitos gerais, que permitem a comparação

e a abstração. E certo está o nominalismo, pois as coisas singulares

também são seres reais, substâncias individuais. Mas observou que as

palavras, nomes, não poderiam designar a multidão de coisas, “res”,

individuais a que se aplicam, se não estivessem ligadas a um conceito,

donde conceitualismo.

Ainda no período escolástico, Santo Tomás de Aquino procu-

rou conciliar a doutrina cristã com a filosofia de Aristóteles, dando

continuidade à obra de seu mestre, Alberto Magno; desse modo,

corrigia-se a interpretação de Sigério de Brabante, inspirado em Aver-

rois e Maimônides, de que haveria duas verdades, a do teólogo e a do

filósofo. Santo Tomás, mais realista que humanista, aceitou a solução

conceitualista de Abelardo e a teoria do conhecimento de Aristóteles,

acrescentando que o entendimento possui a capacidade de julgar, que

é uma “união e separação, por afirmação e negação”, podendo mostrar

a relação entre o individual e o geral, lei, mas não podendo deduzir o

primeiro do segundo; os conceitos gerais (objeto, algo, uno, etc.), as

categorias (substância, quantidade, qualidade, etc.) e os axiomas mais

gerais e evidentes é que permitem à razão, por meio dos silogismos,

atingir novos conhecimentos.

Ainda no período escolástico, o místico Eckhardt renovou a

concepção de que o homem deve renunciar à individualidade, ao saber

sobre o mundo, para compreender Deus e viver a experiência absoluta

do encontro com Ele; e o caminho é o sofrimento. Nicolau de Cusa

considerou quatro graus de conhecimento: os sentidos e a imaginação

fornecem imagens vagas, o entendimento as compreende e diversifica,
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reason seeks the more extensive general concepts, mystical intuition
immediately penetrates the unity of all contraries, God; he asserted
that what is most valuable is not the possession of knowledge, but
its acquisition, and that value does not exist in the “absolute”, but
depends on the capacity to evaluate.

3.3.3 In modern thought

In the period called Humanistic, the Renaissance, the main
characteristic was of a general mitigated attitude. Giordano Bruno,
according to his progressive cosmology (matter is the passive substratum,
and the form, the determining active principle, the force of the matter),
considered, as did Nicholas of Cusa, that the path to the end is more
important, more precious than the end. For Campanella, the supreme
end of action is self-affirmation, which can only occur in the social.
Agrippa von Nettesheim recalled the mystical-religious conception of a
universal soul and the consequent mutual dependence of all happenings.
Jacob Boehme explained evil as the necessary background from which
the good stands out, since God is the unity of contraries; there are no
“chosen people”, since what is necessary is that every man have love in
his heart; man is free to do good or evil.

In the period called Scientific, of metaphysical-scientific
ambivalence, Spinoza asserted, in his ethics, that the Universe is neither
moral nor immoral. Man is virtuous when he lives according to his
nature, and he is evil when dominated by exterior forces; in order
to be able to know the transitory objects that excite, to master them
and to live virtuously, it is necessary to have rational knowledge of
things, not in isolation, but as modifications of the divine essence.
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a razão busca os conceitos gerais mais extensos, a intuição mística

penetra imediatamente na unidade de todos os contrários, Deus;

afirmou ele que o mais valioso não é a posse do saber, mas a sua

aquisição, e que o valor não existe “em absoluto”, mas depende da

capacidade de avaliar.

3.3.3 no pensamento moderno

No período chamado humanístico, a renascença, a característica

principal foi a de uma atitude geral mitigada. Giordano Bruno, de

conformidade com sua cosmologia progressiva (a matéria é o substrato

passivo, e a forma, o princípio ativo determinante, a força da matéria),

considerou, com Nicolau de Cusa, que o caminho para o fim é mais

importante, mais precioso que o fim. Para Campanella, o supremo

fim da ação é a auto-afirmação, que só pode ocorrer no social. Von

Nettesheim relembrou a concepção místico-religiosa de uma alma

universal e a conseqüente dependência mútua de todos os aconteci-

mentos. Jacob Boehme explicou o mal como o fundo necessário de

onde sobressai o bem, uma vez que Deus é a unidade dos contrários;

não há “povo escolhido”, pois o necessário é que todo homem tenha

amor no coração; o homem é livre de realizar o bem ou o mal.

No período chamado científico, ambivalência metafísico-cien-

tífica, Spinoza afirmou, na sua ética, que o Universo não é moral

nem imoral. O homem é virtuoso quando vive de acordo com a sua

natureza, e é mau quando dominado por forças exteriores; para ser

possível conhecer os objetos transitórios que excitam, dominá-los e

viver virtuosamente, é necessário o conhecimento racional das coi-

sas, não isoladamente, mas como modificações da essência divina.
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The supreme virtue, the supreme happiness, is the intellectual love for
God. Only in the democratic State is it possible to live true freedom
and morality.

Berkeley asserted that the ideas cannot come from matter, which
is passive and inert; the order and succession of sensible ideas are
produced by God in our spirit, and they produce in us a representation
of a corporeal world, whose reality lies in his will. Hume started from
the sensualist assertion that the individual lives and feels that he is living;
there are the representations and the facts; there are the senses, reason
and imagination; the senses give us the perceptions, which are worked
on by reason, according to the principle of identity; the representations
proceed from the imagination, and the passage from one representation
to the other is conditioned by the three principles of association
(spacial and temporal contiguity, similarity and causality); there are
the representations of the senses and of self-perception (sensation and
reflection); concepts result from impressions (of sensation and of
reflection); nature determines action, and not only dialectic dispute;
the agreeable and the disagreeable, for us and for others, is what our
actions determine; the man who has achieved his spiritual balance does
not need religious motifs to act morally.

Leibniz distinguished between knowledge of reason, valid
independently of experience (according to the principle of identity)
and knowledge in fact, valid when there is sufficient reason (departing
from sensations). The most important ordering principles are number,
time (ordering of the successive, of which it excludes itself reciprocally)
and space (ordering of the simultaneous, of which it does not exclude
itself reciprocally). The data of the senses are unified thanks to the
principle of continuity, which establishes a relation, an affinity,
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A suprema virtude, a suprema felicidade, é o amor intelectual por

Deus. Só no Estado democrático é possível viver a liberdade e a mo-

ralidade verdadeiras.

Berkeley afirmou que as idéias não podem vir da matéria, que é

passiva e inerte; a ordem e a sucessão das idéias sensíveis são produzi-

das por Deus em nosso espírito, e nos trazem a representação de um

mundo corpóreo, cuja regularidade repousa na vontade dele. Hume

partiu da afirmação sensualista de que o indivíduo vive e sente que

está vivendo; há as representações e os fatos; há os sentidos, a razão e

a imaginação; os sentidos fornecem as percepções, que são trabalhadas

pela razão, segundo o princípio de identidade; as representações pro-

cedem da imaginação, e a passagem de uma representação a outra é

condicionada pelos três princípios da associação (contigüidade espacial

e temporal, semelhança e causalidade); há as representações dos sen-

tidos e da autopercepção (sensação e reflexão); os conceitos decorrem

das impressões (da sensação e da reflexão); a natureza determina a

ação, e não apenas a disputa dialética; o agrado ou o desagrado, para

nós e para os outros, é o que determina nossas ações; o homem que

atingiu seu equilíbrio espiritual não necessita de motivos religiosos

para proceder moralmente.

Leibniz distinguiu os conhecimentos de razão, válidos inde-

pendentemente da experiência (segundo o princípio da identidade),

e os conhecimentos de fato, válidos quando têm razão suficiente

(partindo das sensações). Os princípios ordenadores mais importan-

tes são o número, o tempo (ordenação do sucessivo, do que se exclui

reciprocamente) e o espaço (ordenação do simultâneo, do que não se

exclui reciprocamente). Os dados dos sentidos são unificados graças ao

princípio da continuidade, que estabelece uma relação, uma afinidade,
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between the most diverse concepts, guaranteeing the domain of
reason, which permits science (for example: the concepts of rest and
of movement, absolute contraries, are united by the concept of speed).
There are the unconscious representations, the perceptions, and the
conscious representations, the apperceptions.

Immanuel Kant, in his doctrine of knowledge (criticism of pure
reason), distinguished between pure knowledge (a priori) and empirical
knowledge (a posteriori). Knowledge consists of analytical judgments (of
concepts) and synthetic judgments (of objects), and both judgments can
be a priori and a posteriori. The a priori synthetic judgments depend on
the existence of pure intuitions (a priori), as the representations of space
(form of the external sense) and of time (form of the internal sense);
space and time are not things in themselves, that is, independent of
consciousness, but they are orderings that we imprint onto sensations;
consciousness creates the object according to its internal laws. Sensibility
intuits singular things, and thought thinks the universal. It is necessary
to distinguish the phenomenon (sensation) from appearance.

For Kant, knowledge occurs when the phenomena determine
the objects through categories. The categories are a priori concepts.
The judgments are: regarding quantity (extension), individual, private
and universal; regarding quality (structure), affirmative, negative and
infinite; regarding the relation, categorical (a is b), hypothetical (if
a is b, it is also c) and disjunctive (a is b or c); regarding modality
(cognitional value), problematic (a can be b), assertional (a is b) and
apodictic (a has to be b). The categories, deducted from the system of
classes of judgments, are: quantity (unity, plurality, totality); quality
(reality, denial, limitation); relation (substance-accident, causality,
reciprocal action); modality (existence, possibility, necessity).
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entre os conceitos mais diversos, garantindo o domínio da razão, que

permite a ciência (exemplo: os conceitos de repouso e de movimento,

contrários absolutos, são unidos pelo conceito de velocidade). Há

as representações inconscientes, as percepções, e as representações

conscientes, as apercepções.

Immanuel Kant, na sua doutrina do conhecimento (crítica da

razão pura), distinguiu o conhecimento puro (a priori) e o conheci-

mento empírico (a posteriori). Os conhecimentos consistem em juízos

analíticos (de conceitos) e sintéticos (de objetos), podendo ambos os

juízos ser a priori e a posteriori. Os juízos sintéticos a priori dependem

da existência de intuições puras (a priori), como as representações de

espaço (forma do sentido externo) e de tempo (forma do sentido in-

terno); o espaço e o tempo não são coisas em si, isto é, independentes

da consciência, mas são ordenações que imprimimos às sensações; a

consciência cria o objeto segundo suas leis interiores. A sensibilidade

intui coisas singulares, e o pensamento pensa o universal. É necessário

distinguir o fenômeno (sensação) da aparência.

Para Kant, o conhecimento ocorre quando os fenômenos deter-

minam os objetos por meio das categorias. As categorias são conceitos

a priori. Os juízos são: quanto à quantidade (extensão), individuais,

particulares e universais; quanto à qualidade (estrutura), afirmativos,

negativos e infinitos; quanto à relação, categóricos (a é b), hipotéticos (se

a é b, é também c) e disjuntivos (a é b ou c); quanto à modalidade (valor

cognoscitivo), problemático (a pode ser b), assertórios (a é b) e apodíticos

(a tem de ser b). As categorias, deduzidas do sistema das classes de juízos,

são: quantidade (unidade, pluralidade, totalidade); qualidade (realidade,

negação, limitação); relação (substância-acidente, causalidade, ação recí-

proca); modalidade (existência, possibilidade, necessidade).
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According to Kant, the following references to time are schemes
of the categories: that of substance (permanence), that of causality
(regular succession), that of reality (existence), etc. It is through these
schematized categories that we think the phenomena as objects, that we
recognize the existence of nature. Experience joins a priori knowledge
with a posteriori knowledge. The conditions of experience are the
principles of pure intellect: all phenomena are extensive magnitudes
(gathering of parts), and, at the same time, intensive (units since the
origin); in all changes of phenomena there is something permanent
(law of substance); any alteration presumes a previous cause (law of
causality); all substances that can be perceived simultaneously in space
are in mutual relation (law of community). Ideas are a priori concepts
(as pure intuitions and the categories), which regulate the work of
experience and remind us that the path of knowledge is limited.

Schelling taught that nature is full of life, which manifests itself
evolutionarily, from the unconscious form to the conscious one, with
greater and greater perfection. Nature and intelligence are object and
subject. The all-oneness is subject-object, and each thing is classified
according to what is dominant in it, the natural element (object, real
series) or the spiritual (subject, ideal series). There are potencies of real
series (matter, light, organism), which act in all natural phenomena,
and potencies of ideal series (intuition, intellect, reason), which act
in spiritual phenomena. Everything that happens in nature results
from opposite polar forces. The intention of the Universe is to return
to the divinity through science, art, morality and religion.

Hegel asserted that the world is development and self-
understanding of the spirit. The content of universal science should
coincide with its object, the separation subject-object thus disappearing.
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Segundo Kant, são esquemas das categorias os referentes ao tempo:

o da substância (permanência), o da causalidade (sucessão regular), o da

realidade (existência), etc. É por meio das categorias esquematizadas que

pensamos os fenômenos como objetos, que reconhecemos a existência

de uma natureza. A experiência une o conhecimento a priori ao conheci-

mento a posteriori. São condições da experiência os princípios do intelecto

puro: todos os fenômenos são grandezas extensivas (reunião de partes),

e, ao mesmo tempo, intensivas (unidades desde a origem); em todas as

mudanças dos fenômenos há algo permanente (lei da substância); qualquer

alteração supõe uma causa prévia (lei da causalidade); todas as substâncias

que podem ser percebidas, simultaneamente, no espaço, estão em mútua

relação (lei da comunidade). As idéias são conceitos a priori (como as

intuições puras e as categorias), que regulam o trabalho da experiência e

lembram que o caminho do conhecimento é limitado.

Schelling ensinou que a natureza está cheia de vida, que se ma-

nifesta evolutivamente, desde a forma inconsciente até a consciente,

cada vez com maior perfeição. Natureza e inteligência são objeto e

sujeito. O todo-uno é sujeito-objeto, sendo que cada coisa se classifica

conforme nela predomine o elemento natural (objeto, série real) ou o

espiritual (sujeito, série ideal). Há potências da série real (matéria, luz,

organismo), que atuam em todos os fenômenos naturais, e potências

da série ideal (intuição, intelecto, razão), que atuam nos fenômenos

espirituais. Tudo que ocorre na natureza decorre de forças polares

opostas. A intenção do Universo é regressar à divindade através da

ciência, da arte, da moralidade e da religião.

Hegel afirmou que o mundo é desenvolvimento e auto-

compreensão do espírito. O conteúdo da ciência universal deverá

coincidir com seu objeto, desaparecendo a separação sujeito-objeto.
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There is a development in the spirit, from vulgar consciousness, with the
separation subject-object, through stages, which are phenomena of the
spirit, to absolute philosophical knowledge. Consciousness progresses
thanks to experience, always renewed, that the object is not as it was
thought. The psychological development of individual man and the
historical development of humanity fuse into one; there is not, necessarily,
a dependence on temporality in the developmental progression, and it can
occur that more advanced stages represent themselves through phenomena
thathappenedmuchearlier. Thoughtdevelops throughdegreesofposition,
ofcontrapositionandofconciliationofopposites. Tothedegreescorrespond
three moments of thought: the abstract, of the intellect; the dialectic, or
rational-negative; the speculative, or rational-positive.

The logic of Hegel divides itself into: the theory of the being,
qualitative, quantitative and moral; the theory of essence, or of the
true being, which encompasses “reality” as “essence”, which is one with
its “phenomenon”; the theory of the concept or of the essence which
manifests itself in the being. Reality is considered according to the
moments of substantiality, of causality and of reciprocal action. The
subjective concept is: concept as such, in the moments of generality,
particularity and individuality; then, judgment, a separation of
the concept in its moments; after that, ratiocination, a meeting of
judgments. Concept, because it is also objective, must have, at the same
time, the signification of real relations; we only judge and deduce because
objectivity is a judgment or a ratiocination. The objective concept
encompasses the moments of mechanical order, of the chemical process
and of theology. Ratiocination is the epitome of subjective relation,
and the final connection is the epitome of objective relation, the idea.
The moments of the idea are “life”, “knowledge” and “absolute idea”,
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Há uma evolução do espírito, desde a consciência vulgar, com a

separação sujeito-objeto, através de estágios, que são fenômenos do

espírito, até o saber filosófico absoluto. A consciência progride gra-

ças à experiência, sempre renovada, de que o objeto não é como foi

pensado. A evolução psicológica do homem individual e a evolução

histórica da humanidade se fundem numa só; não há, necessariamente,

uma dependência de temporalidade na graduação evolutiva, podendo

acontecer que estágios mais adiantados se representem por fenômenos

ocorridos muito anteriormente. O pensamento evolui através dos

graus da posição, da contraposição e da conciliação dos contrários.

Aos graus correspondem três momentos do pensamento: o abstrato,

do intelecto; o dialético, ou racional-negativo; o especulativo, ou

racional-positivo.

A lógica de Hegel divide-se em: teoria do ser, qualitativo,

quantitativo e moral; teoria da essência, ou do ser verdadeiro, que

compreende a “realidade” como a “essência”, que é una com seu “fe-

nômeno”; teoria do conceito ou da essência que se manifesta no ser.

A realidade é considerada segundo os momentos de substancialidade,

de causalidade e de ação recíproca. O conceito subjetivo é: conceito

como tal, nos momentos de generalidade, particularidade e indivi-

dualidade; depois, juízo, separação do conceito nos seus momentos;

a seguir, raciocínio, reunião dos juízos. O conceito, por ser também

objetivo, deve ter, ao mesmo tempo, a significação das relações reais;

só julgamos e deduzimos porque a objetividade é um juízo ou um

raciocínio; o conceito objetivo compreende os momentos da ordem

mecânica, do processo químico e da teleologia. O raciocínio é a suma

relação subjetiva, e a conexão final é a suma relação objetiva, a idéia.

Os momentos da idéia são “vida”, “conhecimento” e “idéia absoluta”,
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which is the ultimate end and is also “reason”. The objective logic we
see in the world consists in the dialectics of idea, that is, the march
of reason. The science of logic accompanies this logic of the world.
There is the process of thought, which progresses according to its inner
law, and from which results the ever clearer distinction between the
“I” and the “object”, until absolute knowing.

For Hegel, nature is the idea in its “other being”, in its “being
outside of itself ”, in the phenomenon; nature contains elements
which are strange to the spirit; only the general laws result from
reason, and experience offers knowledge of the particular. The spirit
is the “being in itself ” of the idea. There is the subjective spirit and
the objective spirit. The theory of the subjective spirit encompasses:
anthropology, which studies the spirit in its intimate union with the
body; phenomenology, which looks at the spirit in its distinction
between the body and the exterior world, in contraposition to the
“non-I”, developing itself through degrees of sensible consciousness,
of perception, of intelligence, of consciousness of itself, of reason;
psychology, which has as object the spirit as reason and as will,
reconciling the “I” with the “non-I”. The theory of objective spirit
treats the productions of the free spirit, rational, and the forms of
fulfillment of human freedom: the law, which makes life together
possible through the contract (between people), the respect for
property (of things) and punishment of the delinquent; morals, which
encompass the knowledge of subjective motives; objective ethics,
which confirms the existence of a moral order in general consciousness,
which penetrates each individual, demanding absolute obedience,
manifesting itself through the family, society and the State, through
education, with the objective of the well being of all.
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que é o fim último e é também “razão”. A lógica objetiva que vemos

no mundo consiste na dialética da idéia, isto é, na marcha da razão.

A ciência da lógica acompanha esta lógica do mundo. Há o proces-

so do pensamento, que progride segundo sua lei interior, e do qual

decorre a distinção cada vez mais clara entre o “eu” e o “objeto”, até

o saber absoluto.

Para Hegel, a natureza é a idéia no seu “outro ser”, no seu “ser

fora de si”, no fenômeno; a natureza contém elementos estranhos

ao espírito; só as leis gerais decorrem da razão, e a experiência

oferece o conhecimento do particular. O espírito é o “ser em si”

da idéia. Há o espírito subjetivo e o espírito objetivo. A teoria do

espírito subjetivo compreende: a antropologia, que estuda o es-

pírito na sua união íntima com o corpo; a fenomenologia, que se

ocupa do espírito na sua distinção do corpo e do mundo exterior,

contrapondo-se ao “não eu”, desenvolvendo-se através dos graus

da consciência sensível, da percepção, da inteligência, da consci-

ência de si próprio, da razão; a psicologia, que tem como objeto o

espírito enquanto razão e enquanto vontade, reconciliando o “eu”

com o “não eu”. A teoria do espírito objetivo trata das produções

do espírito livre, racional, e das formas de realização da liberdade

humana: o direito, que torna possível a vida em comum por meio

do contrato (entre pessoas), do respeito à propriedade (de coisas)

e da punição do delinqüente; a moral, que compreende o conhe-

cimento dos motivos subjetivos; a ética objetiva, que confirma a

existência de uma ordem moral na consciência geral, que penetra

cada indivíduo, exigindo obediência absoluta, manifestando-se

através da família, da sociedade e do Estado, por meio da educação,

com o objetivo do bem-estar comum.
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The objective of universal history, for Hegel, is human freedom
as consciousness of itself. The needs, the instincts, the passions, the
human activities are the means to achieve this end. The fundamental
periods are the ones of the East (childhood), the Greek (youth), the
Roman (adulthood) and the Germanic (old age), the last one being
the return of the mature spirit to itself; for the people of the East
only the despot is free, for the Greeks and Romans only some men
are free, for the Germanics all men are free. Reason should make
the passions move in favor of the envisioned objective: individual
and universal freedom. It is in the absolute spirit that the subjective
and objective spirit unite; this unity fulfills itself in the objective
form of intuition as art, in the subjective form of feeling and of
representation as religion, and in the subjective-objective form of
thought as philosophy.

Religion, for Hegel, develops itself throughout the history of
humanity: in the first stage (Chinese, Native Indians), God is almighty
substance and man is impotent; in the second (Persians, Syrians,
Egyptians), God is spiritual individuality, and man continues impotent;
in the third (Jewish, the sublime; Greeks, beauty; Romans, utility)
God is spiritual individuality and free subjectivity, and man pursues
the models of this subjectivity; in the supreme stage (Christian),
God is absolute spirit, Father as origin, Son as consciousness and
representation, Holy Spirit as path and reconciliation of humanity
with Him. The absolute idea, which is intuited in art and represented in
religion, reaches, in philosophy, the most elevated degree; it is the idea
that thinks itself, truth that knows itself, reason that understands itself.
The diverse philosophies, which manifest themselves in the different
periods of history are phases of development of one philosophy,
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A história universal tem como objetivo, para Hegel, a liberda-

de humana como consciência de si. As necessidades, os instintos, as

paixões, as atividades humanas são os meios para a realização desse

fim. São períodos fundamentais o oriental (a infância), o grego (a

juventude), o romano (a idade adulta) e o germânico (a velhice),

sendo este último a volta a si mesmo do espírito amadurecido; para

os orientais só o déspota é livre, para os gregos e romanos só alguns

homens são livres, para os germânicos todos os homens são livres. A

razão deve fazer as paixões se moverem em favor do objetivo visado:

a liberdade individual e universal. É no espírito absoluto que se unem

o espírito subjetivo e o espírito objetivo; esta unidade se realiza na

forma objetiva da intuição como arte, na subjetiva do sentimento

e da representação como religião, e na forma subjetivo-objetiva do

pensamento como filosofia.

A religião, para Hegel, desenvolve-se no decorrer da história da

humanidade: no primeiro estágio (chineses, índios), Deus é substância

todo-poderosa e o homem é impotente; no segundo (persas, sírios, egíp-

cios), Deus é individualidade espiritual, e o homem continua impotente;

no terceiro (judeus, o sublime; gregos, a beleza; romanos, a utilidade),

Deus é individualidade espiritual e subjetividade livre, e o homem per-

segue os modelos dessa subjetividade; no estágio supremo (o cristão),

Deus é espírito absoluto, Pai como origem, Filho como consciência e

representação, Espírito Santo como caminho e reconciliação da huma-

nidade com Ele. A idéia absoluta, que é intuída na arte e representada

na religião, atinge, na filosofia, o grau mais elevado, é a idéia que se

pensa a si mesma, a verdade que a si mesma se sabe, a razão que a si

mesma se compreende. As diversas filosofias que se vêm manifestando

nos diferentes períodos da história são fases da evolução da filosofia una,
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which encompasses all; at each phase, philosophy thinks reality,
expresses the development and the cultural moment in a provisory
system.

Schopenhauer considered causality to be the only guiding idea
of scientific knowledge, which cannot, however, attain the first cause,
nor the last one. Nevertheless, our spirit needs to think the oneness.
The multiplicity of the oneness is perceived in function of space and
time, which are the forms of human intuition. Each one is, in his
intimateness, will to live; the phenomenal world is will. Wanting is
continuous dissatisfaction and, therefore, permanent pain. Pleasure
is fleeting, and soon converts itself into tedium. The will fulfills
itself: in the inorganic, mechanically; in the organic, as stimuli; in
consciousness, as motive. Individual wills are only manifestations
of the oneness’ will. The basic moral feeling is compassion. To free
oneself from unhappiness, the individual needs to deny the will,
annihilate all impulses, above all the sexual one, and submerge into
nothingness, which is the real world.

Herbert Spencer, a representative of English positivism,
considered knowledge to be relative, and the absolute to be incognizable.
He tried to reconcile empiricism and a prioricism, observing that
there is the matter of experience, but that there are also, the a priori
suppositions, acquired forms of intuiting and of thinking, which are
the indestructibility of matter, the real and potential continuity of
movement and the conservation of energy. The concept of energy is
basic, but it is symbolic, since it explains itself by the subjective living
of muscular distension and effort. A thing becomes known when
we know how it came into being. The universal happening is only
perceptible for the individual at a determined range of happenings,
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que tudo abrange; em cada fase, a filosofia pensa a realidade, exprime

a evolução e o momento cultural num sistema provisório.

Schopenhauer considerou a causalidade a única idéia

diretriz do conhecimento científico, que não pode, porém, al-

cançar a causa primeira, nem a final. No entanto, nosso espírito

necessita pensar o uno. A multiplicidade do uno é percebida

em função do espaço e do tempo, que são as formas de intui-

ção humana. Cada um é, em seu íntimo, vontade de viver; o

mundo fenomênico é vontade. Querer é insatisfação contínua

e, portanto, dor permanente. O prazer é passageiro, e logo se

converte em fastio. A vontade se realiza: no inorgânico, meca-

nicamente; no orgânico, como estímulo; na consciência, como

motivo. As vontades individuais são, apenas, manifestações da

vontade una. O sentimento moral básico é a compaixão. Para se

libertar da infelicidade, o indivíduo necessita negar a vontade,

aniquilar todos os impulsos, sobretudo o sexual, e submergir

no nada, que é o mundo real.

Herbert Spencer, um representante do positivismo inglês,

considerou que o conhecimento é relativo, e que o absoluto é incog-

noscível. Tentou conciliar o empirismo e o apriorismo, observando

que há a matéria de experiência, mas há, também, os supostos a

priori, formas adquiridas de intuir e de pensar, que são a indestruti-

bilidade da matéria, a continuidade real e potencial do movimento

e a conservação da energia. O conceito de energia é básico, mas

é simbólico, pois se explica pela vivência subjetiva da distensão

muscular e do esforço. Uma coisa torna-se conhecida quando se

sabe de que maneira chegou a ser. O acontecer universal só é per-

ceptível para o indivíduo numa determinada faixa de ocorrência,
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which encompasses two processes: the thing comes about for the
individual when its elements, earlier separated, gather themselves
into a whole (evolution) and disappear when its elements disperse
themselves (dissolution). In general terms, evolution, besides
integration, that is, the passage from an incoherent state to a coherent
one, is also differentiation and specialization.

Spencer considered even the development of the spirit to
consist in the distribution of matter and movement, one which
occurs in the nervous system. Consciousness represents the
internal side of these modifications, while the nervous and cerebral
processes are the external side. Feelings are the elemental states
of consciousness; from their integration and differentiation all
spiritual life results. The process of the world is evolution, balance,
dissolution, evolution again and so on. Each specific science is
knowledge that is only partially united; it is the responsibility of
philosophy to completely unify knowledge. Since absolute reality is
incognizable, it is not possible to know God (agnosticism); asserting
that a known God would no longer be a God, it intends to reconcile
knowledge and faith. The supreme knowledge of man is that the
power that reveals itself through the phenomenal world completely
eludes investigation.

Ernst Laas, German positivist, interpreted that idealism
(Plato) and positivism are basic orientations of philosophy.
Platonism aspires to a priori knowledge, through deduction,
which starts from concepts; it teaches the existence of a truly
transcendent reality, spiritual, divine; it proposes an ascetic ethics
and absolute ideals. Positivism only recognizes positive facts
(internal and external perception), a posteriori knowledge, inductive;
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que compreende dois processos: a coisa surge para ele quando

seus elementos, antes separados, se reúnem num todo (evolução),

e desaparece quando seus elementos se dispersam (dissolução).

Em geral, a evolução, além de integração, isto é, passagem de um

estado incoerente para um estado coerente, é também diferenciação

e especialização.

Spencer considerou que inclusive a evolução do espírito con-

siste numa distribuição de matéria e de movimento, que ocorre

no sistema nervoso. A consciência representa o lado interno dessas

modificações, enquanto que os processos nervosos e cerebrais são

o lado externo. Os sentimentos são os estados de consciência ele-

mentares; da sua integração e diferenciação, decorre toda a vida

espiritual. O processo do mundo é evolução, equilíbrio, dissolução,

novamente evolução e assim por diante. Cada ciência especial é

um conhecimento só parcialmente unificado; compete à filosofia

unificar inteiramente o conhecimento. A realidade absoluta não

sendo cognoscível, não é possível conhecer Deus (agnosticismo);

afirmando que um Deus conhecido deixaria de ser Deus, pretende

conciliar saber e fé. O conhecimento supremo do homem é o de

que o poder que se revela por meio do mundo fenomênico escapa

por completo à investigação.

Ernst Laas, positivista alemão, interpretou que o idealismo

(Platão) e o positivismo são orientações básicas da filosofia. O pla-

tonismo aspira ao conhecimento a priori, por meio da dedução, que

parte de conceitos; ensina a existência de uma verdadeira realidade

transcendente, espiritual, divina; propõe uma ética ascética e ideais

absolutos. O positivismo só reconhece os fatos positivos (percep-

ção interna e externa), o conhecimento a posteriori, indutivo;
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it proposes hedonism, a moral for this life, resulting from the
hopes and demands of the world we live in, from the community
to which we belong. Eugen Dühring censured the policy of
those who kept people bound by a religious belief they did not
share, with the excuse that this belief was necessary to keep social
order; he taught that there is a universal moral order, that evil
always destroys itself and the good always wins, since there is,
in the essence of the world, a tendency towards progress and
towards perfection that the State slows down, since it hinders
personal freedom, which can only be achieved in economically
free communes.

3.3.4 In contemporary thought

The phenomenological conception of the world, with E. Husserl, is
that of the intimate relationship of intuition (sensation, positivism)
and concept (thought, critical idealism). For Husserl, logic is an
a priori valid science, independent of psychology. Phenomena are
the “immediately given”, and permit the clarification of concepts,
passing from the singular (datum of intuition) to the contemplation
of the universal essence, which can occur in any perception. In the
intuition of essence, we discard all empirical circumstances and the
object’s own real existence. Once the essence is intuited, we can
establish, independently of experience, that which is valid for the
object. The essences are the real content of the object; they are
ultimate data not susceptible to proof, being able only to be brought
to evidence. The essences belong to the realm of the validity of
ideal objects.
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propõe o hedonismo, uma moral para esta vida, decorrente das

esperanças e exigências do mundo em que vivemos, da comuni-

dade à qual pertencemos. Eugênio Dühring censurou a política

dos que mantinham o povo numa crença religiosa da qual não

partilhavam, com a desculpa de que essa crença era necessária

para manter a ordem social; ensinou que há uma ordem moral

universal, que o mal sempre destrói a si mesmo e o bem sempre

vence, pois há, na essência do mundo, uma tendência para o

progresso e para a perfeição, que o Estado retarda, pois impede

a liberdade pessoal, que só pode realizar-se em comunas econo-

micamente livres.

3.3.4 no pensamento contemporâneo

A concepção fenomenológica do mundo, com E. Husserl, é a

do relacionamento íntimo da intuição (sensação, positivismo) e do

conceito (pensamento, idealismo crítico). Para Husserl, a lógica é

uma ciência válida a priori, independente da psicologia. Os fenô-

menos são o “imediatamente dado”, e permitem esclarecer os con-

ceitos, passando-se do singular (dado na intuição) à contemplação

da essência universal, o que pode ocorrer em qualquer percepção.

Na intuição da essência, prescindimos de todas as circunstâncias

empíricas e da própria existência real do objeto. Uma vez intuída a

essência, podemos estabelecer, independentemente da experiência,

aquilo que é válido para o objeto. As essências são o conteúdo real

do objeto; são dados últimos não susceptíveis de prova, podendo,

apenas, ser trazidos à evidência. As essências pertencem ao reino da

validade dos objetos ideais.

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 279 30/09/14 18:37



280

3.3.5 In summary

The roots of phenomenological philosophy can be summarized
as follows: Fear of the unknown, besides giving rise to a feeling of
religiosity, allowing the human being to perceive his capacity to know
through reflection, and leading to the intuition that reason does not
attain all knowledge, also led the human being to perceive that the
phenomenon universe and the phenomenon human being in the
universe are not cognizable in their origin nor in their destiny, and they
are barely known in their mechanics. Ancient thought, concurrently to
the structures of reason and the flights of intuition, began to attempt
the apprehension of the phenomenon universe and the phenomenon
human being in the universe. Medieval thought engaged itself in
broadening the concept of the world, with the intuitive-religious
approach to the subject. Modern thought tried to launch the basis
of the rational-intuitive dialectic view of the phenomenon I-world,
subject-object. Contemporary thought took up again the themes of
the phenomenal vision of the universe.

3.4 Seeking a unified philosophy

The human being, the phenomenon man, who appeared on earth
for the first time at a time unknown, and also in a manner unknown,
has been very slowly freeing himself from ecological limitations. His
freedom has been possible due to the accumulation of knowledge about
the world, things, beings in general, and about himself, in particular.
In order to survive, he had to turn his attention, initially, to the space
around him, to which he had to adapt himself and obtain his sustenance.
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3.3.5 Em suma

As raízes da filosofia fenomenológica podem resumir-se como

se segue: O temor ao desconhecido, além de dar origem a um senti-

mento de religiosidade, proporcionar a percepção de sua capacidade

de conhecer através da reflexão, e levar à intuição de que a razão não

atinge o conhecimento total, conduziu, também, o ser humano à

apercepção de que o fenômeno universo e o fenômeno ser humano

no universo não são cognocíveis na sua origem nem no seu destino, e

são parcamente conhecíveis na sua mecânica. O pensamento antigo,

paralelamente às estruturas de razão e aos vôos da intuição, iniciou

investidas de apreensão do fenômeno universo e do fenômeno ser

humano no universo. O pensamento medieval ocupou-se da amplia-

ção do conceito de mundo, com a abordagem intuitivo-religiosa do

assunto. O pensamento moderno procurou lançar as bases da visão

dialética racional-intuitiva do fenômeno eu-mundo, sujeito-objeto. O

pensamento contemporâneo retomou a temática da visão fenomênica

do universo.

3.4 Em busca de uma filosofia unificada

O ser humano, o fenômeno homem, que apareceu na terra pela

primeira vez em época ignorada, e de forma também ignorada, vem-se

libertando muito lentamente das limitações ecológicas. Sua libertação

tem sido possível pelo acúmulo de conhecimentos sobre o mundo, as

coisas, os seres em geral, e sobre si mesmo, em particular. Para sobrevi-

ver, necessitou voltar sua atenção, inicialmente, para o espaço circun-

dante, ao qual deveria adaptar-se e de onde deveria retirar seu sustento.
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To the notion of space he added the notion of time, given the relative
regularity of the requirements of his organism and the constancy,
also relative, of external phenomena, of nature, of his “habitat”.
The more he knows, the freer man is to make options, to choose
his conduct. The freer he is, the greater his personal and social
responsibility.

There have been two hypotheses concerning the development of
human thought: one, that each generation has been representative of
a certain developmental phase; another, that development happens in
a disorderly fashion in time, and it can even occur that more advanced
acquisitions precede others of lesser significance. History does not
have the conditions to supply precise data in this sense, and the
problem has been dominated by speculations. Just, as the attempts
of humanity to explain the origin and destiny of the universe, which
include the explanation of its own origin and destiny, the explanations
about the development of human thought continue unsatisfactory
and biased.

Dwelling on the historical data up to where it has been possible
for us to understand and concatenate them, we can say that, not
even in terms of predominance, as historians generally would like
to have it, can we observe a developmental line in human thought
over time. It seemed to us that rather than specific tendencies, types
of approach, manifest themselves at all historical times, with the
shading, the arguments and the language specific to each time, and
to each place at each time. A more general problem is the approach
to knowledge on the one hand, by intuition, and on the other,
by reason: intuitionists and rationalists have existed at all times
and places, as well as there are the conciliators, the neutral ones.
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À noção de espaço acrescentou a noção de tempo, dadas a relativa

regularidade das exigências do seu organismo e a constância, tam-

bém relativa, dos fenômenos externos, da natureza, do seu “habitat”.

Quanto mais conhece, mais o homem se torna livre para optar, para

escolher sua conduta. Quanto mais livre, maior sua responsabilidade

pessoal e social.

Duas têm sido as hipóteses a respeito da evolução do pensa-

mento humano: uma, a de que cada geração tem sido representativa

de uma determinada etapa evolutiva; outra, a de que a evolução se

faz de maneira desordenada no tempo, podendo, mesmo, ocorrer que

aquisições mais avançadas antecedam outras de menor expressão. A

história não tem condições de fornecer dados precisos nesse sentido,

ficando o problema ao sabor das especulações. Assim como as tenta-

tivas da humanidade no sentido de explicar a origem e o destino do

universo, o que inclui a explicação da sua própria origem e destino,

as explicações sobre a evolução do pensamento humano continuam

insatisfatórias e tendenciosas.

Atendo-nos aos dados históricos até onde nos foi possível

compreendê-los e concatená-los, podemos dizer que nem mesmo ao

nível de predominância, como querem, em geral, os historiadores,

podemos perceber uma linha evolutiva do pensamento humano

através dos tempos. Pareceu-nos mais que tendências específicas,

tipos de abordagem, manifestam-se em todas as épocas, com o co-

lorido, a argumentação e a linguagem próprios de cada época, e de

cada local em cada época. Um problema de ordem mais geral é o da

abordagem do conhecimento de um lado, pela razão e, de outro, pela

intuição: racionalistas e intuicionistas existem em todos os tempos e

em todos os lugares, assim como existem os conciliadores, os neutrais.
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Thesis, antithesis and synthesis present themselves, generally, in spatial
and temporal simultaneity.

Historically connected to the name of Parmenides, at its origin,
the theory of knowledge, Gnosiology, has unfolded itself in as many
theories as there are philosophical schools. Insoluble problems, such
as the existence of God and the origin and destiny of the universe,
have been better served with approaches of an intuitionist-sentimental,
or irrationalist character. Problems such as the statics and dynamics
of things and of the universe and the structure and functioning
of organisms have received better treatment by the experimental
approaches, rationalist. What can be noted as a greater limitation is
the tendency of thinkers to transform the knowledge that they have
perchance acquired into closed systems.

It seems that at all times there has been a preoccupation to
critically examine the constructions of thought. It seems, also, that
the lack of a taxonomy, of an appropriate ordering and classification of
the terms used by the different thinkers, has made the communication
of knowledge more difficult. A common language, a meta-language,
would allow the unification of human acquisitions, a meta-science.
This meta-language, this common language, would solve the
fundamental problem of humanity, which is communication, and
would solve the millenary Myth of the Tower. The verbal-conceptual
language, a specifically human expression, would acquire, then, the
necessary sophistication to apply dialectics in all its philosophical-
scientific vigor.

A metalanguage would allow an outline of a meta-
theoretical model, a theory of theories of knowledge. This
outline would encompass, in its logical relations, in its syntax,
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Tese, antítese e síntese apresentam-se, geralmente, em simultaneidade

espacial e temporal.

Historicamente ligada ao nome de Parmênides, na sua origem, a

teoria do conhecimento, a gnoseologia, tem-se desdobrado em tantas

teorias quantas são as escolas filosóficas. Problemas insolúveis, como

o da existência de Deus e o da origem e destino do universo, têm-se

dado melhor com as abordagens de cunho intuicionista-sentimental,

ou irracionalista. Problemas tais como a estática e a dinâmica das coisas

e do universo e a estrutura e o funcionamento dos organismos têm

sofrido melhor tratamento pelas abordagens experimentais, raciona-

listas. O que pode notar-se como maior limitação é a tendência dos

pensadores em transformar em sistemas fechados os conhecimentos

que porventura tenham adquirido.

Parece que em todas as épocas tem havido a preocupação do

exame crítico das construções do pensamento. Parece, também, que a

falta de uma taxionomia, de uma ordenação e classificação adequada

dos termos utilizados pelos diferentes pensadores, tem dificultado

a comunicação dos conhecimentos. Uma linguagem comum, uma

metalinguagem, tornaria possível a unificação das aquisições huma-

nas, uma metaciência. Essa metalinguagem, essa linguagem comum,

equacionaria o problema fundamental da humanidade, que é o da

comunicação, e resolveria o milenar Mito da Torre. A linguagem ver-

bo-conceitual, expressão especificamente humana, adquiriria, assim,

a sofisticação necessária para exercer a dialética em todo o seu vigor

filosófico-científico.

Uma metalinguagem permitiria o esboço de um modelo

metateórico, uma teoria das teorias do conhecimento. Esse es-

boço compreenderia, nas suas relações lógicas, na sua sintaxe,
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generally speaking, all the system of descriptive and/or explanatory
symbols and, in a special way, all the deductive and axiomatic systems.
In this last instance, all hypothetical, abstract, undefined words, would
be defined throughout the elaboration, by means of ever less abstract
ones and, finally, empirical ones; the propositions should be substituted
by symbols (signs and formulas) that would permit calculation; finally,
the conclusion would be a necessary consequence of the postulated
principles and would add something to the initial theoretical knowledge,
and the formalization of the theory would occur when its metaphysics
is formulated in a complete and explicit manner.

In its real epistemological relation, in its semantics, an outline of a
meta-theory would encompass a series of requirements. The terms used
should have a meaning, whether real or hypothetical. Its propositions
(scientific hypotheses that are neither true nor false, but rather more
probable or less probable) should contain truths, whether they are
empirical (verifiable through observation and experimentation), or
formal (verifiable through the analysis of agreement of the deductions
with the rules of conversion). In a scientific theory the formal
truths should also move towards empirical control. The protocolary,
phenomenological or physicalist propositions would allow empirical
control of the probability of the hypotheses and their consequent
definition as empirical laws, whether statistics or deterministic. The
model would be the illustration of the theory.

It has been usual to admit that thought, in the act of knowing,
starts with a whole view, intuitive, of the object (syncretism), then
it analyzes and, afterwards, makes the synthesis; this analysis and
synthesis can be experimental when they deal with facts, concrete data
of experience, and rational when they deal with abstract propositions.
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de um modo geral, todo sistema de símbolos descritivo e/ou explica-

tivo e, de modo especial, todo sistema dedutivo e axiomatizado. Neste

último caso, as palavras indefinidas, abstratas, hipotéticas, deveriam

ir-se definindo, no decorrer da elaboração, por meio de outras cada

vez menos abstratas e, finalmente, empíricas; os enunciados deveriam

ser substituídos por símbolos (sinais e fórmulas) que permitissem o

cálculo; enfim, a conclusão seria uma conseqüência necessária dos

princípios postos e juntaria algo ao saber teórico inicial, e a formali-

zação da teoria ocorreria quando sua metafísica estivesse formulada

de maneira explícita e completa.

Nas suas relações epistemológicas reais, na sua semântica, um

esboço de metateoria compreenderia uma série de requisitos. Os ter-

mos empregados deveriam possuir um significado, fosse direto, fosse

hipotético. Seus enunciados (hipóteses científicas que não são nem

verdadeiras nem falsas, porém mais prováveis ou menos prováveis)

deveriam conter verdades, fossem empíricas (verificáveis pela obser-

vação e pela experimentação), fossem formais (verificáveis pela análise

da concordância das deduções com as regras de conversão). Em uma

teoria científica, as verdades formais deveriam caminhar também para

o controle empírico. Os enunciados protocolares, fenomenológicos

ou fisicalistas, permitiriam o controle empírico da probabilidade das

hipóteses e sua conseqüente definição como leis empíricas, sejam esta-

tísticas, sejam deterministas. O modelo seria a ilustração da teoria.

Tem sido habitual admitir-se que o pensamento, no ato de

conhecer, começa por uma visão de conjunto, intuitiva, do objeto

(sincretismo), depois analisa e, em seguida, faz a síntese; essa análise e

essa síntese podem ser experimentais quando tratam fatos, dados con-

cretos da experiência, e racionais quando tratam proposições abstratas.
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It can be said that intuition prepares the way for ratiocination.
Empirical intuition (sensible and psychological) serves as a starting
point for deductive ratiocination. Rational intuition serves as a starting
point for inductive ratiocination, assuring the logical continuity
of ratiocination through the axioms, and crowning it through a
comprehensive synthesis. Intuition guesses and ratiocination proves:
the guess gives rise to the hypothesis, or spontaneous induction, which
should become methodical induction, in order to prove the law.

It is known that no method confers absolute certainty on induction,
whether it is that of residues, of concordance, of difference, of concomitant
variations, or any combinations of these basic methods, since each one
presents its characteristic imperfections. It is to be presumed, thus, that
in questions in which inductive-methodical rational argumentation
have not attained a sufficient degree of probability, intuitive-sentimental
irrational reflection can fill the gaps of scientific knowledge with much
greater credibility than inductive fallacies of pseudo-scientific postulates.
Scientific phenomenology, policed by epistemology (genetic, general
and normative), has been trying to assimilate the guidelines of theory of
knowledge, in order to allow provisional syntheses that are sufficiently
valid and with the greatest heuristic value possible.

The phylogenesis of knowledge continues to challenge
scholars. In the specific case of the development of the concept
of value, as well as in the development of knowledge in general,
there are those who want to see, in the history of humanity, at each
time, a developmental stage in the linear sense, while others deny
that there is evidence for this. In this too we have found ourselves
in the contingent position of having to consider the possibility of
there being specific tendencies, coexistent at all times and places,
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Pode dizer-se que a intuição prepara o caminho para o raciocínio. A

intuição empírica (sensível e psicológica) serve de ponto de partida

para o raciocínio indutivo. A intuição racional serve de ponto de

partida para o raciocínio dedutivo, assegurando a continuidade ló-

gica do raciocínio por meio dos axiomas, e o coroando por meio de

uma síntese abrangente. A intuição adivinha e o raciocínio prova: a

adivinhação dá origem à hipótese, ou indução espontânea, que deve

transformar-se em indução metódica, para provar a lei.

Sabe-se que nenhum método confere à indução certeza absoluta,

seja o dos resíduos, o da concordância, o da diferença, o das variações

concomitantes, ou quaisquer combinações desses métodos básicos,

pois cada qual apresenta suas imperfeições características. É de supor-

se, pois, que, nas questões em que a argumentação racional induti-

vo-metódica não houver atingido suficiente grau de probabilidade,

a reflexão irracional intuitivo-sentimental venha preencher os vazios

do conhecimento científico com muito mais credibilidade do que as

falácias indutivas dos postulados pseudocientíficos. A fenomenologia

científica, policiada pela epistemologia (genética, geral e normativa),

vem tentando assimilar as diretrizes da teoria do conhecimento, a

fim de possibilitar sínteses provisórias suficientemente válidas e com

o maior valor heurístico possível.

A filogênese do conhecimento continua desafiando os estudio-

sos. No caso específico da evolução do conceito de valor, assim como

no da evolução do conhecimento em geral, há aqueles que querem

ver, na história da humanidade, em cada época, uma etapa evolutiva

no sentido linear, enquanto outros negam haver essa evidência. Aqui

também vimo-nos na contingência de considerar a possibilidade de

haver tendências específicas, coexistentes em todas as épocas e lugares,
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varying only in the garments of their representation, their symbology,
according to the peculiarities of the different peoples in the different
ecological and historical circumstances. A dichotomy makes itself
evident: some want the valuable to have origin in revelation; others
want evaluation to be the fruit of experience that has been accumulated
and transmitted by generations.

The genesis of the preoccupations of evaluation is lost in the history
of time. The first record more broadly disseminated is that of the Bible:
“In the beginning when God created the heavens and the earth, the earth
was a formless void and darkness covered the face of the deep, and the
Spirit of God swept over the face of the waters. Then God said, Let there
be light; and there was light. And God saw that light was good; and
God separated the light from the darkness” (Gen. 1, 1 to 4). Ethical
preoccupation takes on, starting with Pythagoras, a doctrinal character,
disciplining conduct, establishing what is good and what is evil, founding
the concepts of reward and punishment, in the Jewish-oriental nature.
Polytheism, cosmological or anthropomorphic, anthropologism and
scientificism are characterized as directions of religious-mystic thought
that, present at all times and in all places, influence, directly or indirectly,
the process of evaluation of the world, of things, and of beings.

The attempts to theorize knowledge (since Parmenides), to
discipline scientific conversation, dialectics (since Protagoras), to develop
inductive dialectics, maieutics (since Socrates), to systematize ethics
(since Plato) and knowledge (since Aristotle), to distinguish judgments
of reality from judgments of value (since Prodicus), constitute the
dynamic substratum which people use to examine the problem of value.
The argumentations, according to the tendency of each one, were bound,
initially, to taking a position regarding the belief in the existence of God
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variando apenas a roupagem das suas representações, a sua simbolo-

gia, conforme as peculiaridades dos diferentes povos nas diferentes

circunstâncias ecológicas e históricas. Uma dicotomia manifesta-se

evidente: querem alguns que o valioso tenha origem na revelação;

querem outros que a valoração tenha sido fruto da experiência acu-

mulada e transmitida pelas gerações.

A gênese das preocupações de valoração perde-se na história dos

tempos. O primeiro registro mais amplamente divulgado é o da Bíblia:

“No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava informe

e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as

águas. Deus disse: Faça-se a luz! E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa,

e separou a luz das trevas”(Gen. 1, 1 a 4). A preocupação ética toma, com

Pitágoras, o caráter de doutrina, disciplinando a conduta, estabelecendo

o que é bom e o que é mau, fundamentando os conceitos de recompensa

e de castigo, no estilo judaico-oriental. O politeísmo, cosmológico ou

antropomórfico, o antropologismo e o cientificismo caracterizam-se

como direções do pensamento religioso-místico que, presentes em todas

as épocas e em todos os lugares, influenciam, direta ou indiretamente, o

processo de valoração do mundo, das coisas e dos seres.

As tentativas de teorizar o conhecimento (desde Parmênides),

de disciplinar a conversação científica, dialética (desde Protágoras),

de desenvolver a dialética indutiva, maiêutica (desde Sócrates), de

sistematizar a ética (desde Platão) e o conhecimento (desde Aristó-

teles), de distinguir os juízos de realidade dos juízos de valor (desde

Pródicos), constituem o substrato dinâmico do qual se valem as

pessoas para examinar o problema do valor. As argumentações,

conforme a tendência de cada um, prenderam-se, inicialmen-

te, à tomada de posição quanto à crença na existência de Deus

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 291 30/09/14 18:37



292

and in the truth of revelation or the assertion that God does not exist
and the human acquisitions result from arduous and painstaking work
of elaborating experiences.

At no moment in the history of humanity, nor at any moment in
the history of the individual, has a radical position been taken, since even
the most severe rationalist theorizers of knowledge and ethics proved to
be sentimental and yielding in the religious-mystical realm, and the most
intransigent irrationalists do not resist the temptation to theorize about
their categorical assertions (?) that the incognizable cannot be known. In
regards to the existence of God, all of them, at all times, take the position
that they must acknowledge the concept that there must have been a cause
of the causes, a first cause, a beginning, whatever denomination is given
to it; likewise, the concept of an end. Man knows that he is only allowed
to know within the range of the real-current, of recorded history, lived,
everything else is placed at the level of belief and speculation.

At all times and in all places, there have been, there is and,
probably, there will be, those who reverence the powers of nature,
those that lend to these powers the representative form of beings
similar to men, those who consider man the center of the universe,
those who consider science the ultimate end of man. According to
their belief in the omnipotence of the powers of nature, of the gods
that preside over them, or of a god that presides over them, or of man,
or of science, each man will adapt his conduct according to the belief
that appeases his spirit regarding his origin, life and destiny, as well
as the origin, life and destiny of humanity and of the universe. The
examination of the concept of value can only be done by taking into
account all this mystical-religious current underlying the problem, in
the history of each individual and in the history of humanity.
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e na verdade da revelação ou à afirmação de que Deus não existe e as

aquisições humanas decorrem de árduo e penoso trabalho de elabo-

ração das experiências.

Emnenhummomentodahistóriadahumanidade,comoemnenhum

momento da história do indivíduo, uma colocação radical se faz sentir, pois

mesmo os mais severos racionalistas teorizadores do conhecimento e da ética

mostram-se sentimentais e condescendentes no terreno religioso-místico, e

os mais ferrenhos irracionalistas não fogem à tentação de teorizar sobre suas

afirmações categóricas (?) de que não se pode conhecer o incognoscível. No

que se refere à existência de Deus, colocam-se todos, em todas as épocas, na

posição de admitir o conceito de que deve ter havido uma causa das causas,

uma causa primeira, um princípio, seja qual for a denominação que lhe seja

dada; da mesma forma, o conceito de fim. O homem sabe que só lhe é per-

mitido conhecer na faixa do real-atual, da história registrada, vivida, tudo o

mais colocando-se no nível da crença e da prospecção.

Em todas as épocas e em todos os lugares, terão existido, existem e,

possivelmente, existirão, aqueles que reverenciam as forças da natureza,

aqueles que emprestam a estas forças a forma representativa de seres

semelhantes ao homem, aqueles que consideram o homem o centro do

universo, aqueles que consideram a ciência o fim último do homem.

Conforme creia na onipotência das forças da natureza, dos deuses que

as presidem, ou de um deus que as presidam, ou do homem, ou da

ciência, cada homem pautará sua conduta de acordo com a crença que

acalentar no seu espírito a respeito da sua origem, vida e destino, bem

como da origem, da vida e do destino da humanidade e do universo. O

exame do conceito de valor só pode fazer-se levando em consideração

todo esse caudal místico-religioso subjacente ao problema, na história

de cada indivíduo e na história da humanidade.
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Under any circumstances, judgment of value, as well as of
reality, requires reflection, which in turn, requires consciousness.
Consciousness, in the words of Igor Caruso, is any form of a being-for-
itself of interiority, which is lived even where there is no division between
subject and object. There are degrees of consciousness: spontaneous,
pre-objective, lived before the reflective disassociation between subject
and object; reflective, an awareness of what goes on in spontaneous
consciousness. Spontaneous consciousness corresponds to the absence
of judgment of value, when the individual, in his primary-totalizing
living I-world, finds himself at the mercy of reward and punishment
of a concrete, material nature, and often he may even rebel against this
dependency, without, however, being able to break the vicious circle,
subjecting himself to the greatest and most enslaving manipulation.

Reflective consciousness, at its emergence, propels the individual to the
experienceofseparationI-subjectandworld-object,whichallowshim,bymeans
of comparison and discernment, to judge each value, creating his own system,
self-regulation. Morality, personal interpretation of the “it must be” (ethics),
finds its expression in conduct, and it is greatly influenced by emotion and by
religion. It can be said that moral consciousness, morality, comes about when
the individual questions traditional norms, not simply out of rebelliousness
against imposed morality, but because of his capacity to think for himself in
general and critical terms. On the other hand, morality is important not only
for the individualbutalso for the social; it is expected that theuseof reasoning,
which leads to autonomy, also considers the common good.

It has been common to demand that ethical thought not
give in to the lack of clarity of concepts nor yield to the ignorance
of facts. An apparent dichotomy between the teleological
and deontological theories has caused many ethical fallacies.
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Em quaisquer circunstâncias, o juízo de valor, assim como o

de realidade, exige a reflexão que, por sua vez, exige a consciência. A

consciência, no dizer de Igor Caruso, é toda forma de um ser-para-

si da interioridade, vivida inclusive onde não se dá a divisão entre

sujeito e objeto. Há graus de consciência: a espontânea, pré-objetiva,

vivência antes da dissociação reflexiva entre sujeito e objeto; a reflexiva,

tomada de conhecimento do que se dá na consciência espontânea.

À consciência espontânea corresponde a ausência de juízo de valor,

quando o indivíduo, na sua vivência primário-totalizante eu-mundo,

encontra-se à mercê dos prêmios e castigos de natureza concreta, ma-

terial, chegando, muitas vezes, a revoltar-se contra essa dependência,

sem, no entanto, conseguir romper o círculo vicioso, entregando-se

à maior e mais escravizante manipulação.

A consciência reflexiva, no seu despontar, impele o indivíduo à expe-

riência da separação eu-sujeito e mundo-objeto, que lhe permite, por meio

da comparação e do discernimento, julgar cada valor, criando um sistema

próprio, uma auto-regulação. A moralidade, interpretação pessoal do “dever

ser”(ética),encontrasuaexpressãonaconduta,eéaltamente influenciadapela

emoção e pela religião. Pode dizer-se que a consciência moral, moralidade,

surge quando o indivíduo questiona as normas tradicionais, não por simples

revolta contra a moralidade imposta, mas pela capacidade de pensar por si

mesmo em termos gerais e críticos. Por outro lado, a moralidade interessa

não apenas ao particular, mas também ao social; espera-se que o emprego da

razão, levando à autonomia, considere inclusive o bem comum.

Tem sido habitual exigir-se que o pensamento ético não ceda

à falta de clareza dos conceitos nem seja condescendente com a

ignorância dos fatos. Uma aparente dicotomia entre as teorias te-

leológicas e deontológicas tem ocasionado muitas falácias éticas.
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In the teleological approach itself, selfishness, on the one hand,
and universalism (utilitarianism), on the other, lose all meaning if
we consider that both the greatest personal good and the greatest
collective good only have expression in the personal good, since the
collective good is the sum of personal goods. A comparison between
act-utilitarianism and act-deontology shows us, merely, one more
counterfeit of the apriority and aposteriority, while a comparison
between rule-utilitarianism and rule-deontology confirms the absence
of contradiction between the theories of final causes and the theories
of duties, both establishing rules for conduct.

It is known that no ethical theory offers safe guidance for conduct,
whether it is teleological or deontological or mixed deontological of
obligation“primafacie” (ofbenevolenceand justice) andofeffectiveduty (of
rulesandjudgments), sinceeachonepresents its characteristic imperfections.
As occurs with thought in general, ethical rational argumentation, when it
becomes entangled in its own limitations, witnesses intuitive-sentimental
irrational reflection fill its gaps with the theory of love (act and rule-
agapism), and it does so much more successfully than the ethical fallacies.
Also in the realm of ethics, scientific phenomenology has been trying
provisional syntheses for the apparent dichotomies conservativeness-free
exam and moral rigorism-laxness, in all its manifestations, reactionaries
and revolutionary, chauvinistic and ecumenical.

The efforts of human thought in terms of knowledge, in
general, has vacillated between two poles. Through reason man seeks
science, which only covers what is material. Reason, starting from
materialism (whether it is naturalist, culturalist or intellectualist), if
taken to the last consequences of reflection, arrives, through logic,
at the conclusion that: existence surpasses science; the world exists,
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Dentro da própria abordagem teleológica, o egoísmo, de um lado, e

o universalismo (utilitarismo), de outro, perdem toda a significação

se considerarmos que tanto o maior bem pessoal quanto o maior

bem coletivo só têm expressão no bem pessoal, uma vez que o bem

coletivo é um somatório de bens pessoais. Já uma comparação entre

ato-utilitarismo e ato-deontologismo nos mostra, apenas, mais uma

contrafação do apriorismo e do aposteriorismo, enquanto que uma

comparação entre normo-utilitarismo e normo-deontologismo vem

confirmar a ausência de contradição entre as teorias das causas finais

e as teorias dos deveres, ambas estabelecendo regras para a conduta.

Sabe-se que nenhuma teoria ética oferece orientação segura para

a conduta, seja teleológica, seja deontológica, seja deontológica mista da

obrigação “prima facie” (da benevolência e da justiça) e do dever efetivo

(das regras e dos juízos), pois cada qual apresenta suas imperfeições caracte-

rísticas. Assim como ocorre com o pensamento em geral, a argumentação

racional ética, ao embaraçar-se em suas limitações, assiste à reflexão irracio-

nal intuitivo-sentimental vir preencher suas lacunas com a teoria do amor

(ato e normo-agapismo), com muito mais sucesso do que as falácias éticas.

Também no terreno da ética, a fenomenologia científica vem tentando

sínteses provisórias para as aparentes dicotomias conservadorismo-livre

exame e rigorismo-relaxamento moral, em todas as suas manifestações,

reacionárias e revolucionárias, chauvinistas e ecumênicas.

Os esforços do pensamento humano no sentido do conheci-

mento, em geral, têm vacilado entre dois pólos. Pela razão, o homem

busca a ciência, que só atinge o que é material. A razão, partindo

do materialismo (seja naturalista, culturalista ou intelectualista),

se levada às últimas conseqüências da reflexão, chega, pela lógica,

à conclusão de que: a existência ultrapassa a ciência; o mundo existe,
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independently of being well or poorly known; man “is”, independently
of knowing that “he is being”; phenomena surpass, by far, the human
capacity to become aware of them. As a consequence, the problem of
the irrational character of the world emerges, and various systems turn
with ardor to the principles of altruism, fraternity and love, blaming
scientism as being the basic factor of the cultural catastrophe.

In terms of ethical knowledge, especially, the efforts of human
thought have not escaped the same symptomatic polarity. Those who
desired, by reason, to establish what is and what is not morally valid,
arrived at the conclusion of the need to establish limits for individual
freedom, claiming that man must aspire to the best for the greatest
number of people. But, when trying to systematize the valuable,
they were able to do so only in the material sense: the return to the
simplicity of things of nature; the sharing of the goods of production,
consumer objects and products of work; economy of thought and
biological utility. As a consequence, the problem arises of the need
for feeling to give existential validity to the materially valuable.

From scientific phenomenology, synthetic reflection that aims at
understanding and describing the world from the unified data of the
severalexperimental sciences, itcanbeexpectedthebalanceofthesystems,
a medium system that remains open to the progress of thought in
its two fundamental aspects: intuitive and rational. The past of
humanity, thus elaborated, constitutes the permanent source of
valid information for a better lived present and a better programmed
future. If happiness is the end of every culture, it becomes necessary to
program the appropriate processing in the transmission of knowledge
and values, so that each group and each individual achieve, with the
least expenditure of energy, the greatest progress it is capable of.
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independentemente de ser bem ou mal conhecido; o homem “é”, inde-

pendentemente de saber que “está sendo”; os fenômenos ultrapassam, de

muito, a capacidade humana de tomar consciência deles. Como conseqü-

ência, surge o problema do caráter irracional do mundo, e vários sistemas

se voltam com ardor para os princípios de altruísmo, fraternidade e amor,

culpando o cientificismo como fator básico da catástofre cultural.

No sentido do conhecimento ético, em especial, os esforços do pen-

samento humano não fugiram à mesma polaridade sintomática. Aqueles

que desejaram, pela razão, estabelecer o que é e o que não é moralmente

válido, chegaram à conclusão da necessidade de se estabelecerem limites

para a liberdade individual, proclamando que o homem deve aspirar ao

melhor para o maior número de pessoas. Mas, ao tentar sistematizar o

valioso, só o conseguiram no sentido material: do regresso à simplicidade

das coisas da natureza; da comunhão dos bens de produção, dos objetos

de consumo e dos produtos de trabalho; da economia do pensamento e da

utilidade biológica. Como conseqüência, surge o problema da necessidade

do sentimento para dar validade existencial ao materialmente valioso.

Da fenomenologia científica, reflexão sintética que visa a com-

preender e descrever o mundo a partir dos dados unificados das diver-

sas ciências experimentais, pode esperar-se o equilíbrio dos sistemas,

um sistema médio que permaneça aberto ao progresso do pensamento

nos seus dois aspectos fundamentais, intuitivo e racional. O passado

da humanidade assim elaborado constitui a fonte permanente de in-

formações válidas para um presente melhor vivido e um futuro melhor

programado. Se a felicidade é o fim de toda cultura, necessário se torna

programar o processamento adequado na transmissão dos conhecimen-

tos e dos valores, a fim de que cada grupo e cada indivíduo atinja, com

o desgaste mínimo de energia, o máximo progresso de que for capaz.
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Induction, also a kind of indirect knowledge as deduction,
starting from the interior as deduction and intuition, but also exterior,
which the individual has of himself, passes, necessarily, through the
particular data to arrive at a general conclusion, in the search for the
unity of thought. This is an imperious dialectic requirement of its
scientification, which also attempts to clarify the relation between
the individual’s interior fulfillment and the exterior fulfillment of his
acting in the world. In the scientific fundaments of the Analytical-
phenomenological-existential Psychotherapeutic Theory, esoteric,
interior, we intend, from an intuitive-empirical perspective of the
rational-inductive condition of existing, to unify the data of the
sciences. We have tried to induce the universality of matter through
the proof of the existence of the in-itself by means of the apprehension
of phenomena through the accumulated experience of numerous and
different perceptions.

Since induction, also a kind of indirect knowledge as
deduction, starting from the interior as deduction and intuition,
but also exterior, which the individual has of himself, passes, necessarily,
through the particular data to arrive at a general conclusion, it becomes
indispensable to know the existing modalities of approaching the theme.
Dealing with the human being, with his existence, nature and attributes, as
well as with his relation with the world, science, exact knowledge, can be
empirical, a knowing of the human being based on reductive observation
of sensorial data, or eidetic, a knowing of the human being based on the
direct apprehension of the significant relations in an interpersonal and
multipersonal context. Thus, the science of the human being, for all time,
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4 FUnDAMEnTOS CIEnTÍFICOS

A indução, o conhecimento também indireto como a dedu-

ção, partindo do interior como a dedução e a intuição, mas também

exterior, que o indivíduo tem de si mesmo, passa, necessariamente,

pelos dados particulares para chegar a uma conclusão geral, na busca

da unidade do pensamento. Esta é uma exigência dialética imperiosa

do seu cientificizar, que visa, também, a contribuir para o clarificar da

relação entre a realização interior do indivíduo e a realização exterior

da sua atuação no mundo. Nos fundamentos científicos da Teoria

Psicoterapêutica Analítico-fenomenológico-existencial, esotérica, in-

terior, pretendemos, numa perspectiva intuitivo-empírica da condição

racional-indutiva do existir, unificar os dados das ciências. Procuramos

induzir a universalidade da matéria pela comprovação da existência

do em-si por meio da apreensão dos fenômenos através da experiência

acumulada de diferentes e numerosas percepções.

Uma vez que a indução, o conhecimento também indireto

como a dedução, partindo do interior, como a dedução e a intuição,

mas também exterior, que o indivíduo tem de si mesmo, passa, ne-

cessariamente, pelos dados particulares para chegar a uma conclusão

geral, indispensável se faz conhecer as modalidades existentes de

abordagem do tema. Tratando do ser humano, de sua existência,

natureza e atributos, assim como da sua relação com o mundo, a

ciência, conhecimento exato, pode ser empírica, um saber sobre o

ser humano à base da observação redutiva dos dados sensoriais, ou

eidética, um saber sobre o ser humano à base da apreensão direta

das relações significativas num contexto interpessoal e multiperso-

nal. Assim, a ciência sobre o ser humano, desde todos os tempos,
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has been obtained through the search for knowledge of the three aspects
of his being, the somatic, the psychic and the social.

The nature of scientific thought about the human being
gave rise to different branches of science: biology, psychology and
sociology. There is a record of an opposition between empirical
science, which starts from the “bios”, interpersonal eidetic science,
which starts from the “psyche”, and multi-personal eidetic science,
which starts from the “socius”. The truth is, however, that the science
of the “bios” prepares the path for the science of the “psyche” and
both prepare the path for the science of the “socius”. Furthermore,
some problems raised in empirical science do not appear in
interpersonal and multi-personal eidetic sciences and vice versa. In
the eidetic sciences, a dependence on the development of empirical
science, can be observed, and yet, it is the development of eidetic
sciences that gives meaning to empirical discoveries in the general
context of science.

4.1 The roots of empirical science

It can be said that man, forever insecure in face of the
hazards of nature, has developed a feeling of fear of the unknown,
which has given rise to a feeling of religiosity and to the perception
of his capacity of knowing, through reflection, the power of the laws
of nature, to symbolize them and to seek protection in their logic. It
has also given rise to the need to describe, explain and control natural
events. Scientific tradition, under the form of theories, has perpetuated
the knowledge thus acquired. Civilizations have recorded their science,
each one representing its version of the accumulated knowledge.
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vem sendo obtida através da busca de conhecimento dos três aspectos

do seu ser, o somático, o psíquico e o social.

A natureza do saber científico sobre o ser humano originou

diferentes ramos da ciência, a biologia, a psicologia e a sociologia.

Registra-se uma oposição entre a ciência empírica, que parte do

“bios”, a ciência eidética interpessoal, que parte da “psique”, e a

ciência eidética multipersonal, que parte do “socius”. Na realidade,

porém, a ciência do “bios” prepara o caminho para a ciência da

“psique” e ambas preparam o caminho para a ciência do “socius”.

Além disso, alguns problemas suscitados na ciência empírica não

aparecem nas ciências eidéticas interpessoal e multipersonal, e

vice-versa. Pode observar-se, por parte das ciências eidéticas, uma

dependência da evolução da ciência empírica, podendo notar-se,

porém, que a evolução das eidéticas é que dá sentido às descobertas

empíricas no contexto geral da ciência.

4.1 Raízes da ciência empírica

Podedizer-se que ohomem,desde sempre insegurodiantedos azares

da natureza, desenvolveu uma sensação de temor ao desconhecido que,

além de ter dado origem a um sentimento de religiosidade e à

percepção da sua capacidade de conhecer, através da reflexão,

a força das leis da natureza, simbolizá-las e procurar proteção

na sua lógica, deu origem, também, à necessidade de descre-

ver, explicar e controlar os acontecimentos naturais. A tradição

científica, sob a forma de teorias, perpetuou os conhecimen-

tos assim adquiridos. Os povos registraram sua ciência, cada

qual representando sua versão dos conhecimentos acumulados.

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 305 30/09/14 18:37



306

The first attempts of empirical scientific knowledge became greatly
confounded with beliefs and mystcism, leaving knowledge “through
causes” dependent on the limitations of the methods and apparatuses
on which observation depended, not to mention the difficulties of a
structured language that would allow its recording.

4.1.1 At the beginning

In order to know man, it became necessary to know the species,
and in order to know the species it became indispensable to know
life in all its manifestations, since, according to R. Perrier, despite
the very general opinion yet broadly disseminated in our days, that
places man in an absolute way in opposition to animals, his structure,
organization, functions connect him, without doubt, to the animal
kingdom. And, in order to know, it was necessary to classify. As to
Aristotle, with his theory that animals were built according to the same
mental plan, he classified them by comparing their parts, taking into
consideration the “excess” or the “lack” of some of them, this theory
was taken as a basis by Linnaeus, when he engaged himself in his
exhaustive and unending classifications, so in favor in that century.

The origin of the phenomenon “life” has challenged science over
the centuries. According to Stahl, the theory that “soul” and “vital
principle” become confounded with each other, raising discussions on
the problem of its location and the nature and extent of its functions, has
condemned animism to an ephemeral duration, since, in the words of
H. Roger, to attribute the intellectual principle to the physiology of the
organs was a compromising theory for those who wanted to raise man
above animals and bring him close to the divinity. As to Van Helmont,
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As primeiras tentativas de conhecimento científico empírico foram

eivadas de crendices e misticismos, ficando o conhecimento “pelas

causas” na dependência das limitações dos métodos e dos aparatos

dos quais dependia a observação, além da dificuldade de uma lin-

guagem estruturada que possibilitasse o seu registro.

4.1.1 nos primórdios

Para conhecer o homem, necessário se fez conhecer a espécie,

e para conhecer a espécie tornou-se indispensável conhecer a vida

em todas as suas manifestações, pois, segundo R. Perrier, apesar da

opinião muito geral, porém amplamente divulgada em nossos dias,

que opõe de forma absoluta o homem aos animais, sua estrutura, sua

organização, suas funções o vinculam, sem dúvida alguma, ao reino

animal. E, para conhecer, foi preciso classificar. Já Aristóteles, com a

teoria de que os animais eram construídos segundo um mesmo plano

mental, classificava-os comparando suas partes, levando em considera-

ção o “excesso” ou a “falta” de algumas delas, teoria essa tomada como

base por Lineu, quando se ocupou das suas exaustivas e intermináveis

classificações, tão ao gosto do século.

A origem do fenômeno “vida” tem desafiado a ciência atra-

vés dos séculos. Com Stalh, a teoria de que “alma” e “princípio

vital” se confundem, suscitando discussões sobre o problema da

sua localização e da natureza e extensão das suas funções, conde-

nou o animismo a efêmera duração, pois, no dizer de H. Roger,

atribuir o princípio intelectual à fisiologia dos órgãos era uma

teoria comprometedora para os que queriam elevar o homem

acima dos animais e aproximá-lo da divindade. Já Van Helmont,
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inspired by Aristotle and Galen, he considered the “vital principle” an
intermediary state between the soul and the body, a principle common
to man and to animal, while the soul, immaterial, immortal and
endowed with reason, is specific to man; his theories greatly influenced
the school of Montpellier, through Barthez and Bordeu.

The organicism of Cabanis and Bichat, although based on
vitalism, is closer to the physical-chemical theory when it asserts
that the total life of the organism results from the composition of
the vital forces of the different organs themselves. The energetic
vitalism of Rignano, which considers the vital principle as a
modality of universal energy, is vitalism adapted to the modern
acquisitions of science, and it is the link between vitalism and
the physical-chemical theory through its valuing of the concept
of energy.

Just as the animist theories had yielded to the vitalist theories,
the physical-chemical explanations assumed a significant place, trying
to discover how matter animates itself, how it acquires life. The
knowledge that the protoplasm is a colloid of great chemical variety
and complexity, very unstable, constantly changing its composition
through assimilation and disassimilation, led to the conclusion that life
is nothing but an extremely complex physical-chemical phenomenon.
The distinction between the animate and the inanimate led to the
search for an explanation of the movement and energy that produces
it: the knowledge that the mechanism of muscular contraction
obeys the laws of thermodynamics, as in elementary organisms and
inanimate bodies, led to the conception that every living organism is
an energetic system in which potential chemical energy accumulates,
storing itself in the tissues, brought by nutrition and circulation,
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inspirado em Aristóteles e em Galeno, considerou o “princípio vital”

um estado intermediário entre a alma e o corpo, princípio esse comum

ao homem e ao animal, enquanto a alma, imaterial, imortal e dotada

de razão, é específica do homem; suas teorias influíram enormemente

sobre a escola de Montpellier, através de Barthez e Bordeu.

O organicismo de Cabanis e de Bichat, embora baseando-se no

vitalismo, está mais próximo da teoria físico-química quando afirma

que a vida total do organismo resulta da composição das forças vitais

próprias dos diferentes órgãos. O vitalismo energético de Rignano, que

considera o princípio vital como uma modalidade da energia universal,

é o vitalismo adaptado às modernas aquisições da ciência, é o liame

entre o vitalismo e a teoria físico-química através da valorização do

conceito de energia.

Assim como as teorias animistas haviam cedido lugar

às vitalistas, as explicações físico-químicas tomaram lugar de

destaque, procurando descobrir como a matéria se anima, ad-

quire vida. O conhecimento de que o protoplasma é colóide

de grande variedade e complexidade química, muito instável,

mudando constantemente de composição por meio da assimila-

ção e da desassimilação, levou à conclusão de que a vida não é,

senão, um fenômeno físico-químico extremamente complexo.

A distinção entre o animado e o inanimado levou à busca de expli-

cação do movimento e da energia que o produz: o conhecimento

de que o mecanismo da contração muscular obedece às leis da

termodinâmica, como nos organismos elementares e nos corpos

brutos, levou à concepção de que todo organismo vivo é um sis-

tema energético no qual a energia química potencial se acumula,

armazenando-se nos tecidos, trazida pela nutrição e pela circulação,
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and when necessary transforming itself in the muscles, into mechanical
energy, producing movement.

The hypotheses on the origin of the evolution of the physical
world and on the origin of life continue to lack proof. The hypotheses
on the evolution of living beings had an initial expression with
the Species Fixism theory of Linnaeus and Cuvier, which holds
that vegetable and animal species are absolutely distinct, fixed
and immutable, since the act of creation. Counterposing this, the
transformism of Leibniz, Goethe and Buffon is based on the principle
that the species transform themselves and evolve; they used examples
provided by composite forms (revealed by botany and by zoology),
the existence of rudimentary organs without a function (also found
in the ancestral forms), the stages the embryos go through, and the
countless data supplied by paleontology and geology. Although there
was agreement between the evolutionists regarding the fundamental
thesis, opinions varied in regard to the process and factors of
this evolution; while Lamarck talked about the influence of the
environment and the use and non use of organs, Darwin valued the
role of vital competition; as to De Vries, broadening the concept of
evolution, he proved that, besides the slow variations considered by
Lamarck and Darwin, there are sudden variations, or mutations, with
probable causes in the internal chemistry of the beings.

The problem of the origin of the species, notwithstanding the
contributions of paleontology, comparative zoology and embryology,
continues to challenge thehumanspirit. Therecompositionof thehistory
oftheoriginofman,passingthroughthehistoryoftheoriginandevolution
of thevertebrates,mammals,primatesandhumanfossils, seemsto leaveno
doubt forbiologyon the relationof its sequencewith theoriginof animals;
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e, quando necessário, transforma-se, nos músculos, em energia me-

cânica, produzindo o movimento.

As hipóteses sobre a origem da evolução do mundo físico e

sobre a origem da vida continuam carecendo de comprovação. As

hipóteses sobre a evolução dos seres vivos tiveram expressão inicial

com a teoria fixista de Lineu e Cuvier, que reza que as espécies

vegetais e animais são absolutamente distintas, fixas e imutáveis,

desde o ato da criação. Em contraposição, o transformismo de Lei-

bniz, Goethe e Buffon baseia-se no princípio de que as espécies se

transformam e evoluem; lançaram eles mão dos exemplos fornecidos

pelas formas compostas (reveladas pela botânica e pela zoologia), pela

existência de órgãos rudimentares sem função (encontrados também

nas formas ancestrais), pelas etapas por que passam os embriões, e

pelos inúmeros dados fornecidos pela paleontologia e pela geologia.

Embora tenha havido acordo entre os evolucionistas quanto à tese

fundamental, as opiniões se modificaram no que se refere ao processo

e aos fatores dessa evolução; enquanto Lamarck falou na influência

do meio e do uso e não-uso dos órgãos, Darwin valorizou o papel da

concorrência vital; já De Vries, ampliando o conceito de evolução,

provou que, além das variações lentas consideradas por Lamarck e

Darwin, há variações bruscas, ou mutações, com causas prováveis

na química interna dos seres.

O problema da origem das espécies, malgrado a contribuição da

paleontologia, da zoologia comparada e da embriologia, continua de-

safiando o espírito humano. A recomposição da história da origem do

homem, passando pela história da origem e evolução dos vertebrados, dos

mamíferos, dos primatas e dos homens fósseis, parece não deixar dúvida

à biologia sobre a relação da sua seqüência com a da origem do animal;
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nevertheless, Perrier himself asserts that we do not know nor will
ever know the real direct filiation of man; for the same reason,
although the discussions about the monophyletic and polyphyletic
conceptions of the human species seem to favor the former, nothing
can be confirmed. Other directions, however, not those in search
of an explanation for the origin of man, have made sense, and since
Hippocrates, the systematic preoccupation with knowing about man
today, in his growth, development and health, have taken shape;
and the history of human morphology, chemistry and physiology
has unfolded these areas, which are interrelated in an inextricable
way.

The “wondrous science”, as we know it today, has suffered a
slow and arduous development. Three centuries were necessary, from
the discovery of the spermatozoon by Leeuwenhoek, of the “ovarian
egg” by Graaf, of the principle of reproduction and fertilization
and artificial insemination by Spallanzani, of the mechanism of
fertilization by Hertwing, of the laws of heredity by Mendel, Naudin,
Weismann and Haeckel, De Vries, Correns and Morgan, up to the
most recent research with the advent of the electronic microscope,
so that man could accumulate the elements that would give him one
more important branch of science, genetics, and so that a great social
problem could become a practical reality and a theme of discussion
of moral nature with applications of unpredictable consequences,
eugenics.

On the other hand, the preoccupations with embryology, already
presentinAristotle,whoassertedthathewhoseesthingsfromthebeginning
hasamorecompleteviewofthem,havebeenmanifestedinthemostdiverse
mythical explanations, followed by the animist and vitalistic theories,
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não obstante, e é o próprio Perrier quem o afirma, não conhecemos

nem conheceremos nunca a filiação direta real do homem; pela mes-

ma razão, embora as discussões sobre as concepções monofilética e

polifilética da espécie humana pareçam dar ganho de causa à primeira,

nada se pode afirmar. Outras direções, porém, que não a da busca de

explicação da origem do homem, têm tomado sentido e, desde Hi-

pócrates, a preocupação sistemática com o conhecimento do homem

atual, no seu crescimento, no seu desenvolvimento e na sua saúde,

vem adquirindo forma; e a história da morfologia, a da química e

a da fisiologia humanas vêm-se desenrolando, interrelacionadas de

modo inextricável.

A “admirável ciência”, tal como a conhecemos hoje, sofreu

lenta e penosa evolução. Três séculos foram necessários, da des-

coberta do espermatozóide por Leeuwenhoek, do “ovo ovariano”

por Graaf, do princípio da reprodução e da fecundação e inse-

minação artifical por Spallanzani, do mecanismo da fecundação

por Hertwing, das leis da hereditariedade por Mendel, Naudin,

Weissman e Haeckel, De Vries, Correns e Morgan, até as mais

recentes pesquisas com o evento do microscópio eletrônico, para

que o homem acumulasse os elementos que lhe dariam mais um

importante ramo da ciência, a genética, e para que um grande

problema social se tornasse uma realidade prática e um tema de

discussão de natureza moral com aplicações de conseqüências

imprevisíveis, a eugenia.

Por outro lado, as preocupações com a embriologia, já existentes

em Aristóteles, que afirmava que quem vê as coisas desde o princípio

tem delas uma visão mais completa, manifestam-se nas mais diver-

sas explicações míticas, seguidas das teorias animistas e vitalistas,
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the physical-chemical explanations of Kenelm Digby, the observations
of Harvey and Malpighi and the theory of epigenesis of François
Wolff. With the works of men like Preyer, Minkowski, Davenport
Hooker, Kuo, Coronios, Carmichael and Coghill, embryology has
been shedding its secrets; and the work of Gesell and others has
been offering very clear and precise descriptions of these acquisitions,
increased by their own observations.

If, for a very obvious reason, man engaged, from the beginning,
in describing what he could observe, as well demonstrated by the
works of D’Aquapendente, Vesalius, Dubois, Falloppio and so many
others, he never failed to try to explain what he was observing. This
happened with the explanation about blood circulation, which began
with the discovery of the veins by D’Aquapendente, continued with
the works of Harvey, proven by Malpighi when he discovered, thanks
to the microscope, the existence of capillaries, discrediting the theories
of Aristotle and of Galen, never refuted before. The same happened
with the explanation about breathing, carried out by Lavoisier and
broadened by Paul Bert in its implications with circulation. The
very same phenomenon happened with the explanation about
digestion, which already engaged Graaf and Spallanzani in their
studies about the pancreatic juice and the relations between digestion,
breathing and circulation, and it received from Bernard a very special
study, which led him to attest to the existence of several diastases,
which inspired Gyorgy to discover several vitamins. The advent
of the microscope, since the initial observations of Leeuwenhoek,
allowed Bichat to launch the basis of histology, Schleiden and Schwann
developed their cellular theory and Koelliker witnessed, for the first
time in the history of science, the division of a cell.
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das explicações físico-químicas de Kenelm Digby, das observações de

Harvey e Malpighi e da teoria da epigênese de François Wolff. Com

trabalhos de homens como Preyer, Minkowski, Davenport Hooker,

Kuo, Coronios, Carmichael e Coghill, a embriologia vai perdendo os

seus segredos; e a obra de Gesell e outros vem oferecendo descrições

bastante claras e precisas dessas aquisições, acrescidas das suas próprias

observações.

Se, por uma razão bastante evidente, o homem se ocupou,

de início, em descrever o que podia observar, como bem mos-

tram os trabalhos de D’Aquapendente, Vésale, Dubois, Fallope

e tantos outros, não deixou nunca de procurar explicar o que ia

observando. Assim ocorreu com a explicação da circulação do

sangue, iniciada com a descoberta das veias por D’Aquapendente,

continuada com os trabalhos de Harvey, comprovados por Mal-

pighi ao descobrir, graças ao microscópio, a existência dos vasos

capilares, pondo por terra as teorias de Aristóteles e de Galeno,

antes jamais refutadas. O mesmo aconteceu com a explicação da

respiração, levada a efeito por Lavoisier e ampliada por Paul Bert

nas suas implicações com a circulação. Idêntico fenômeno se deu

com a explicação da digestão, que já ocupava Graaf e Spallanzani

nos seus estudos sobre o suco pancreático e as relações entre a

digestão, a respiração e a circulação, e mereceu de Bernard um

estudo todo especial, que o levou à constatação de várias diástases,

inspirando Gyorgy na descoberta de várias vitaminas. E o advento

do microscópio, desde as observações iniciais de Leeuwenhoek,

permitiu a Bichat lançar as bases da histologia, a Schleiden e Schwann

desenvolverem sua teoria celular e a Koelliker assistir, pela primeira

vez na história da ciência, à divisão de uma célula.
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Although worries about diseases and plague have followed man
since ever, and the history of the use of medicine has been lost over
time, it was not until the XVI century that man became more wisely
engaged in his preservation. With Fracastor, studies on contagious
diseases and the modalities of contagion began, but only with Pasteur,
four centuries later, did the search for causes of these diseases begin,
which was carried on by Löffler, Hansen, Eberth, Koch, Nicolaier,
Escherich, Yersin, and which will last as long as there are microbes
to be discovered. With the discovery of the existence of microbes
and the principle of vaccines and serum, by Pasteur and Roux, the
specific struggle against each disease began; and names such as those
of Widal, Yersin, Guérin, Ramon, became known as great benefactors
of humanity. The fight continues and will continue while there are
microbes to fight against.

With the theories of Bordeaux and Legallois, followed by the
experiments of Berthold with bird’s testicles and the suppositions of
Claude Bernard on the existence of internal secretions in the body,
a new direction looked promising for knowledge of the human
body. The works of Brown-Sequard and d’Arsonval, regarding
the suprarenal glands and the testicular extracts, gave raise to a
new and important science, endocrinology. The knowledge of
the existence of hormones and their action has been increasing
ever more with the studies that have been carried out, and today,
the great influence of the activity of the endocrinal glands on the
body in general and on the activities of the brain is known. Great
benefits have come from the knowledge already acquired on the
functioning of the endocrinal system; nevertheless, the challenge
continues, and there is much still to be discovered in this area,
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Embora as preocupações com a moléstia e a peste venham acom-

panhando o homem desde sempre, e a história do uso das mezinhas

se perca através dos tempos, foi preciso esperar até o século XVI para

que o homem se ocupasse mais sabiamente da sua preservação. Com

Fracastor, iniciaram-se os estudos sobre as doenças contagiosas e as

modalidades de contágio, mas só com Pasteur, quatro séculos depois,

iniciou-se a busca das causas dessas doenças, continuada por Löffler,

Hansen, Eberth, Koch, Nicolaier, Escherich, Yersin, e que perdurará

enquanto houver micróbios a descobrir. Com a descoberta da existên-

cia de micróbios e a do princípio das vacinas e dos soros, por Pasteur e

Roux, teve início um combate específico para cada moléstia; e nomes

como os de Widal, Yersin, Guérin, Ramon, foram sendo conhecidos

como os dos grandes benfeitores da humanidade. E a luta continua,

e continuará enquanto houver micróbios a combater.

Com as teorias de Bordeaux e Legallois, seguidas das experi-

mentações de Berthold com testículos de aves e das suposicões de

Claude Bernard sobre a existência de secreções internas no organis-

mo, uma nova direção se anunciava promissora para o conhecimento

do corpo humano. Os trabalhos de Brown-Sequard e D’Arsonval,

a respeito das glândulas supra-renais e dos extratos testiculares, de-

ram origem a uma nova e importante ciência, a endocrinologia. O

conhecimento da existência dos hormônios e da sua ação vem-se

alargando cada vez mais com os estudos realizados, e sabe-se hoje

a grande influência do funcionamento das glândulas endócrinas

sobre o organismo em geral e sobre as atividades do cérebro, em

particular. Grandes benefícios têm advindo do conhecimento já

adquirido sobre o funcionamento do sistema endócrino; não obs-

tante, o desafio continua, e muito há a descobrir ainda nesse setor,
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although the knowledge of thyroxin, insulin, parathormone, adrenalin,
progesterone, testosterone, corticosterone and pituitary hormones
already permit their relative safe use by man.

As far back as Alcmaeon, a disciple of Pythagoras, the studies
of anatomy had destroyed the simplistic concepts of Aristotle about
the function of the brain. Anaxagoras proclaimed the existence of
the brain already in the embryo, and Straton spoke of the role of
the environment, “cosmic environment”, and of selection in the
formation of beings, besides asserting that only the brain has the
property of feeling. Herophilos and Erasistratus studied corpses
and made experiments with animals, relating intelligence to the
complexity of the cerebral circumvolutions; and Galen related
the disturbances of sensibility and motility to the brain. Thus, the
realist conception of some, supported by observation and experience,
stood in opposition to the idealist and spiritualist doctrine of others,
both moving towards influencing Cartesian dualism. Practically
abandoned for many centuries, speculation, resuming its place in
the XVI century, was able to demonstrate, through the study of
corpses, the effects of cerebral lesions. There was even some success
in undertaking surgical interventions. However, the discussions
brought about by the conceptualization of such terms as instinct,
intelligence, soul, impassioned the spirits, and often, the works of the
scientists themselves were marked by nonsense; and the assertion of
Darwin that man and the superior animals have the same senses, the
same intuitions, the same sensations, passions, affections and similar
emotions, failed to convince all, and even exasperated many.

If, alreadywithVesalius, theanatomyofthenervoussystemwaswell-
known, with the discovery of the role of the spinal nerves by Magendie,
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embora o conhecimento da tiroxina, da insulina, do paratormônio,

da adrenalina, da progesterona, da testosterona, da corticosterona e

de hormônios hipofisários já permita o seu uso relativamente seguro

em benefício do homem.

Já com Alcmeón, discípulo de Pitágoras, os estudos de anato-

mia haviam destruído os conceitos simplistas de Aristóteles sobre a

função do cérebro. Anaxágoras afirmava a existência do cérebro já no

embrião, e Estráton falava no papel do ambiente, “meio cósmico”, e

da seleção na formação dos seres, além de afirmar que só o cérebro

tem a propriedade de sentir. Herófilo e Erasístrato estudaram cadá-

veres e experimentaram em animais, relacionando a inteligência com

a complexidade das circunvoluções cerebrais; e Galeno relacionou

com o cérebro os distúrbios da sensibilidade e da motilidade. Assim, a

concepção realista de alguns, apoiada na observação e na experiência,

fazia frente à doutrina idealista e espiritualista de outros, caminhando

ambas para influir no dualismo cartesiano. Praticamente abandonada

por vários séculos, a especulação, retomando seu lugar no século XVI,

conseguiu demonstrar, por meio do estudo de cadáveres, os efeitos

das lesões cerebrais. Chegou-se, mesmo, a ensaiar com êxito algumas

intervenções cirúrgicas. Mas as tertúlias provocadas pela conceitua-

ção de termos tais como instinto, inteligência, alma, apaixonavam

os espíritos e, não raro, pontilhavam de contra-senso as obras dos

próprios cientistas; e a afirmação de Darwin de que o homem e os

animais superiores têm os mesmos sentidos, as mesmas intuições,

as mesmas sensações, paixões, afeições e emoções semelhantes, não

logrou convencer a todos e, a muitos, exasperou.

Se, já com Vésale, a anatomia do sistema nervoso era bastante co-

nhecida,comadescobertadopapeldosnervosraquidianosporMagendie,
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the function of the brain and of the cerebellum by Flourens and of
the sympathetic nerves by Claude Bernard, on the one hand, and
the development of the theories of cerebral location by Gall, and
the works of Marc Dax, Broca, Jackson, Fritsch and Hitzig, on the
other, the study of the cerebral cortex by Cajal, Vogt and Brodmann
led to a better understanding of the different areas of the brain and
their functions, this understanding was graphically shown, in the
sensitive and motor aspects, by the drawing of the homunculus, deftly
idealized by Penfield and Rasmussen. The subsequent appearance
of neurosurgery, with Fulton and Jacobson experimenting on
chimpanzees, led to the application of this newly acquired knowledge,
benefiting mankind, this application was begun with Egas Moniz and
Lima; and Berger, based on the experiments of Caton, gave origin
to the use of the electroencephalogram, which has been providing
innumerable medical services. Currently, cybernetic theories, availing
themselves of all this knowledge, have been trying to explain cerebral
activities.

4.1.2 Afterwards

According to Don Santiago Ramon Y Cajal, a Spanish doctor
and writer, an internationally renowned investigator, specialized
in histology, born in 1852 and who died in 1934, the knowledge
of the physical-chemical bases of memory, of feelings and of
reason would make man the true master of creation, and his most
transcendental work would be the conquest of his own brain. In
fact, to understand behavior from the neuronal structure, where
the interpretation of the information taken by the senses occurs,
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da função do cérebro e do cerebelo por Flourens e dos nervos

simpáticos por Claude Bernard, por um lado, e o desenvolvimento

da teoria das localizações cerebrais por Gall e pelos trabalhos de

Marc Dax, Broca, Jackson, Fritasch e Hitzig, por outro, o estudo

do córtex cerebral por Cajal, Vogt e Brodmann levou a melhor

conhecimento das diferentes zonas do cérebro e das suas funções,

conhecimento esse demonstrado graficamente, nos aspectos motor

e sensitivo, pelo desenho do homúnculo, engenhosamente idea-

lizado por Penfield e Rasmussem. O conseqüente aparecimento

da neurocirurgia, com Fulton e Jacobson experimentando em

chimpanzés, levou à aplicação, em benefício do homem, dos co-

nhecimentos assim adquiridos, aplicação essa iniciada por Egas

Moniz e por Lima; e Berger, baseado nos experimentos de Caton,

deu origem ao uso do eletroencefalograma, que vem prestando

inúmeros serviços médicos. Atualmente, as teorias cibernéticas,

utilizando-se de todos esses conhecimentos, vêm tentando explicar

as atividades cerebrais.

4.1.2 Posteriormente

Segundo Don Santiago Ramón y Cajal, médico e escritor

espanhol, investigador de renome mundial, especializado em his-

tologia, nascido em 1852 e falecido em 1934, o conhecimento das

bases físico-químicas da memória, dos sentimentos e da razão faria

do homem o dono verdadeiro da criação, e sua obra mais trans-

cendental seria a conquista do seu próprio cérebro. Na verdade,

conhecer o comportamento a partir das estruturas neuronais, onde

ocorrem as interpretações dos informes levados pelos sentidos,
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and where all our emotions originate, as well as all our thoughts and
all our decisions, although it will not solve man’s anxiety about his
origin and his destiny, will allow the understanding and, who knows,
the solution of the archaic antagonisms that hinder human beings
from living in peace here and now.

The more modern studies prove that the genetic code
represents the biological determination of the anatomical and
functional characteristics of the organism. In the human being,
development is characterized by increasingly independent
conduct, given the possibility, not only of choosing different
paths, but also of broadening and multiplying them almost
infinitely, through man’s capacity of inventing, constructing
and maintaining machines. According to José M. R. Delgado,
a disciple of Cajal, what more clearly distinguishes man from
other animals is his awareness of his own existence (consciousness
of himself ), increased by the capacity to resist what seems to be
his natural destiny and, even, to change it, relative free will. If
we knew the genetic determinants, the cultural elements and
the intra-cerebral mechanisms that intervene in conduct, we
would be able to better understand the motivation that guides
our actions.

The brain, the “black box”, continued to be the challenge
for scientists, who circumvented the impossibility of defining
the mind by resorting to operative descriptions. The mind, the
“nous” of Anaxagoras, considered by Aristotle a special kind of
soul, the rational one, continued to be confused with the “psyche”.
Delgado asserted that, without stimuli (or without the brain) the
mind cannot exist, and without behavior it cannot recognize itself,
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e onde se originam todas as nossas emoções, todos os nossos pensa-

mentos e todas as nossas decisões, embora não vá resolver a ansiedade

do homem sobre sua origem e seu destino, permitirá a compreensão

e, quem sabe, a resolução dos antagonismos arcaicos que impedem

os seres humanos de viverem em paz aqui e agora.

Os estudos mais modernos comprovam que o código

genético representa a determinação biológica das caracterís-

ticas anatômicas e funcionais do organismo. No ser humano,

caracteriza-se a evolução para uma conduta cada vez mais in-

dependente, dada a possibilidade, não só de eleger caminhos

diferentes, como de ampliá-los e os multiplicar quase infini-

tamente, pela sua capacidade de inventar, construir e manter

máquinas. Segundo José M. R. Delgado, discípulo de Cajal, o

que distingue mais claramente o homem dos outros animais

é o conhecimento da sua própria existência (consciência de

si), acrescido da capacidade de resistir ao que lhe pareça ser

seu destino natural e, inclusive, de o modificar, livre arbítrio

relativo. Se conhecêssemos os determinantes genéticos, os ele-

mentos culturais e os mecanismos intracerebrais que intervêm

na conduta, poderíamos compreender melhor a motivação que

dirige nossas ações.

O cérebro, a “caixa-preta”, continuou sendo o desafio dos

cientistas, que contornaram a impossibilidade de definir a mente

valendo-se do expediente das descrições operativas. A mente, o “nous”

de Anaxágoras, considerada por Aristóteles um tipo especial de alma,

a racional, continuou sendo confundida com a “psiché”. Delgado

afirmou que, sem os estímulos (ou sem o cérebro) a mente não

pode existir, e sem um comportamento ela não pode se reconhecer,
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and thus, he arrived at the following definition: the mind is the
intra-cerebral elaboration of the extra-cerebral information, whereby
its base is cultural and not individual, and the thoughts and things
depend, necessarily, of the neural-physiological activity of the brain,
whose structure is characterized by neurons, pathways and synapses,
and whose functioning depend on the consumption of oxygen.

The contribution of Delgado to the knowledge of man can be
summarized as follows: the mental functions are not related to the
anatomy of the brain, but are related to its physiology; the mind
cannot be visually observed, but only in its dynamic expression, in
conduct. The mental activities, differently from the other organs,
depend, essentially, on extra-genetic aspects. The information about
the anatomy, physiology and biochemistry of the neurons will facilitate
the understanding of mental manifestations because such activities
depend on cerebral functions, but this biological explanation will not
totally explain the mental dynamics, because the mind, besides its
relation with the structure of the neurons, also depends on its spatial-
temporal relations, as well as other extra-cerebral factors.

The term “emotion” must not be attributed to the behavior
of the newborn, who is not capable of differentiated responses,
although some mental functions already manifest themselves in
an elementary form, allowing simple conditioned responses. The
conduct of the newborn is not intelligent, and its manifestations do
not indicate the existence of mental life. Intelligent conduct depends
on an active cerebral cortex, distant receptors that are functioning,
vertical posture and the possibility of symbolic or substitutive
responses. It is known today that, at least, in the hippocampus,
in the olfactory bulb and in the cortex of the cerebellum,
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e chegou, assim, à seguinte definição: a mente é a elaboração intrace-

rebral da informação extracerebral, donde sua base ser cultural e não

individual, e os pensamentos e as coisas dependerem, necessariamente,

da atividade neurofisiológica do cérebro, cuja estrutura se caracteriza

por neurônios, vias e sinapses, e cujo funcionamento depende do

consumo de oxigênio.

A contribuição de Delgado para o conhecimento do homem

pode resumir-se como se segue: as funções mentais não dizem respeito

à anatomia do cérebro, mas estão relacionadas com sua fisiologia;

a mente não pode ser observada visualmente, mas, apenas, em sua

expressão dinâmica, na conduta. As atividades mentais, diferente-

mente das dos demais órgãos, dependem, essencialmente, de fatores

extragenéticos. A informação acerca da anatomia, da fisiologia e da

bioquímica dos neurônios facilitará a compreensão das manifestações

mentais porque tais atividades dependem das funções cerebrais, mas

esta explicação biológica não explicará totalmente a dinâmica mental,

porque a mente, além da sua relação com a estrutura dos neurônios,

depende também das suas relações espacio-temporais, além de outros

fatores extracerebrais.

O termo “emoção” não deve atribuir-se ao comportamento do

recém-nascido, que não é capaz de respostas diferenciadas, embora

algumas funções mentais já se manifestem de forma elementar, permi-

tindo respostas condicionadas simples. A conduta do recém-nascido

não é inteligente, e suas manifestações não indicam a existência de

vida mental. Uma conduta inteligente depende de um córtex cerebral

ativo, receptores à distância em funcionamento, postura vertical e pos-

sibilidades de respostas simbólicas ou substitutivas. Sabe-se hoje que,

pelo menos no hipocampo, no bulbo olfatório e no córtex do cerebelo,
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more than 80% of the neurons are formed after the birth of the
animal, influencing the experience provided by the sensory stimuli
of the environment, which acts on the formation of the structural
part of the neurons themselves. The normality of the brain is
proven by the learning of new patterns of conduct. Although
instinctive behavior occurs without the need of experience, the
same does not occur with mental activity, in which experience
exerts a fundamental role.

The practical conclusion of the discoveries made is that
the brain is essential for thought, but the incult brain is not
enough, hence it is necessary to learn to think. Cerebral activity
essentially depends on sensorial stimuli, not only at birth, but
throughout life. Normal mental functions cannot be maintained
without a continuous flow of information coming from the
external world. The mature brain, with all its past experience
and acquired knowledge, is not capable of feeling, reacting and
thinking normally if it finds itself in a sensorial void, since the
individual mind is not self-sufficient. If there is no history,
past experiences and knowledge, although the brain continues
working, there cannot also be mental activity, as “brain washing”
proves.

Recent neural-physiological studies have led to the conclusion
that memories, emotional reactivity, motor ability, words, ideas and
patterns of conduct that constitute our personal being have their
origin, not inside, but outside the individual. There are, in the
brain, basic mechanisms responsible for all mental activities. These
mechanisms can be investigated, analyzed and changed, and even
sometimes substituted by means of physical and chemical technologies,
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mais de 80% dos neurônios se formam depois do nascimento do ani-

mal, influindo a experiência proporcionada pelos estímulos sensoriais

do meio ambiente, que atua inclusive na formação da parte estrutural

dos próprios neurônios. A normalidade do cérebro é constatada pelo

aprendizado de novos padrões de conduta. Embora o comportamento

instintivo ocorra sem necessitar da experiência, o mesmo não ocorre

com a atividade mental, na qual a experiência exerce um papel fun-

damental.

A conclusão prática das descobertas realizadas é a de que o

cérebro é essencial para o pensamento, mas o cérebro inculto não é

suficiente, sendo necessário aprender a pensar. A atividade cerebral

depende essencialmente de estímulos sensoriais, não só ao nascer, mas

durante toda a vida. Não se podem manter funções mentais normais

sem uma contínua corrente de informações provenientes do mundo

exterior. O cérebro maduro, com toda sua experiência passada e seus

conhecimentos adquiridos, não é capaz de sentir, reagir e pensar

normalmente se se encontra em um vazio sensorial, pois a mente

individual não é auto-suficiente. Não havendo história, experiências

passadas e conhecimento, embora o cérebro continue funcionando,

não pode, também, haver atividade mental, como comprova a “la-

vagem cerebral”.

Os recentes estudos neurofisiológicos levaram à conclusão de que

as recordações, a reatividade emocional, a habilidade motora, as palavras,

as idéias e os padrões de conduta que constituem nosso ser pessoal têm

sua origem, não dentro, mas fora do indivíduo. Há, no cérebro, meca-

nismos básicos encarregados de todas as atividades mentais. Estes meca-

nismos podem ser investigados, analisados e modificados, e, até mesmo,

algumas vezes, substituídos, por meio de tecnologias físicas e químicas,
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although this does not mean that love and thoughts are exclusively
neural-physiological phenomena, but that the central nervous system
is absolutely necessary for any manifestation of behavior, and that its
mechanisms can be studied. The direct manipulation of the brain can
induce predictable mental manifestations and conduct. Intelligence
and purpose can be introduced into neuronal functions, substituting
blind and automatic responses.

By means of direct electrical stimulation to the brain, it is
already possible to induce a great variety of responses, from motor
effects to emotional reactions and intellectual manifestations; it
is also possible to investigate, from a distance, the conduct of
subjects acting freely. It has been proven that the brain controls
the heart, breathing, gastric secretion and motility. It has also
been proven that the cerebral organization of voluntary motility
is located, mainly, in the cortex of the parietal lobe, and that
the other areas, situated in the deepest part of the brain, have
a decisive role in the organization of more refined motility. In
all, the research carried out has been able to prove that part of
the functioning of the human brain depends on the cultural
environment, and that, in fact, there is not a hereditary program
of cerebral regulations.

An important discovery is that there is, in the frontal lobes, a
mechanism that potentiates perception and the evaluation of suffering,
since after a lobotomy the initial sensation of pain is not modified,
but the affective component that accompanies the sensation is greatly
diminished. It is known that anguish, fear and violence are in the brain,
since they can be induced by electrical stimulation or diminished by
electro-coagulation of small areas in the frontal lobe; in the same way,
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não significando, porém, que o amor e os pensamentos sejam fenô-

menos exclusivamente neurofisiológicos, mas que o sistema nervoso

central é absolutamente necessário para qualquer manifestação do

comportamento, e que seus mecanismos podem ser estudados. A

manipulação direta do cérebro pode induzir condutas e manifestações

mentais previsíveis. Inteligência e propósito podem ser introduzidos

nas funções neuronais, em substituição a respostas cegas e automá-

ticas.

Mediante estimulação elétrica direta do cérebro, já é possível

induzir uma grande variedade de respostas, desde efeitos motores até

reações emocionais e manifestações intelectuais; é possível, também,

investigar, à distância, a conduta de sujeitos atuando livremente. Com-

provou-se que o cérebro controla o coração, a respiração e a secreção

e a motilidade gástricas. Comprovou-se, também, que a organização

cerebral da motilidade voluntária está localizada, principalmente, no

córtex do lobo parietal, e que as outras zonas, situadas na profundi-

dade do cérebro, têm um papel decisivo na organização da motilidade

mais refinada. No conjunto, as pesquisas realizadas têm conseguido

comprovar que parte do funcionamento do cérebro humano depende

do meio cultural, e que não existe, na realidade, uma programação

hereditária das regulações cerebrais.

Importante descoberta é a de que há, nos lobos frontais, um

mecanismo que potencia a percepção e a avaliação do sofrimento,

pois, após a lobotomia, não se modifica a sensação inicial de dor, mas

diminui muito o componente afetivo que acompanha a sensação.

Sabe-se que a angústia, o medo e a violência estão no cérebro, pois

podem ser provocados pela estimulação elétrica ou diminuídos pela

eletrocoagulação de pequenas zonas do lobo frontal; da mesma forma,
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effects of pleasure can be induced by the septal stimulation of the
frontal lobes, the same occurs with the injection of acetylcholine
directly into the septal area. The electrical stimulus of the frontal
cortex induces changes of character and good affective disposition,
friendliness. Other experiments have put forward the supposition
that artificial chemical and electrical changes of the neural physiology
can have a decisive role in the interpretation of reality, somewhat
independently of past experience and personal structure.

4.1.3 Currently

Although the theorization of knowledge about the human being
based on empirical science is incipient, with many gaps and controversies,
two very significant movements have developed over time. One of them,
theorization in terms of traits and types, since Hippocrates, with Rostan,
Viola and Kretschmer, also availing themselves of the contributions of
Freud, Jung, S. S. Stevens and William James, find their current expression
in the work of William Sheldon (biotypology), G. W. Allport (psychology
of the individual), H. J. Eysenck (factor analysis theory) and R. Cattell
(factor analysis theory). The other, theorization in terms of association and
learning, with I. Pavlov, J. B. Watson, E.L. Thorndike, E. Guthrie, Clark
Hull andFreud,alsoavailing itselfof thecontributionof social anthropology,
finds its current expression in the works of J. Dollard and N. Miller.

For Sheldon, the physical type (constitution) is the substructure
thatallowsus tomeasureandquantify the structureanddynamicsandthe
personality. Thesomatotypesrepresentanattempttoevaluatethemorpho-
genotype (hypothetical biological structure), although indirectly,
supporting itself in the measurements of the phenotype (physical type).
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efeitos de prazer podem ser provocados pela estimulação septal dos

lobos frontais, o mesmo ocorrendo com a injeção de acetilcolina dire-

tamente na zona septal. O estímulo elétrico do córtex frontal provoca

modificações de caráter e boa disposição afetiva, amistosidade. Outros

experimentos permitem a suposição de que a modificação artificial

química e elétrica da fisiologia neuronal pode ter um papel decisivo

na interpretação da realidade, com certa independência da experiência

passada e da estrutura pessoal.

4.1.3 Atualmente

Embora a teorização do conhecimento sobre o ser humano com

base na ciência empírica seja incipiente, com muitas lacunas e controvér-

sias, dois movimentos bastante significativos têm-se desenvolvido através

dos tempos. Um deles, a teorização em termos de traços e tipo, desde

Hipócrates, com Rostan, Viola e Kretschmer, valendo-se também das

contribuições de Freud, Jung, S. S. Stevens e William James, encontra

sua expressão atual nas obras de William Sheldon (biotipologia), G. W.

Allport (psicologia do indivíduo), H. J. Eysenck (teoria fatorial) e R.

Cattell (teoria fatorial). O outro, a teorização em termos de associação e

aprendizagem, com I. Pavlov, J. B. Watson, E. L.Thorndike, E. Guthrie,

Clark Hull e Freud, valendo-se também da contribuição da antropologia

social, encontra sua expressão atual nas obras de J. Dollard e N. Miller.

Para Sheldon, o físico (constituição) é a subestrutura que

permite medir e quantificar a estrutura e a dinâmica da per-

sonalidade. O somatótipo representa uma tentativa de avaliar

o morfogenótipo (estrutura biológica hipotética), embora in-

diretamente, apoiando-se nas medidas do fenótipo (físico).
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The dimensions of the physical type are the primary components
(endomorphy, mesomorphy and ectomorphy), which as a result give the
somatotypes and the secondary components (dysplasia, gynandromorph
and textural aspect). The dimensions of temperament are viscerotonia,
somatotonia, and cerebrotonia. As we get to know the body (the
unconscious), our behavior becomes ever more conscious; this is
the efficient cause of conduct, by means of the physical type and the
temperament, according to their dimensions. The expectations of the
environment in this regard, in function of the commonly accepted
stereotype, can determine in the individual a disposition to act according
towhat ispredicted forhis somatotype,butwhat is important is thepattern
of relations between the variables (physical type and temperament).

Sheldon considers the temperament (endomorphic viscerotonic,
mesomorphic somatotonic, and ectomorphic cerebrotonic) to be that
which determines the constants in conduct (the agent of impulses),
and that individuals with the same somatotypes have similar behavior
because (alternatives): a) the success or the reward that follows his way
of responding is a function not only of the environment, but also of
the kind of person (physical type) that gives the response, since people
react the same way to stimuli and receive the same gratification, which
provides them identical experiences; b) the relationship between
the physical type and temperament is determined by commonly
accepted stereotypes, since people act according to the environment’s
expectation of them; c) certain experiences or environmental
influences tend to produce particular kinds of physical types and, at
the same time, certain behavioral tendencies; d) the relation between
the structure of the body and behavior can be understood in terms
of the collective operation of genetic factors. He also considers that:
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São dimensões do físico, os componentes primários (endomorfia,

mesomorfia e ectomorfia), que dão como resultante o somatótipo,

e os componentes secundários (displasia, ginandromorfismo e as-

pecto textural). São dimensões do temperamento a viscerotonia, a

somatotonia e a cerebrotonia. À medida que conhecemos o corpo (o

inconsciente), nossos comportamentos vão-se tornando cada vez mais

conscientes; é ele a causa eficiente da conduta, por intermédio do físico

e do temperamento, de acordo com suas dimensões. A expectativa do

ambiente a seu respeito, em função do estereótipo comumente aceito,

pode determinar no indivíduo uma disposição a agir de acordo com

o previsto para o seu somatótipo, mas o importante é o padrão das

relações entre as variáveis (físico e temperamento).

Considera Sheldon que o temperamento (viscerotônico, soma-

tônico ou cerebrotônico) é que determina as constantes da conduta

(força dos impulsos), e que indivíduos com o mesmo somatótipo

têm comportamentos semelhantes porque (alternativas): a) o su-

cesso ou a recompensa que acompanha sua maneira de responder é

função não somente do ambiente, mas também da espécie de pessoa

(tipo físico) que dá a resposta, pois as pessoas reagem do mesmo

modo aos estímulos e recebem a mesma gratificação, o que lhes

proporciona experiências idênticas; b) a relação entre o físico e o

temperamento é determinada por estereótipos comumente aceitos,

pois as pessoas agem de acordo com a expectativa do ambiente a

seu respeito; c) certas experiências ou influências ambientais ten-

dem a produzir espécies particulares de físicos e, ao mesmo tempo,

certas tendências comportamentais; d) a relação entre a estrutura

do corpo e o comportamento pode ser entendida em termos de

operação conjunta dos fatores genéticos. Considera, também, que:
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the degree of control of the individual is highly dependent on
temperament; adjustment occurs more easily in function of
the knowledge the person has of his somatotype the apparent
relation between the first events in an individual’s life and
the subsequent behavior can be, in great part, a reflection
of the consistent operation of biological factors over a long
period.

For Allport, personality is the dynamic organization of the
psychic-physical systems that determine the peculiar adjustments
of each individual to the environment. The trait, the general
neuropsychic system directed towards a certain point, has the
capacity to make many stimuli functionally equivalent, and to
initiate and conduct conscious forms (equivalent) of adaptational
and expressive behavior. There are the following traits: common,
which are not real traits, but measurable aspects of the traits, in face
of similarities that are conferred to it by culture; cardinal, dominant,
which define the person in a marked way; central, which represent
highly characteristic tendencies of the individual; secondary, less
common, more related to responses than to stimuli. There is no
ego or “self ” that acts separately; there is the “proprium” and the
activities of adjustment. The phenomena characteristic of the
emotional nature of a person (temperament) are hereditary in their
origin. The phenomenon of functional autonomy can occur, that
is, a certain activity or kind of behavior becomes an end in itself
(persistence in a certain response when there are no more reasons
for it). There are two types of autonomous conduct: perseverative
behavior (common in animals), which seems to have survived its
biological utility and resisted extinction; self-motivated behavior,
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o grau de controle do indivíduo é altamente dependente do tem-

peramento; o ajustamento ocorre mais facilmente em função do

conhecimento que a pessoa tem do seu somatótipo; a aparente

relação entre os primeiros acontecimentos na vida do indivíduo

e os comportamentos subseqüentes pode ser, em grande parte, o

reflexo da operação consistente de fatores biológicos em longo

período.

Para Allport, personalidade é a organização dinâmica dos

sistemas psicofísicos que determinam os ajustamentos peculiares

de cada indivíduo ao meio. O traço, sistema neuropsíquico geral e

dirigido para um ponto determinado, tem a capacidade de tornar

funcionalmente equivalentes muitos estímulos, e de iniciar e con-

duzir formas conscientes (equivalentes) de comportamento adap-

tativo e expressivo. Há traços: comuns, que não são traços reais,

mas aspectos mensuráveis dos traços, em face de semelhanças que

lhes são conferidas pela cultura; cardeais, dominantes, que definem

a pessoa de modo marcante; centrais, que representam tendências

altamente características do indivíduo; secundários, menos comuns,

mais relacionados com as respostas do que com os estímulos. Não há

um ego ou um “self ” que haja separadamente; há o “proprium” e as

atividades de ajustamento. Os fenômenos característicos da natureza

emocional da pessoa (temperamento) são hereditários de origem.

Pode ocorrer o fenômeno da autonomia funcional, isto é, uma dada

atividade ou forma de comportamento tornar-se um fim em si mesma

(persistência em uma determinada resposta quando não há mais mo-

tivo para ela). Há dois tipos de conduta autônoma: comportamento

perseverativo (comum ao animal), que parece sobreviver à sua utili-

dade biológica e resistir à extinção; comportamento auto-motivado,
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a pattern of conduct considered appropriate which helps the
adjustment of the individual without, however, seeming to be part
of the central nucleus of life.

Allport considers the intelligent act an expression of the
adaptational component of human response, that which relates
itself with its functional value, its effect, the end it proposes. It
results from rational thought, which is one of the functions of the
“proprium”, a part that, together with adjustment activities, will form
the personality. The functions of the “proprium”, besides rational
thought, are, sense of body, self-identity, self-esteem, self-extension,
self-image, propriate-striving and knowledge. Temperament refers to
phenomena characteristic of the emotional nature of the person, which
are hereditary in their origin; and the peculiar adjustments of each
individual to the environment depend on the psycho-physical systems
(traits). The common traits or nomothetic, which are not real traits
but only a measurable aspect of them, represent the correspondence
of the influence of the environment and culture; this means that
individuals develop ways of adjustment roughly comparable. The
functions of the “proprium” start to appear around three years of age;
at this time, the processes of differentiation, integration, maturation,
imitation, learning, functional autonomy (the main one) and self-
extension start. Maturity is characterized by functional autonomy: the
main determinants of behavior are a set of organized traits, congruent,
current, in great part consistent, rational, objective. Mature personality
possesses self-extension (varied activities and planning for the future),
self-determination (self-knowledge and a sense of humor to accept
oneself and accept one’s loved objects) and a unified philosophy of
life (which provides purpose and meaning to one’s acts).
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padrão de conduta considerado adequado que ajuda o ajustamento

do indivíduo sem, no entanto, parecer fazer parte do núcleo central

da vida.

Considera, Allport, o ato inteligente a expressão do componente

adaptativo da resposta humana, aquele que se relaciona com seu valor

funcional, seu efeito, o fim que se propõe. Resulta do pensamento

racional, que é uma das funções do “proprium”, uma parte que, junta-

mente com as atividades de ajustamento, vai formar a personalidade. O

“proprium”, além do pensamento racional, tem como funções a sensação

corporal, a auto-identificação, a auto-estima, a auto-extensão, a auto-

imagem, o esforço próprio e o conhecimento. O temperamento diz

respeito aos fenômenos característicos da natureza emocional da pessoa,

que são hereditários quanto à origem, e os ajustamentos peculiares de

cada indivíduo ao meio ficam na dependência dos sistemas psicofísicos

(traços). Os traços comuns ou nomotéticos, que não são traços reais mas,

apenas, um aspecto mensurável deles, representam a correspondência à

influência do ambiente e da cultura; isso significa que os indivíduos de-

senvolvem modos de ajustamento toscamente comparáveis. As funções

do “proprium” começam a aparecer por volta dos três anos; começam os

processos de diferenciação, integração, maturação, imitação, aprendiza-

gem, autonomia funcional (o principal) e auto-extensão. A maturidade

se caracteriza pela autonomia funcional: os principais determinantes do

comportamento são um conjunto de traços organizados, congruentes,

atuais, em grande parte conscientes, racionais, objetivos. A personalidade

madura conta com auto-extensão (atividades variadas e planejamento

para o futuro), auto-objetivação (autoconhecimento e senso de humor

para se aceitar e aceitar os objetos amados) e filosofia de vida unificada

(que dê objetivo e significado a seus atos).
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For Eysenck, personality is the sum total of the behavioral patterns
of the organism, potential and manifest, determined by heredity and
the environment; its structure encompasses the cognitive sectors,
conative, affective and somatic and the acts and dispositions (type,
trait, habitual response, specific response) in each sector. There is a
functional interaction of the four main sectors in which the patterns
of behavior of the organism, real or potential, organize themselves:
cognitive-intelligence; conative-character; affective-temperament;
somatic-constitution. Impulsive acts result from the somatic and
affective sectors, given the permissiveness of the conative sector and
given the non-working of the cognitive sector. The intelligent act, a
result of the cognitive sector, is affected by the other sectors; taking into
consideration the acts and dispositions, in their hierarchy of generality
and importance, one could give as examples, in the cognitive sector, for
the type “ideology”, the trait “attitude”, the habitual response “habitual
opinion” and the specific response “specific opinion”. The sectors
interact, determining the acts and dispositions.

For Cattell, personality is what allows us to predict what a person
will do in a certain situation; its structure encompasses the traits; its
working determines its development, which consists in the change of
the “ergs” (constitutional traits), in the elaboration of the “metaergs”
(traits molded by the environment) and in the organization of the
structure of the “self” (responsible for the stability and organization of
behavior), as a result of the functioning of intelligence, the volume of
rigidity available and the power of memory. There is: the structural
“self”, feeling of the ego or of self-esteem; the real “self”, the individual
exactly as he acknowledges himself to be in his most conscious
moments; the ideal “self”, the individual as he would like to see himself.
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Para Eysenck, personalidade é a soma total dos padrões de

comportamento do organismo, potenciais e manifestos, determina-

dos pela hereditariedade e pelo meio; sua estrutura compreende os

setores cognitivo, conativo, afetivo e somático e os atos e disposições

(tipo, traço, resposta habitual, resposta específica) em cada setor. Há

interação funcional dos quatro setores principais em que se organizam

os padrões de comportamento, reais ou potenciais, do organismo:

cognitivo-inteligência; conativo-caráter; afetivo-temperamento;

somático-constituição. Os atos impulsivos decorrem dos setores so-

mático e afetivo, dada a permissividade do setor conativo e dado o

não-funcionamento do setor cognitivo. O ato inteligente, resultante

do setor cognitivo, é afetado pelos demais setores; levando em conta os

atos e as disposições, em sua hierarquia de generalidade e importância,

pode dar-se como exemplo, no setor cognitivo, para o tipo “ideologia”,

o traço “atitude”, a resposta habitual “opinião habitual” e a resposta

específica “opinião específica”. Os setores interagem, determinando

os atos e as disposições.

Para Cattell, personalidade é aquilo que permite predizer o que

uma pessoa fará em determinada situação; sua estrutura compreen-

de os traços; seu funcionamento determina seu desenvolvimento,

que consiste na modificação dos “ergs” (traços constitucionais), na

elaboração dos “metaergs” (traços moldados pelo ambiente) e na

organização da estrutura do “self ” (o responsável pela estabilidade e

pela organização do comportamento), como resultado da função da

inteligência, do volume de rigidez disponível e da força da memória.

Há: o “self ” estrutural, sentimento do ego ou da auto-estima; o “self ”

real, o indivíduo tal como ele se admite em seus momentos mais

conscientes; o “self ” ideal, o indivíduo como ele gostaria de se ver.
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The impulsive acts result from the “ergs”, traits of profundity,
constitutional, dynamic, whose objective is to lead the individual to
the desired goal, and whose function allows the individual appropriate
reactivity in function of the goal. An intelligent act is one that changes
the “ergs”, elaborates the “metaergs” and organizes the structure of
the “self ”; it is affected by the volume of rigidity available and by
the power of memory. There are a series of subsidiary motives, or
instrumental, through which the final objective can be identified;
there is also a disposition for rigidity, a tendency of the organism to
become conservative and resistant to change. There are the dynamic
crossroads. The syntalities of the several groups form the social context
and have influence on the personality.

For Dollard and Miller, personality is formed, in its stable
aspect, by the habits, by impulses and by the hierarchy of responses.
It works through the learning process, which encompasses the
dynamics of conceptual elements (impulse, suggestion and response),
influenced by reinforcement, by extinction, by spontaneous recovery,
by generalization, by discrimination, by anticipatory response. The
impulse is a strong enough stimulus to impel the individual towards
an activity, provide energy for behavior. There are the primary or
innate impulses, that is, linked to the physiological processes, to the
survival of the organism, and the secondary or derived ones, that is,
elaboration of the innate impulses aiming at instigating and directing
behavior, broadly substituting the original function of stimulation of
the primary impulse.

Dollard and Miller believe that the habit, link or association
between the stimulus (impulse, suggestion) and the response, has the
role of integrator of the personality. The habits are formed, modified,
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São atos impulsivos os decorrentes dos “ergs”, traços de profundidade,

constitucionais, dinâmicos, que têm como objetivo levar o indivíduo

à meta desejada, e como função permitir ao indivíduo reatividade

adequada em função da meta. Ato inteligente é aquele que modifica

os “ergs”, elabora os “metaergs” e organiza a estrutura do “self ”; é afe-

tado pelo volume de rigidez disponível e pela força da memória. Há

uma série de objetivos subsidiários, ou instrumentais, por meio dos

quais pode identificar-se o objetivo final; há, também uma disposição

para a rigidez, uma tendência do organismo a tornar-se conservador e

resistente à mudança. Há as encruzilhadas dinâmicas. As sintalidades

dos vários grupos formam o contexto social e exercem influência sobre

a personalidade.

Para Dollard e Miller, a personalidade é formada, no seu aspecto

estável, pelos hábitos, pelos impulsos e pelas hierarquias de respostas.

Ela funciona por meio do processo da aprendizagem, que compreen-

de a dinâmica dos elementos conceituais (o impulso, a sugestão e a

resposta), influenciados pelo reforço, pela extinção, pela recuperação

espontânea, pela generalização, pela discriminação, pela resposta an-

tecipatória. O impulso é um estímulo forte o bastante para impelir o

indivíduo a uma atividade, fornecer energia ao comportamento. Há

os impulsos primários ou inatos, isto é, ligados ao processo fisiológi-

co, à sobrevivência do organismo, e os secundários ou derivados, isto

é, elaboração dos impulsos inatos com objetivo de instigar e dirigir

o comportamento, substituindo amplamente a função original de

estimulação do impulso primário.

Consideram Dollard e Miller que o hábito, liame ou associação

entre o estímulo (impulso, sugestão) e a resposta, tem o papel de

integrador da personalidade. Os hábitos se formam, modificam-se,
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disappear and are substituted or remade. Although the personality is
mainly made up of habits, its particular structure depends on certain
occurrences, to which the individual is exposed, and on his hierarchy of
responses, whether they are innate or acquired. The intelligent act is the
expression of ratiocination which, together with language, constitute the
high level mental processes. Ratiocination is an internal process of great
importance, since, once the direct instrumental response is inhibited, the
individual can carry out “trial and error” in thought, until the appropriate
response is identified; he can also engage in planning activities.

The conceptual elements of the learning process are: a) the
impulse, stimulus that sets the individual into action; b) the suggestion
(tendency), stimulus that directs the response of the organism (when,
where and how the individual will respond); it varies in nature (species)
and intensity; c) the response; there is an initial hierarchy of responses,
that can be innate or resultant; d) the reinforcement, an occurrence that
strengthens the connection between a response and a suggestion; there is
a gradient of reinforcement; e) the extinction, a weakening of the habit,
or a decrease in the tendency to the response, as a result of the absence of
reward or reinforcement; f) the spontaneous recovery, a tendency of the
habit to reinstall itself after extinction, without additional reinforcement;
g) the generalization (transferal), a tendency of the individual to use
the same response, although there has been a change in the suggestive
situation; the situations of stimuli can be ranked or ordered in terms of
their similarities, which will determine the probability of generalization
(generalization gradient); h) the discrimination, an inhibition of the
tendency to generalize, that is, learning different responses for similar
situations; i) anticipatory response, that which appears earlier in the
sequence than in the original learning, eliminating phases.
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desaparecem e são substituídos ou refeitos. Embora a personalidade se

constitua principalmente de hábitos, sua estrutura particular depende

de certas ocorrências, às quais o indivíduo está exposto, e das hierar-

quias de respostas, quer inatas, quer adquiridas. O ato inteligente é a

expressão do raciocínio que, juntamente com a linguagem, constitui o

alto nível dos processos mentais. O raciocínio é um processo interno

de grande importância, pois, uma vez inibida a resposta instrumental

direta, o indivíduo pode realizar o “ensaio e erro” em pensamento, até

que a resposta adequada seja identificada; pode, também, ocupar-se

das atividades de planejamento.

Os elementos conceituais do processo da aprendizagem são: a) o

impulso, estímulo que põe o indivíduo em ação; b) a sugestão (tendência),

estímulo que dirige a resposta do organismo (quando, onde e como o indi-

víduo responderá); varia em natureza (espécie) e intensidade; c) a resposta;

há uma hierarquia inicial de respostas, que pode ser inata ou resultante;

d) o reforço, ocorrência que fortalece a conexão entre uma reposta e uma

sugestão; há um gradiente de reforço; e) a extinção, enfraquecimento

do hábito, ou diminuição da tendência à resposta, como resultado da

ausência de recompensa ou de reforço; f) a recuperação espontânea, ten-

dência do hábito de se reinstalar após a extinção, sem reforço adicional;

g) a generalização (transferência), tendência do indivíduo para usar a

mesma resposta, embora tenha havido mudança na situação de sugestão;

as situações de estímulo podem ser graduadas ou ordenadas em termos

da sua similaridade, que determinará a probabilidade da generalização

(gradiente de generalização); h) a discriminação, inibição da tendência

a generalizar, isto é, aprendizagem de respostas diferentes para situações

semelhantes; i) a resposta antecipatória, aquela que aparece mais cedo na

seqüência do que no aprendizado original, eliminando etapas.
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The following are basic suppositions of behavior: 1 – gradient
of approach: the closer one is to an objective, the more attracted the
individual feels to it; 2 – gradient of avoidance: the tendency to
avoid a negative stimulus becomes stronger the closer the individual
gets to it; 3 – the tendency to avoid a negative stimulus increases as
one gets closer to the objective, in a much greater reason than the
tendency to achieve it; 4 – an increase in the impulse associated with
avoidance or approach increases the general level of the gradient;
5 – when there is competition between two responses, the stronger
one is fulfilled.

The habits are the form of adjustment; they are formed and
can be changed, disappear, be substituted or remade. The high
mental processes (language and ratiocination) allow the learning
of ever more elaborate responses to occurrences, responses that
can become habitual. No human being is capable of operating
so efficiently that all his tendencies are congruent and well
integrated; there are conflicts of approach and avoidance to a
stimulus, giving rise to choices and responsibility for the choice.
The individual, with his innate equipment (specific reflexes,
innate hierarchies of responses, primary impulses), responds to
the cultural context, learns, acquires habits (conditioned reflexes,
learned hierarchies of responses, secondary impulses), and can
change, substitute or remake them in function of occurrences to
which he has been exposed. The critical stages of development
are the eating conditions, hygiene, sexual orientation, control
of aggression.
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São supostos básicos do comportamento: 1 - gradiente de

aproximação: quanto mais próximo está do objetivo, mais atra-

ído se sente o indivíduo por ele; 2 - gradiente de afastamento:

a tendência a se afastar de um estímulo negativo torna-se mais

forte na medida em que o indivíduo esteja mais próximo dele;

3 - a tendência a se afastar de um estímulo negativo aumenta à

medida que há aproximação do objetivo, em razão muito maior

do que a tendência em atingi-lo; 4 - um aumento no impulso

associado ao afastamento ou à aproximação aumenta o nível geral

do gradiente; 5 - quando há competição entre duas respostas, a

mais forte é que se realiza.

Os hábitos são a forma de ajustamento; eles se formam e

podem modificar-se, desaparecer, ser substituídos ou refeitos. Os

altos processos mentais (a linguagem e o raciocínio) permitem a

aprendizagem de respostas cada vez mais elaboradas às ocorrên-

cias, respostas essas que podem tornar-se habituais. Nenhum ser

humano é capaz de operar tão eficientemente que todas as suas

tendências sejam congruentes e bem integradas; ocorrem con-

flitos de aproximação e afastamento de um estímulo, suscitando

escolha e responsabilidade pela escolha. O indivíduo, com seu

equipamento inato (reflexos específicos, hierarquias inatas de

respostas, impulsos primários), responde ao contexto cultural,

aprende, adquire hábitos (reflexos condicionados, hierarquias

aprendidas de respostas, impulsos secundários), podendo modi-

ficá-los, substituí-los ou refazê-los em função de ocorrências às

quais esteja exposto. São estágios críticos do desenvolvimento a

situação alimentar, a higiene, a orientação sexual, o controle da

agressão.
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4.1.4 In summary

With the development of all specialized branches of the
science of the soma, the following conclusions were reached:
man is a superior animal; the biological contains the necessary
conditions for psychic life; the nervous and endocrinal systems
produce extremely complex reciprocal effects and are anatomically-
physiologically interconnected in an almost inextricable manner.
The new notion of the brain as a supervising element, also affected
by “inferior instances”, and not merely a simple commanding organ,
has completely changed the panorama, giving rise to the concept
of “integration”, which, the work of Sherrington and Head, has
been trying to demonstrate the great complexity of the problem of
knowing the human body, its functioning and preservation. The
evidence, always suspected, that the science of the soma does not
exhaust the science of man has been serving as an implicit invitation
to search for knowledge about man in the other dimensions of his
being.

4.2 The roots of interpersonal eidetic sciences

Concurrent to the need to describe, explain and control natural
events, in order to minimize his insecurity in face of the hazards
of nature, the human being has sought to explore or interpret the
content of interpersonal phenomena in a methodical and critical way.
Scientific tradition has perpetuated, also under the form of theories,
the knowledge thus acquired. Civilizations have recorded their science,
each one representing its version of the accumulated knowledge.
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4.1.4 Em suma

Com o desenvolvimento de todos os ramos especializados da

ciência do soma, chegou-se à conclusão de que: o homem é um

animal superior; o biológico contém as condições necessárias para

a vida psíquica; o sistema nervoso e o endócrino produzem efeitos

recíprocos extremamente complexos e se acham anatomofisiologi-

camente entrelaçados de modo quase inextricável. A nova noção

sobre o cérebro como elemento supervisor, também afetado pelas

“instâncias inferiores”, e não como simples órgão de comando,

modificou inteiramente o panorama, dando origem ao conceito

de “integração” que, com Sherrington e Head, vem procurando

mostrar a enorme complexidade do problema do conhecimento

do corpo humano, do seu funcionamento e da sua preservação.

A evidência, desde sempre suspeitada, de que a ciência do soma

não esgota a ciência do homem vem servindo como um convite

implícito à busca do conhecimento do homem nas demais dimen-

sões do seu ser.

4.2 Raízes da ciência eidética interpessoal

Paralelamente à necessidade de descrever, explicar e controlar os

acontecimentos naturais, a fim de minimizar sua insegurança diante

dos azares da natureza, procurou o ser humano explorar ou interpretar

o conteúdo dos fenômenos interpessoais de maneira metódica e crítica.

A tradição científica perpetuou, também sob a forma de teorias, os

conhecimentos assim adquiridos. Os povos registraram sua ciência,

cada qual apresentando sua versão dos conhecimentos acumulados.
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The first attempts of interpersonal eidetic scientific knowledge became
greatly confounded with religious feeling and with philosophical
thought of each time. Freudian thought itself, the cornerstone of
this kind of thought, was highly contaminated by the mentality of
its time and limited by the degree of development of the empirical
and multi-personal eidetic sciences of the period.

4.2.1 At the beginning

Even with the ancient ones there was a remarkable interest in the
reason for the animation of bodies. In Anaxagoras, we find the assertion
that, besides the material senses, there is an immaterial intelligence. In
Democritus, we see considerations regarding the existence of the psychic
atom. Hippocrates offered us the rudiments of a bio-typology and of a
psycho-pathology. Socrates and Plato were concerned about psychology
as a preamble to morals. Aristotle defined psychology as “sciencia de
rebus animatis”. Saint Thomas treated of the soul, “actus primus corporis
physici organici potential vitam habentis”, operating by means of the
agents, which become diversified through acts. From very early two
tendencies can be observed in man in his search for the science of himself
and of his fellow creatures, which are concretization and abstraction;
while Hippocrates seeks to examine the facts, Saint Thomas culminates
in philosophical speculations about the same phenomena.

Among the modern ones, we can see the influence of Bacon’s empiricism
and of Descartes’ rationalism, establishing the tendencies, on the one hand,
of the objective evaluation of facts and, on the other, of introspection.
Men such as Hobbes, Spinoza, Locke, Leibniz, Berkeley, Hartley, Hume,
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As primeiras tentativas de conhecimento científico eidético inter-

pessoal confundiram-se enormemente com o sentimento religioso e

com o pensamento filosófico de cada época. O próprio pensamento

freudiano, pedra angular desse tipo de conhecimento, foi altamente

contaminado pela mentalidade da sua época e limitado pelo grau de

evolução das ciências empírica e eidética multipersonal na ocasião.

4.2.1 nos primórdios

Já nos antigos era bem marcado o interesse pela razão da ani-

mação dos corpos. Em Anaxágoras, encontramos a afirmação de que,

além dos sentidos materiais, há uma inteligência imaterial. Em De-

mócrito, assistimos às considerações a respeito da existência do átomo

psíquico. Hipócrates nos ofereceu rudimentos de uma biotipologia

e de uma psicopatologia. Sócrates e Platão preocuparam-se com a

psicologia como um preâmbulo para a moral. Aristóteles definiu a

psicologia como “sciencia de rebus animatis”. Santo Tomás tratou da

alma, “actus primus corporis physici organici potentia vitam habentis”,

operando mediante as potências, que se diversificam pelos atos. Duas

são as tendências que se podem notar no homem, desde sempre, na

busca da ciência de si mesmo e dos seus semelhantes, quais sejam a

concretização e a abstração; enquanto Hipócrates procurou examinar

os fatos, com Santo Tomás culminaram as especulações filosóficas

sobre os mesmos fenômenos.

Entre os modernos, vemos a influência do empirismo de Bacon

e do racionalismo de Descartes, firmando as tendências, de um lado,

do exame objetivo dos fatos e, de outro, da introspecção. Homens

como Hobbes, Spinoza, Locke, Leibniz, Berkeley, Hartley, Hume,
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James Mill, Stuart Mill, and Bain represent the transition phase
between philosophy and scientific psychology, expressed by Christian
Wolff in his two well-known works. Taking from Aristotle “nothing
is in intelligence that has not passed through the senses” and from
Democritus the preoccupation with atomism, Wolff plunged into a
disorderly analysis and lost sight of the psyche in its totality.

The distinction established by Wolff, the assertion by Brentano
that psychology is an empirical science and experimentation its method,
the challenge of Kant that mathematics cannot be applied to it, the reply
of Herbart that the use of mathematics is, not only a possibility, but a
requirement in the treatment of psychic phenomena, and the experiments
of Weber, Fechner and Helmholtz, all culminated in the experiments of
Wundt which, influenced by associationism, limited themselves to the
examination of the physiological correlates of the psyche. Wundt was
able, however, to prove that psychic phenomena can be investigated
objectively and quantitatively, thus took a giant step that made it possible
to break through the Rubicon of the history of the science of the psyche,
consolidating induction and promisingly giving notice of deduction.

Fully flourishing, the science of the psyche unfurled itself up and,
in a kaleidoscope of thought, ever more complex and wrought figures
were offered to the perplexed scholars of its history, without shedding,
however, its original tendency to close itself into syntheses of greater or
lesser limitations, according to the premises and concepts of its defenders.
As a reaction to the limitations of psycho-physiology, as well as foreseeing
the studies that would be done on behavior, and as a promise to reconsider
the psychic totality, the functionalism of Dewey, although having arisen
from philosophy, was able to address the theory of the faculties, and
also structuralism and associationism, engaging itself with dynamism,
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James Mill, Stuart Mill e Bain representam a fase de transição entre a

filosofia e a psicologia científica, expressa por Cristian Wolff nas suas

duas célebres obras. Tomando de Aristóteles “nada está na inteligência

que não tenha passado pelos sentidos” e de Demócrito a preocupação

com o atomismo, mergulhou Wolff em uma análise desordenada e

perdeu a visão do psiquismo na sua totalidade.

A distinção estabelecida por Wolff, a afirmação de Brentano de que

a psicologia é uma ciência empírica e a experimentação o seu método, o

desafio de Kant de que a matemática não se aplica a ela, o revide de Her-

bart de que a aplicação da matemática é, não só uma possibilidade, mas

uma exigência do tratamento dos fenômenos psíquicos, e os experimentos

de Weber, Fechner e Helmholtz, culminaram todos nos experimentos

de Wundt que, influenciado pelo associacionismo, limitou-se ao exame

dos correlatos fisiológicos do psiquismo. Conseguiu Wundt, porém,

provar que os fenômenos psíquicos podem ser investigados objetiva e

quantitativamente, dando, assim, o passo de gigante que viria permitir a

passagem do Rubicon da história da ciência do psiquismo, consolidando

a indução, acenando promissoramente para a dedução.

Em plena floração, abriu-se em leque a ciência do psiquismo e,

caleidoscópio do pensamento, cada vez mais complexas e trabalhadas

figuras foi oferecendo ao perplexo estudioso da sua história, não per-

dendo, porém, aquela tendência original de se fechar em sínteses de

maior ou menor limitação, conforme as premissas e os conceitos dos

seus defensores. Reação às limitações do psicofisiologismo, antevisão

dos estudos que se fariam sobre o comportamento, promessa de recon-

sideração da totalidade psíquica, o funcionalismo deweiano, muito em-

bora surgido da filosofia, fez frente à teoria das faculdades, e também

ao estruturalismo e ao associacionismo, ocupando-se do dinamismo,
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the function of the psyche and its utility for the economy and the
adaptation of the individual. A new phase, very promising, marked the
passage of the psychological science from its initial stage of recognizing
the existence of facts and problems (“IS”) to a better delineation of
a more practical and superior level (“IS FOR”). Nevertheless, the
tendency of its defenders, who did not resist the temptation to,
besides emphasizing the concept of the utility of the psychic function,
opinionate about the finality to be achieved by it, made functionalism
only a promise, and not an indisputably scientific contribution, since,
although it insisted on the dynamism of consciousness, on the need
to study behavior and on the inconsistency of mental atomism, it did
not seek the basis for its founding in experimentation.

Structuralism needed repairs that functionalism was not able
to provide. Born under the auspices of experimental psychology, a
new and vigorous direction of thought came about, entirely focused
on the certainty of the “undefeatable incompatibility between the
scientific and the subjective” which, according to Ribot, seemed to
completely ignore Descartes. The theory of behavior, inspired in
Pavlov and Bechterew, and formulated by Toulouse Pieron, found
its American expression in Watson; he refused to be concerned
with neurological explanations of conduct and carried out a great
amount of research on its concrete manifestations in reaction to
stimuli, with the intention of, through the study of peripheral
movements, arriving at objective knowledge of the psyche. By
rebelling against the theory of instincts and of psychic heredity,
Watson asserted that the objective of psychology is the human
being as a whole, but a whole that is simply the result of the
adjustment of parts.
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da função do psiquismo e da sua utilidade para a economia e a adap-

tação do indivíduo. Uma nova fase, cheia de promessas, marcava a

passagem da ciência psicológica do estágio inicial de reconhecimento

da existência dos fatos e dos problemas (“IS”) para melhor delinea-

mento de um nível mais prático e superior (“IS FOR”). Não obstante,

a própria tendência dos seus preconizadores, que não resistiram à

tentadora oportunidade de, além de colocar em relevo o conceito de

utilidade da função psíquica, opinar a respeito da finalidade mesma a

ser atingida por ela, fez do funcionalismo apenas uma promessa, e não

uma contribuição indiscutivelmente científica, pois, embora insistisse

no dinamismo da consciência, na necessidade do estudo do compor-

tamento e na inconsistência do atomismo mental, não procurou na

experimentação as bases para a sua fundamentação.

O estruturalismo pedia reparos que o funcionalismo não soube

fazer. Nascida sob os auspícios da psicologia experimental, uma nova

e vigorosa direção do pensamento não se fez esperar, inteiramente

voltada para a certeza de “uma incompatibilidade invencível entre

o científico e o subjetivo” que, sublinhando Ribot, parecia ignorar

totalmente Descartes. A teoria do comportamento, inspirada em

Pavlov e Bechterew, formulada por Pièron, encontrou em Watson

sua expressão americana; recusando a preocupação com as explicações

neurológicas da conduta e realizando grande número de pesquisas

sobre suas manifestações concretas de reação aos estímulos, preten-

deu, através do estudo dos movimentos periféricos, chegar a um

conhecimento objetivo do psiquismo. Rebelando-se contra a teoria

dos instintos e a da hereditariedade psíquica, afirmou Watson que o

objetivo da psicologia é o ser humano como um todo, mas um todo

que é simplesmente resultante do ajustamento das partes.
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Although inspired by Watson, the physiological behaviorism
of Meyer did not renounce the neurological explanations of the
activities of superior organisms and gave rise to the biosocial
behaviorism of Weiss, which proposed an explanation, not only of
individual behavior, but also of the social one, based on physics,
presenting an outline of the ideas that would be developed by the
school of form. The organismic behaviorism of Kantor, although
rejecting introspectionism, avoided mechanicism and considered the
interaction of the psychological environment and of the psychological
organism informed by its history. Tolman, the intentionalist, added
to teleological or molar behaviorism, which asserted that behavior
moves towards an end and chooses the means to arrive at this end,
the idea that although the thought that directs behavior may not,
many times, be conscious at the time it acts as such, it acquires,
later on, consciousness and will constitute the wealth of experience
of the individual.

Mechanicism, Physiologism, Bio-socialism, organicism
or intentionalism, the behaviorist movement was, at once,
a reaction to the introspective functionalism of Angell and
Dewey and a ratification of the forgotten physiological basis of
this functionalism; in short, a threat to the attempt to unite
Hegelianism and Darwinism in a single direction. The concept
that man is only a more complete animal, and the assertion that
behavior reveals a persistence in acting until the consummation of
the act, would attract to psychology a legion of dissidents, whose
descendents mistrust it to this day. Put in such terms, genetic and
mechanicist psychology came to “outrage” common sense, moral
customs, social organization.
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Embora inspirado em Watson, o behaviorismo fisiológico

de Meyer não renunciou às explicações neurológicas das ativi-

dades dos organismos superiores e deu origem ao behaviorismo

biossocial de Weiss, que propôs uma explicação, não só do com-

portamento individual, mas também do social, baseada na física,

apresentando um esboço das idéias que seriam desenvolvidas

pela escola da forma. O behaviorismo organísmico de Kantor,

embora rejeitando o introspeccionismo, evitou o mecanicismo e

considerou a interação do ambiente psicológico e do organismo

psicológico informado pela sua história. Com Tolman, o beha-

viorismo intencionalista, teleológico ou molar, afirmando que o

comportamento caminha para um fim e escolhe os meios para

chegar a esse fim, acrescentou que, muito embora o pensamento

que dirige o comportamento não seja consciente na hora em que

assim age, adquire, depois, consciência e vai constituir o acervo

de experiências do indivíduo.

Mecanicismo, fisiologismo, biossocialismo, organicismo ou

intencionalismo, o movimento behaviorista era, ao mesmo tempo,

uma reação ao funcionalismo introspeccionista de Angell e Dewey e

uma afirmação das esquecidas bases fisiológicas desse funcionalismo;

enfim, uma ameaça à tentativa de unir hegelianismo e darwinismo

em uma única senda. O conceito de que o homem é apenas um ani-

mal mais completo, e a afirmação de que o comportamento revela

uma persistência a agir até a consumação do ato, angariaram, para

a psicologia, uma legião de desafetos, cujos descendentes até hoje a

olham com desconfiança. Posta em tais termos, a psicologia genética

e mecanicista veio “ultrajar” o senso comum, os costumes morais, a

organização social.
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It was not only psychologism, with its limitations, that was
a source of disappointment for many. A new line of thought, the
psychoanalytic one, with spiritualist origins of a deeply religious
character, held many surprises. It was concerned with the total man,
seeking, in the unconscious phenomena, the elements that would be
able to lead to a possible psychotherapy, and eventually constituting
a body of doctrine of psychopathology. Sometimes engaging itself
in studying the motivating forces that seek pleasure, at other times
the motivating forces that seek power, at still other reinterpreted in
its basic elements, the psychoanalytic theory, from its origins to our
days, has been developing in terms of a psychosocial reorientation,
purged of its original philosophical pretensions.

Even though the vulgarization of psychoanalysis in its original
terms has achieved such success that, until today, the influence of
its raw concepts on the dominant mentality of the general public
is felt, the contribution of the psychoanalytic method as a promise
of integration of the psycho-physiologism and functionalism in an
intelligible synthesis has not been felt in practical applications. The
independent duality, in the terms proposed by Descartes and which
caused an uproar, has lost its orthodox sense, and the theory of the
soma-psyche integration took shape, gained expression, and its social
correlates soon followed.

In contraposition to atomism, the “gestalt theory”, a theory
of form, brought a definite contribution, an invitation to review the
analytical procedures, aiming to exactly understand the phenomena
through the indisputable need of functional reversibility in the analysis
of elements, since, as claimed by Claparède, the way of being of each
element depends on the structure of the whole and the laws that guide it.
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Mas não apenas o psicologismo, nas suas limitações, foi fonte

de desapontamento para muitos. Uma nova linha, a psicanalítica,

com berço espiritualista de caráter profundamente religioso, muitas

surpresas estava reservando. Ocupou-se ela do homem total, procu-

rando, nos fenômenos inconscientes, os elementos que pudessem

orientar para uma possível psicoterapia, chegando mesmo a consti-

tuir um corpo de doutrina de psicopatologia. Ora ocupando-se das

forças motivadoras da busca de prazer, ora das forças motivadoras

da busca de poder, ora reinterpretada nos seus elementos básicos, a

teoria psicanalítica, da sua origem aos nossos dias, veio evoluindo

no sentido de uma reorientação psicossocial, expurgada das suas

pretenções filosóficas originais.

Não obstante a vulgarização da psicanálise nos seus termos

originais haver alcançado tal sucesso que, até hoje, seja sentida a

influência dos seus conceitos brutos na mentalidade dominante do

grande público, a contribuição do método psicanalítico, não apre-

senta resultados apreciáveis nas suas aplicações práticas. A dualidade

independente, nos termos em que a colocou Descartes e que tanta

celeuma provocou, perdeu seu sentido ortodoxo, e a teoria da intera-

ção soma-psique tomou forma, ganhou expressão, e os seus correlatos

sociais não se fizeram esperar.

Em contraposição ao atomismo, a “gestaltheorie”, teoria

da forma, veio trazer uma contribuição definitiva, um convite

à revisão dos procedimentos analíticos, com vistas à compre-

ensão exata dos fenômenos através da necessidade indiscutível

de reversibilidade funcional na análise dos elementos, uma vez

que, como afirma Claparède, a maneira de ser de cada elemen-

to depende da estrutura do conjunto e das leis que o regem.
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“Gestalt theory” asserts that the configuration the instincts assume
will determine the response, a phenomenon that neither psychology
nor physiology, can explain separately; it also asserts that perception
depends on exterior conditions, the environment, and on the interior
ones, of the individual. Although the followers of the two main
currents that emerged from it have been lost in distinctions and details,
the theory of form presents itself, on the one hand, as a reaction
against the excessive trust deposited on the analysis of elements that
constitute conduct, “per se”, and, on the other, as a warning against
the elaborations based on introspection, that, very much affected by
culture, easily lead to distortions in scientific thought.

It was only a step from the theory of form to that of the
psychological field theory, but a giant step, which broadened in an almost
infinite way the possibility of the first attempts of studying behavior in
its totality. The Lewinian theory caught much attention not only for its
beauty, but also because of its practical success; it became the expression
of unification, the cornerstone where the definitive contributions of the
other currents came together, opening the way for speculations in the
social field itself, to which it extended the validity of its basic formula. The
interpretation of personality as the center of a field of forces, forces with
the capacity of vectors, allowed Lewin a wonderful interpretation of the
Freudian concepts of frustration and regression (des-differentiation), of
the theories of conditioning of behavior under different political regimes
and environments, and of the dynamics of groups in its total aspect and
in the aspect of the dynamics of each one of its components. Inspired
by physics, the psychological field theory, did not intend to reformulate
all psychological science, but it was able to open the way for the use of
psychology to benefit the well-being of the individual and of society,
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Afirma a “gestaltheorie” que a configuração que os estímulos assumem

é que vai determinar a resposta, fenômeno que nem a psicologia nem

a fisiologia, separadamente, podem explicar; afirma, também, que

a percepção depende das condições exteriores, do ambiente, e das

interiores, do indivíduo. Embora os seguidores das duas principais

correntes a que deu origem se percam em distinções e pormenores, a

teoria da forma se apresenta, de um lado, como uma reação contra a

confiança excessiva depositada na análise dos elementos constitutivos

da conduta, de “per si”, e, de outro, como um aviso contra as elabora-

ções baseadas na introspecção que, muito afetadas pela cultura, levam

facilmente a distorções no pensamento científico.

Da teoria da forma à do campo psíquico foi um passo, mas passo

de gigante, que ampliou de modo quase infinito as possibilidade das

primeiras tentativas de estudo do comportamento na sua totalidade.

A teoria lewiniana, se conquistou atenção pela sua beleza, não menos

sucesso teve na prática; tornou-se a expressão da unificação, a pedra

angular onde se encontram as contribuições definitivas das demais cor-

rentes, abrindo caminho para especulações no próprio campo social,

ao qual estendeu a validade da sua fórmula básica. A interpretação da

personalidade como centro de um campo de forças, forças essas com

capacidade de vetores, permitiu a Lewin magistral interpretação dos

conceitos freudianos de frustração e regressão (desdiferenciação), das

teorias do condicionamento do comportamento em climas e regimes

políticos diferentes, e da dinâmica dos grupos no seu aspecto total e

no aspecto da dinâmica de cada um dos seus componentes. Inspirada

na física, a teoria do campo psíquico não pretendeu reformular toda

a ciência psicológica, mas conseguiu abrir caminho para a utilização

da psicologia em benefício do bem-estar do indivíduo e da sociedade,
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leaving vast and tantalizing areas of study for individual and social
psychology.

A new movement that was able to have much influence, without
however, from the start, presenting definite characteristics of contribution
to psychology, was born from phenomenology, and it sought, with Sartre,
a theory of human existence, even though Marcel himself had asserted that
a theory of this nature would be impossible. Assertions such as “there is
no inner man”, “feelings have special intentionality”, “when I deliberate,
the lots have already been cast”, “there is nothing beyond the body”, made
Sartrean existentialism the target of the indignation of many. But Sartre
spoke for himself, and not for a school; other existentialists have been
more moderate and conciliatory.

The conception, also applied to the field of affectivity, that
there is not simply “consciousness”, but always, “consciousness
of something”, “of somebody”, freed man from his past; guided
towards the future, the consciousness that man has of the world
around him, through the meaning that things from the world acquire
for him, is a constant invitation for him to remake his existence
on new grounds. The assertion that we cannot exist for ourselves,
except as far as we feel ourselves existing for others, makes the study
of the phenomenon of intercommunication of consciousness and
its resultants of extreme importance, whether in the emergence
of the dyad, or in the formation of human groups. Existentialist
phenomenology, although as an existentialist philosophy has become
lost in the chaos of metaphysical deliberations, has given psychology
a new dimension.

Psychological phenomenology, concerned about getting to
know the facts in their concrete and contingent reality, has advocated
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deixando vastas e apaixonantes áreas de estudo para a psicologia in-

dividual e social.

Novo movimento que conseguiu bastante influência, sem, no

entanto, no início, apresentar características definidas de contribui-

ção à psicologia, foi o nascido da fenomenologia, e que buscou, com

Sartre, uma teoria da existência humana, muito embora o próprio

Marcel tenha afirmado ser impossível uma teoria dessa natureza.

Afirmações tais como “não há homem interior”, “os sentimentos têm

intencionalidades especiais”, “quando delibero, a sorte foi lançada

de antemão”, “nada há além do corpo”, fizeram do existencialismo

sartreano o alvo da indignação de muitos. Mas Sartre falava por si, e

não por uma escola; outros existencialistas têm sido mais moderados

e conciliadores.

A concepção, aplicada também no campo da afetividade, de

que não há simplesmente “consciência”, mas, sempre, “consciência de

alguma coisa”, “de alguém”, libertou o homem do seu passado; orien-

tada para o futuro, a consciência que o homem tem do mundo que o

rodeia, através do significado que as coisas desse mundo adquirem para

ele, é um convite constante para que ele refaça sua existência em novas

bases. A afirmação de que não podemos existir para nós mesmos senão

na medida em que nos sentimos existir para os outros, torna importan-

tíssimo o estudo do fenômeno da intercomunicação das consciências

e das suas resultantes, quer no surgimento da díade, quer na formação

dos agrupamentos humanos. A fenomenologia existencialista, embora

como filosofia existencialista tenha-se perdido num caos de ponderações

metafísicas, proporcionou à psicologia uma nova dimensão.

A psicologia fenomenológica, ocupando-se em conhecer os

fatos em sua realidade concreta e contingente, preconizou uma
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a return to observation, reacting thus, to the exaggerations of
experimentalism that had been dominating all areas of psychological
studies as of late. Such a reaction was expected within the developmental
scheme that has been recording the history of the science of man; it,
however, could not fail to offer something new, coherent with this
new scheme; its most definitive contribution was the warning against
the illusions of introspection and extrospection taken in isolation, and
the advice to adopt a middle-ground, where both, introspection and
extrospection, came together to try to be proven.

4.2.2 Afterwards

According to Andre Rey, in the dynamics of the individual,
two types of production can be distinguished: the automatisms,
which are already constituted adaptations able to be mobilized
and repeated without effort (stimulus-response); the yields, which
are productions where intention, purpose, and the will intervene
(stimulus-organism-response). The psychological tension determines
the mental field in which production occurs. It is basically null
in reflex phenomena, in those of ratiocination and non-directed
association, in those coming from habits (automatisms). It increases
gradually: when we have the need to assure a certain yield through
one among several automatisms (choice); when we need to adapt
to a new situation, affecting thought, action, affective personality;
when we need to restrain an impulse or desire whose tendency is to
mobilize automatisms in the search for satisfaction. The automatisms
are the result of the interdependent play of several functions (sensory,
motor, idiomatic, mnemonic, tensional, intellective, affective).
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volta à observação, reagindo, assim, aos exageros do experimentalismo

que vinha dominando todas as áreas de estudos psicológicos nos últimos

tempos. Tal reação era de se esperar, dentro do esquema evolutivo que

vem registrando a história da ciência do homem; algo de novo, porém,

não poderia deixar de oferecer, coerente ainda com esse mesmo esque-

ma; sua contribuição mais definitiva foi a do alerta contra as ilusões da

introspecção e da extrospecção tomadas isoladamente, e a do conselho

de adotar-se a posição do meio termo, onde ambas, introspecção e ex-

trospecção, se encontrem com vistas à comprovação.

4.2.2 Posteriormente

Segundo André Rey, distinguem-se, na dinâmica do indivíduo,

dois tipos de produção: os automatismos, que são adaptações já cons-

tituídas, passíveis de mobilização e repetição sem esforço, (estímulo-

resposta, e-r); os rendimentos, que são produções nas quais intervêm

a intenção, propósito, e a vontade (estímulo-organismo-resposta,

e-o-r). A tensão psicológica determina o campo mental no qual ocorre

a produção. Ela é, praticamente, nula nos fenômenos reflexos, nos de

raciocínio e associação não dirigidos, nos derivados do hábito (auto-

matismos). Aumenta gradativamente: quando temos necessidade de

assegurar determinado rendimento através de um dentre vários auto-

matismos (escolha); quando precisamos adaptar-nos a uma situação

nova, afetando o pensamento, a ação, a personalidade efetiva; quando

precisamos refrear um impulso ou desejo cuja tendência é mobilizar

os automatismos na busca de uma satisfação. Os automatismos são

as resultantes do jogo interdependente das diversas funções (senso-

rial, motora, idiomática, mnemônica, tensional, intelectiva, afetiva).
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When there is regression, the automatisms are the last ones to disappear,
and in the inverse order of their acquisition. The yields are attention,
acquisition and intelligence. Attention: the individual proposes to
attain a yield from an automatism he possesses. Acquisition: the
individual proposes to automatize, that is, constitute or complete a habit,
interiorizing data through voluntary activities of memory. Intelligence:
the individual notices that he does not have the appropriate automatisms
to adapt to the situation, he understands which act or knowledge he
lacks, plans for its acquisition and carries out what was planned.

Intelligence avails itself of attention and of acquisition to reach
its ends. The components of intelligence are: the capacity to inhibit
an instinctive adjustment; the capacity to redefine it in light of trial
and error imaginarily experimented; the volitive capacity to transform
the instinctive adjustment, imaginarily changed, into real conduct.
One can speak of types of intelligence, that is, in modalities of its
expression: intellectual, abstract, capacity to deal with ideas and
symbols; mechanical, capacity to deal with material objects, sensitive;
social, capacity to efficiently communicate with other human beings;
artistic, capacity to express oneself aesthetically. The phases of
intelligence are: primary genetic, secondary genetic and typological.
In the primary genetic phase the adjustment of the large parts of the
“per se” mechanism occurs, the sensory-motor stage, the formation
of mental images and of language. In the secondary genetic phase
there occurs the reciprocal adjustment of the fundamental activities,
working together. In the typological phase, the aspect “form” is clearly
distinguished from the aspect “structure”, and there can even be a
predominance, sometimes of action, sometimes verbal-conceptual,
sometimes of the visual formation of images.
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Quando há regressão, os automatismos são os últimos a desaparecer,

e na ordem inversa da sua aquisição. Os rendimentos são a atenção,

a aquisição e a inteligência. A atenção: o indivíduo se propõe fazer

render um automatismo que possui. A aquisição: o indivíduo se propõe

automatizar, isto é, constituir ou completar um hábito, interiorizando

dados por meio de atividades voluntárias da memória. A inteligência:

o indivíduo percebe que não possui os automatismos adequados para

adaptar-se à situação, compreende qual o ato ou conhecimento que

lhe falta, planeja a aquisição dele e executa o planejado.

A inteligência se vale da atenção e da aquisição para atingir seus

fins. São componentes da inteligência: a capacidade para inibir um

ajuste instintivo; a capacidade de redefini-lo à luz de ensaios e erros

experimentados imaginariamente; a capacidade volitiva para trans-

formar o ajuste instintivo, modificado imaginariamente, em conduta

real. Pode falar-se em tipos de inteligência, ou seja, em modalidades

da sua manifestação: intelectual, abstrata, capacidade de lidar com

idéias e símbolos; mecânica, capacidade de lidar com objetos materiais,

sensíveis; social, capacidade de comunicar-se eficazmente com outros

seres humanos; artística, capacidade de expressar-se esteticamente. São

fases da inteligência: a genética primária, a genética secundária e a

tipológica. Na fase genética primária ocorre o ajustamento das grandes

peças do mecanismo “de per si”, dão-se o estágio sensório-motor, o

de formação de imagens mentais e o da linguagem. Na fase genética

secundária dá-se o ajustamento recíproco das atividades fundamentais,

funcionando conjuntamente. Na fase tipológica, o aspecto “forma”

destaca-se nitidamente do aspecto “estrutura”, podendo ocorrer do-

minâncias, ora da ação, ora verbo-conceitual, ora da formação visual

de imagens.
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When action is dominant, the adjustment to reality is mainly done
through action and the experimental approach; language (symbolic
function) organizes, at short intervals, the report of the stages and fixes
the results of experience, making them at once stable (it subtracts them
from the direct influence of sensations and concrete intuitions) and
mobile (it creates the possibility of combining them with other data).
When there is verbal-conceptual dominance, language is preferred
over concrete reality: all problems are transferred to the universe of
language, where the operations start to develop; there is the advantage
of freeing the individual from sensitive intuition, which represents an
economy, but there is the problem of its value being dependent of the
degree of equivalence between the two universes, the verbal one and
the sensible one. When there is the dominance of visual formation of
images, there is an egocentric system, peculiar to each individual; the
mental visual image, richer than the verbal signal, allows operations
unachievable at the verbal level. Intelligence should gather the three
forms of functioning, taken to the maximum degree of differentiation
and integration. Learning can occur through association (habituation,
conditioning and “trial and error”) or through the reorganization of the
perceptive field, sudden understanding (“insight”).

According to Woltereck, the person finds himself in the
midpoint of a limited number of functional circles, which form the
respective fields in which he finds himself as a reference point that
causes and is caused by what happens: the dynamic field of causing
the effects that originate in the person and are received by him;
the field of determination, which encompasses the forms and the
things “useable and transformable” of the environment; the field of
intention, which encompasses “participation”, “adaptation”, desire;
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Quando ocorre dominância da ação, o ajustamento à realidade

se faz, principalmente, através da ação e da abordagem experimental;

a linguagem (função simbólica) organiza, a pequenos intervalos, o

relato das etapas e fixa os resultados da experiência, tornando-os, ao

mesmo tempo, estáveis (subtrai-os da influência direta das sensações

e intuições concretas) e móveis (cria a possibilidade de combiná-los

com outros dados). Quando ocorre dominância verbo-conceitual, a

linguagem é preferida à realidade concreta: todos os problemas são

transferidos para o universo da linguagem, onde passam a desenvolver-

se as operações; há a vantagem de libertar o indivíduo da intuição

sensível, o que representa uma economia, mas há o problema de o

seu valor ficar na dependência do grau de equivalência entre os dois

universos, o verbal e o sensível. Quando ocorre dominância da for-

mação visual de imagens, dá-se um sistema egocêntrico, peculiar a

cada indivíduo; a imagem visual mental, mais rica que o sinal verbal,

permite operações irrealizáveis no plano verbal. A inteligência deve

reunir as três formas de funcionamento levadas ao seu grau máximo

de diferenciação e de integração. A aprendizagem pode ocorrer por

meio da associação (habituação, condicionamento e “ensaio e erro”)

ou pela reorganização do campo perceptivo, compreensão súbita

(“insight”).

Segundo Woltereck, a pessoa encontra-se no ponto médio de um

número limitado de círculos funcionais, que formam os respectivos

campos em que se encontra como ponto de referência causante e cau-

sado do acontecer: campo dinâmico de causação dos efeitos originários

da pessoa e recebidos por ela; campo da determinação, que abarca a

forma e as coisas “utilizáveis e transformáveis” do ambiente; campo da

intenção, que compreende a “participação”, a “adaptação”, o desejo;
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the field of imagination, which encompasses that which is formed by
non-spatial “images” of objects and possible states; the field of elevation,
as the field of potential values, which encompasses the set of increases,
perfections, improvements, that apersoncan reach. Eachfieldcorresponds
to a certain ontological phase; the functional crises can have different
“field accents”. Physical energy, vital energy, psychic energy are descriptive
forms of the same phenomenon, which could be called “life instinct”, one
can even speak of potential “psychoid” properties of matter.

According to Igor Caruso, instinct means dynamics; life is
behaving, it is an interior that perfects itself; form is conduct and it is
guided towards a goal. The objective of psychology is to search for the
“interiority” of conduct in its meaning; the individual lives the finality,
he is not aware of it. The goal of “development” is the “elevation” of an
instinctive being to a person. Every conduct is directed towards a goal;
the first is the pleasure of the function. Further ahead, life always signals
a goal not directly visible, but envisioned from the “here and now”. The
functions that are gathered under the denomination of “will” are late
acquisitions, which presuppose an elevated consciousness. Consciousness
is every form of a being-for-itself of interiority, lived even where there
is no division I and object; phylogenetically, it is a late phenomenon
related to the soul. There are degrees of consciousness: spontaneous,
pre-objective (the living before the reflective dissolution between subject
and object); reflective consciousness (becoming conscious of what
happens in spontaneous consciousness). The becoming conscious is the
process whereby reflective consciousness becomes aware of spontaneous
consciousness. In spontaneous consciousness (consciousness and
pre-consciousness) there are the zones of transition, which become
more and more removed from fully reflective consciousness,
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campo da imaginação, que abarca o que está formado de “imagens”

inespaciais de objetos e estados possíveis; campo da elevação, como

campo dos valores potenciais, que abarca o conjunto dos aumentos,

perfeições, melhoramentos, que a pessoa pode alcançar. Cada campo

corresponde a uma determinada fase ontológica; as crises funcionais

podem ter diferentes “acentos de campo”. Energia física, energia

vital, energia psíquica são formas descritivas do mesmo fenômeno,

que poderia chamar-se “instinto de vida”; pode falar-se, mesmo, em

propriedades potenciais “psicóides” da matéria.

Segundo Igor Caruso, instinto significa dinâmica; vida é

comportar-se, é um interior que se aperfeiçoa; forma é conduta e está

dirigida para uma meta. O objetivo da psicologia é buscar a “interio-

ridade” da conduta em seu sentido; o indivíduo vive a finalidade, não

tem conhecimento dela. A meta da “evolução” é a “elevação” de um

ser instintivo a pessoa. Toda conduta é dirigida a uma meta; a primeira

é o prazer da função. A vida assinala, sempre mais adiante, uma meta

não diretamente visível, mas vislumbrada a partir do “aqui e agora”. As

funções que se reúnem sob a denominação de “vontade” são aquisições

tardias, que pressupõem uma consciência elevada. Consciência é toda

forma de um ser-para-si da interioridade, vivida inclusive onde não se

dá a divisão entre o eu e o objeto; filogeneticamente, é um fenômeno

tardio do anímico. Há graus de consciência: consciência espontânea,

pré-objetiva (vivência antes da dissolução reflexiva entre sujeito e objeto);

consciência reflexiva (tomada de consciência do que se dá na consciência

espontânea). O tornar consciente é o processo pelo qual a consciência

reflexiva toma conhecimento da consciência espontânea. No consciente

espontâneo (consciente e pré-consciente) estão as zonas de transição,

que se afastam cada vez mais da consciência plenamente reflexiva,
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and get closer and closer to the unconscious per se. There is the
unconscious as latency, as repression and as automatism; the unconscious
is multidimensional and feeds the whole field of the person.

According toT.Reik, the followingare emotions: shock,happiness,
sadness, fear, anger, love, lovelessness. Love, the need of a person to feel
that he belongs to another, a passionate interest, originates from the
dissatisfaction of the individual with himself (a discrepancy between
the real ego and the ideal ego); the choice of the object of love and the
consequent plot are a result of the set of problems of the protagonists.
Those people who are fully satisfied with themselves (the geniuses and
the feeble minded) do not feel the need to love. Love for humanity is
a later form of love in the life of the person (full maturity). When the
object of love is the same as the sexual object, the two sets of problems
interact, increasing the complexity of the interpersonal relationship. The
following are the phases of love: propitious ground (dissatisfaction of
the individual with himself ); ideal ego and model ego (idealization of
a model of ego); imagination and fantasy (objectification of the model
and envy of the object); challenge (jealousy of the object); antagonism
(hatred of the object); victorious counterattack (positive revaluation of
the object); flowering love (passionate enthusiasm). In the case of the
stability of the love emotion, there is the alternation between moments
of flowering love and love-friendship (companionship). During the
period of greatest turbulence in the life of the individual (adolescence),
there is, frequently, the abandonment of a love object and its substitution
for another, that serves as a better model in a new fantasy.

According to P.Teilhard de Chardin, humanity struggles under the
impulseofanobscureinstinct; thoughtmultipliestooccupyallinhabitable
space, that is, the spirit weaves and unfolds the veils of the noosphere;
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e cada vez mais se aproximam do inconsciente propriamente dito. Há

o inconsciente como latência, como reprimido e como automatismo; o

inconsciente é pluridimensional e alimenta todo o campo da pessoa.

Segundo T. Reik, são emoções o choque, a alegria, a tristeza, o

medo, a cólera, o amor, o desamor. O amor, necessidade da pessoa

de sentir que pertence a outra, interesse apaixonado, origina-se da

insatisfação do indivíduo consigo mesmo (discrepância entre o ego

real e o ego ideal); a escolha do objeto de amor e o enredo conse-

qüente decorrem da problemática dos protagonistas. As pessoas

completamente satisfeitas consigo mesmas (os gênios e os débeis) não

sentem necessidade de amar. O amor à humanidade é uma forma

posterior na vida da pessoa (maturidade plena). Quando o objeto

de amor é o mesmo objeto sexual, as duas problemáticas interagem,

aumentando a complexidade do relacionamento interpessoal. São

fases do amor: terreno propício (insatisfação do indivíduo consigo

mesmo); ego ideal e ego modelo (idealização de um modelo do ego);

imaginação e fantasia (objetivação do modelo e inveja do objeto);

desafio (ciúme do objeto); antagonismo (ódio do objeto); contra-

ataque vitorioso (revalorização positiva do objeto); amor em flor

(entusiasmo apaixonado). No caso de estabilização da emoção amor,

ocorre alternância entre momentos de amor em flor e amor amizade

(companheirismo). Durante o período de maior turbulência na vida

do indivíduo (adolescência), ocorre, freqüentemente, o abandono de

um objeto de amor e sua substituição por outro, que melhor sirva

de modelo em uma nova fantasia.

Segundo P.Teilhard de Chardin, a humanidade esforça-se sob o im-

pulsodeuminstintoobscuro;opensamentofaz-senúmeroparaconquistar

todooespaçohabitável,ouseja,oespíritoteceedesdobraosvéusdanoosfera;

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 371 30/09/14 18:37



372

the becoming conscious of the movement that draws him promotes the
development of the human being. In the first stages of human awakening,
space and time remained homogeneous in themselves and independent
of one another. Afterwards (XIX century), the irreversible coherence
of everything that exists was discovered; what makes man “modern” is
to have become able of seeing, not only in space and time, but equally
in duration; thought comes first in the process of the organic flow of
space-time, that is, in duration. In the consciousness of each one of us,
development discovers itself, reflecting itself; it is the perception of the
third dimension of space, of a triple unity, that of structure (the opposites
completing each other), that of mechanism (the micro and the macro),
that of movement (action, and, in the human being, responsibility for
action). The problem of action is the true problem of man.

4.2.3 Currently

Although the theorization of the human being based on
interpersonal eidetic science presents all the limitations of empirical
science and multipersonal eidetic science, of which it depends directly,
two very significant movements have developed over time. One
of them, psychoanalytic and neo-psychoanalytic theorization, was
born from the excessive preoccupation with the physical structure
of behavior (sensations) and the attempt of experimental analysis to
dissect consciousness, as maintained by S. Freud (psychoanalysis), C.
G. Jung (analytic psychology), A. Adler (individual psychology) and
H. S. Sullivan (interpersonal theory). The other, phenomenological
theorization, seeks to develop in its studies the observation of the holistic
dimension I-world, person-universe, as maintained by H. Murray
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a tomada de consciência do movimento que o arrasta promove a evolu-

ção do ser humano. Nos primeiros estádios do despertar humano, espaço

e tempo permaneceram homogêneos em si mesmos e independentes

um do outro. A seguir (século XIX), descobriu-se a irreversível coerência

de tudo o que existe; o que faz o homem “moderno” é ter-se tornado

capaz de ver, não só no espaço e no tempo, mas igualmente na duração;

o pensamento tem o primeiro lugar no processo do fluxo orgânico do

espaço-tempo, isto é, na duração. Na consciência de cada um de nós,

a evolução descobre-se a si própria, refletindo-se; é a percepção da ter-

ceira dimensão do espaço, de uma tríplice unidade, a de estrutura (os

contrários se completando), a de mecanismo (no micro e no macro),

a de movimento (ação, e, no ser humano, responsabilidade pela ação).

O problema da ação é o verdadeiro problema do homem.

4.2.3 Atualmente

Embora a teorização do ser humano com base na ciência ei-

dética interpessoal apresente todas as limitações da ciência empírica

e da ciência eidética multipersonal, das quais depende diretamente,

dois movimentos bastante significativos têm-se desenvolvido através

dos tempos. Um deles, a teorização psicanalítica e neopsicanalítica,

nascida da reação à preocupação excessiva com a estrutura física

do comportamento (sensações) e à tentativa da análise experimen-

tal de dissecar a consciência, com S. Freud (psicanálise), C. G.

Jung (psicologia analítica), A. Adler (psicologia individual) e H.

S. Sullivan (teoria interpessoal). O outro, a teorização fenome-

nológica, buscando desenvolver em seus estudos a observação da

dimensão holística eu-mundo, pessoa-universo, com H. Murray
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(personology), K. Lewin (field theory), K. Goldstein (organismic
theory), A. Angyal (organismic theory), C. Rogers (theory of the
“self ”) and G. Murphy (biosocial theory).

According to Freud, the personality is structured in the id, ego and
superego (consciousness, ideal ego), working through the distribution
and use of psychic energy by the systems (impulses, cathexis, anti-
cathexis). The objectives of the id are to avoid pain and obtain pleasure;
its processes are reflexive action and the primary process (mental
representation); its function is to reduce tension; its limitation is that
it is subjective. The objectives of the superego are to maintain tradition
and cultivate the ideal; its process is introjection; its functions are to
inhibit the impulses of the id, to morally influence the ego, to strive for
perfection; its limitations are that it is as irrational as the id (its matrix)
and more frustrating than the ego; its subsystems are consciousness
and the ideal-ego. The objectives of the ego are to maintain life
and guarantee reproduction; its process is secondary, planning and
executing what was planned; its function is to reduce tension, acting as
a mediator between the id and the environment, the latter represented
by the superego (introjected environment); its limitation results from
it being derived from the id, from which it differentiates itself, but it
is never independent. Excessive anxiety leads the ego to use defense
mechanisms, which operate unconsciously, distorting reality.

Freud considers that the instinct, in its dynamics, encompasses a
need (corporeal) andadesire (psychic),which lead tobehavior. Thesource
is the need; the goal is the removal of excitation; the object is every thing,
conditionandactivitybetween thedesire and the satisfaction; the impulse
is the power of the need. There is the life instinct (libido, propagation of
the species and survival) and the death instinct (aggression, destruction).
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(personologia), K. Lewin (teoria de campo), K. Goldstein (teoria

organísmica), A. Angyal (teoria organísmica), C. Rogers (teoria do

“self ”) e G. Murphy (teoria biossocial).

Para Freud, a personalidade é estruturada em id, ego e supe-

rego (consciência, ego ideal), funcionando por meio da distribuição

e utilização da energia psíquica pelos sistemas (impulsos, catéxis,

anticatéxis). São objetivos do id evitar a dor e obter prazer; são

seus processos as ações reflexas e o processo primário (represen-

tação mental); é sua função reduzir a tensão; é sua limitação ser

subjetivo. São objetivos do superego manter a tradição e cultivar

o ideal; é seu processo a introjeção; são suas funções inibir os im-

pulsos do id, influir moralmente sobre o ego, lutar pela perfeição;

são suas limitações ser irracional como o id (sua matriz) e mais

frustrador que o ego; são seus subsistemas a consciência e o ego-

ideal. São objetivos do ego manter a vida e garantir a reprodução;

seu processo é o secundário, planejando e executando o planejado;

é sua função reduzir a tensão, agindo como mediador entre o id

e o ambiente, esse último representado pelo superego (ambiente

introjetado); sua limitação decorre de derivar do id, do qual se

diferencia, mas nunca independe. A ansiedade excessiva leva o ego

a utilizar mecanismos de defesa, que operam inconscientemente,

distorcendo a realidade.

Considera Freud que o instinto, na sua dinâmica, compreende uma

necessidade (corpórea) e um desejo (psíquico), que levam a um compor-

tamento. A fonte é a necessidade; a finalidade é a remoção da excitação;

o objeto é toda coisa, condição e atividade entre o desejo e a satisfação;

o impulso é a força da necessidade. Há o instinto de vida (libido; pro-

pagação da espécie e sobrevivência) e o de morte (agressão, destruição).
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Gratification channels the investment of energy, the choice of the object
or cathexis of the object. Identification is the association of the mental
representation (id) with physical reality (secondary process: cathexis) and
is responsible for the activation of the system of the superego (introjection).
Since not all psychic energy is necessary to carry out the desires through the
secondary process, it can be dislocated: a) part of it, in terms of promoting
the development of several psychic processes (perception, memory,
judgment, discrimination, abstraction, generalization, ratiocination); b)
part of it, to restrict the impulsive and irrational action of the id (anti-
cathexis); c) part of it, to broaden the system of interests, attitudes and
preferences (new cathexis); d) part of it, for the integration of the systems
of the id, ego and superego. It is the identification and dislocation that
permit learning new ways of reducing tension.

For Jung, the total personality or psyche is structured in ego,
individual unconscious (complexes), collective unconscious and “self”,
functioning through the distribution and use of psychic energy by
the systems (to maintain life and preserve the species; for cultural
and spiritual activities). In the collective unconscious, there is the
archetype “shadow,” or “negative”, formed by the animal instincts that
man inherited in his evolution through the most primitive forms of
life; the “shadow” characterizes the animal side of human nature and
is responsible for man’s conception of the original sin and other sins;
when it is externally projected, it becomes the devil or the enemy.
There is also the archetype “self”, which represents the struggle of man
for unity; its objective is the integration of personality; its process
are the religious experiences (mystical); its function is to direct total
personality; its limitation results from the fact that it only emerges
after the several components of personality have developed fully.
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A gratificação canaliza o investimento da energia, a escolha objetal ou

catéxis do objeto. A identificação é a associação da representação mental

(id) com a realidade física (processo secundário: catéxis) e responde pela

ativação do sistema do superego (introjeção). Uma vez que a energia

psíquica não seja, toda ela, necessária à realização dos desejos por meio do

processo secundário, pode deslocar-se: a) parte, no sentido de promover

o desenvolvimento dos vários processos psíquicos (percepção, memória,

julgamento, discriminação, abstração, generalização, raciocínio); b)

parte, para restringir a ação impulsiva e irracional do id (anticatéxis);

c) parte, para a ampliação do sistema de interesses, atitudes e preferên-

cias (novas catéxis); d) parte, para a integração dos sistemas do id, do

ego e do superego. A identificação e o deslocamento é que permitem o

aprendizado de novas maneiras de reduzir tensões.

Para Jung, a personalidade total, ou “psique”, é estruturada em

ego, insconsciente individual (complexos), inconsciente coletivo e

“self ”, funcionando por meio da distribuição e utilização da energia

psíquica pelos sistemas (para manter a vida e preservar a espécie;

para atividades culturais e espirituais). No inconsciente coletivo, há

o arquétipo “sombra”, ou “negativo”, formado pelos instintos animais

que o homem herdou das formas mais primitivas de vida; a “sombra”

caracteriza o lado animal da natureza humana e é responsável pela

concepção do homem acerca do pecado original e dos demais pecados;

quando projetada externamente, torna-se o diabo ou o inimigo. Há,

também, o arquétipo “self ”, que representa a luta do homem pela

unidade; seu objetivo é a integração da personalidade; seu processo

são as experiências religiosas (místicas); sua função é dirigir a perso-

nalidade total; sua limitação decorre do fato de só emergir depois que

os vários componentes da personalidade se desenvolvem plenamente.
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While the full development of personality does not occur, the ego seeks
to guide personality in the sense of maintaining life and propagating
the species, that is, guaranteeing self-identity and self-continuity,
availing itself of perceptions, memories, thoughts and conscious
feelings.

Jung considers psychic energy a manifestation of life-energy. The
expenditure of energy shows the value of the element that arouses it (bear
in mind the power of the constellation of a complex) and it is guided
by the principles of equivalence and entropy. Equivalence: if energy
is taken from a system, it will appear in another (redistribution); there
are also exchanges (addition, subtraction) of energy between the psyche,
the organism and the external environment. Entropy: any unilateral
development of personality creates conflict, tension and resistance; the
distribution of energy in the psyche seeks equilibrium or harmony. The
reciprocal actions between the systems (ego and individual unconscious;
ego and collective unconscious), between the attitudes (extroversion
and introversion) and between the functions (sensations and intuition,
feeling and thought) are what permit compensation, opposition, union.
The individual tries to conceal his “shadow” with the “persona”, a
mask, which responds to convention and tradition. The “anima”, the
feminine in man, and the “animus”, the masculine in the woman, cause
problems for the person. Repression, which is regressive, irrational,
disintegrating, is the blockage of energy that tends to flow to the ego and
break the rational process. Sublimation, which is progressive, rational,
integrating, is the dislocation according to the principles of equivalence
and entropy, governed by individuation processes (differentiation and
full development of the several systems) and integration of the systems.
The present evaluates the past and programs the future.
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Enquanto o desenvolvimento pleno da personalidade não ocorre,

o ego procura dirigir a personalidade no sentido de manter a vida e

propagar a espécie, isto é, garantir a auto-identidade e a autoconti-

nuidade, valendo-se das percepções, das memórias, dos pensamentos

e dos sentimentos conscientes.

Considera Jung a energia psíquica como manifestação da ener-

gia da vida. O gasto de energia demonstra o valor do elemento que o

suscita (haja vista o poder de constelação de um complexo) e se rege

pelos princípios da equivalência e da entropia. A equivalência: se a

energia é removida de um sistema, aparecerá em outro (redistribuição);

há também trocas (adição, subtração) de energia entre o psiquismo, o

organismo e o meio externo. A entropia: qualquer desenvolvimento

unilateral da personalidade cria conflito, tensão e resistência; a distri-

buição de energia no psiquismo procura um equilíbrio ou harmonia.

As ações recíprocas entre os sistemas (ego e inconsciente individual; ego

e inconsciente coletivo), entre as atitudes (extroversão e introversão)

e entre as funções (sensações e intuição, sentimento e pensamento)

é que permitem a compensação, a oposição, a união. O indivíduo

procura encobrir a sua “sombra” com a “persona”, máscara, que res-

ponde à convenção e à tradição. A “anima”, o feminino no homem,

e o “animus”, o masculino na mulher, causam problemas à pessoa. A

repressão, que é regressiva, irracional, desintegradora, é o bloqueio da

energia que tende a fluir para o ego e romper o processo racional. A

sublimação, que é progressiva, racional, integradora, é o deslocamento

de acordo com os princípios de equivalência e entropia, governados

pelos processos de individuação (diferenciação e desenvolvimento

pleno dos vários sistemas) e integração dos sistemas. O presente avalia

o passado e programa o futuro.
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According to Adler, the person is, fundamentally, a social
being, a singular configuration of motives, traits, interests and values,
generally conscious of the reasons of his behavior; personality is
subjective, dynamic, unified, personal and stylized in an original and
unique way, with innate social interest, manifesting itself through the
“self ”, a highly personalized and subjective system, that interprets and
makes the experiences of the organism significant. Social interest
is the true and inevitable compensation for the natural weakness
of human beings. The “self ” is creator, it seeks to act between the
stimulus and the response in terms of constructing it, according to its
style, fulfilling social objectives, whether they are selfish, or whether
they are altruistic. The person, when he is neurotic, has selfish goals
(self-esteem, power, self-aggrandizement) and, when he is normal, has
fundamentally social goals; the creator “self ” creates the ideals and
the means of reaching them.

For Sullivan, personality is a pattern relatively constant, of
periodic interpersonal situations that characterize human life, therefore a
hypothetical entity, only observed in interpersonal relationships, with the
main functionof reducing tensions. There is thedynamismofbasicneeds;
the dynamism of interpersonal relations and of defenses. The dynamism
of the I (system of the “self”) are the defenses the individual creates,
brought about by anxiety; this dynamism is refractory to experience,
constituting a barrier to the development of good interpersonal relations
and the consequent development of personality. The organism is
a system of tensions that can oscillate between absolute relaxation
(euphoria) and absolute tension (terror); the sources of tension are the
needs of the organism and anxiety (brought about by real or imaginary
threats). The cognitive processes (types of experience) are: prototaxic,
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Para Adler, a pessoa é, fundamentalmente, um ser social, uma

configuração singular de motivos, traços, interesses e valores, geral-

mente consciente das razões do seu comportamento; a personalidade

é subjetiva, dinâmica, unificada, pessoal e estilizada de modo original

e único, com interesse social inato, manifestando-se por meio do

“self ”, sistema altamente personalizado e subjetivo, que interpreta e

torna significativas as experiências do organismo. O interesse social é

a verdadeira e inevitável compensação pela fraqueza natural dos seres

humanos. O “self” é criador, procura atuar entre o estímulo e a resposta

no sentido de construí-la, dentro do seu estilo, atendendo a objetivos

sociais, quer egoístas, quer altruístas. A pessoa, enquanto neurótica,

tem objetivos egoístas (auto-estima, poder, auto-engrandecimento)

e, quando normal, tem objetivos fundamentalmente sociais; o “self ”

criador cria os ideais e os meios de os atingir.

Para Sullivan, a personalidade é um padrão, relativamente

constante, de situações interpessoais periódicas que caracterizam a

vida humana, portanto, uma entidade hipotética, só observada nas

relações interpessoais, com a principal função de reduzir tensões.

Há os dinamismos das necessidades básicas; há os dinamismos das

relações interpessoais e das defesas. O dinamismo do eu (sistema do

“self ”) são as defesas que o indivíduo cria, provocadas pela ansiedade;

esse dinamismo é refratário à experiência, constituindo uma barreira

ao desenvolvimento das boas relações interpessoais e conseqüente

desenvolvimento da personalidade. O organismo é um sistema de

tensões que pode oscilar entre o relaxamento absoluto (euforia) e a

tensão absoluta (terror); são fontes de tensão, as necessidades do orga-

nismo e a ansiedade (provocada pelas ameaças reais ou imaginárias).

Os processos cognitivos (tipos de experiência) são: o prototáxico,
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distinct series of momentary states of the organism; parataxic,
perception of causal relation between events that occur almost at the
same time, but which are not logically related; syntaxic, action of a
symbol, specially of a verbal nature, producing a logical order among
the experiences and making communication possible. Mental or
muscular work, transforms energy and solves the tension. Suffering,
anxiety and failure produce regression.

According to Murray, personality is “the hypothetical structure
of the mind, whose consistent processes and structurings manifest
themselves repeatedly (together with the new elements) in internal and
external conduct that constitute the life of a person”. The procedure
is brought about by need, with the aim of satisfaction, which may
occur in the process or in the effect; pressure, influenced by cathexis
and feeling, together with need, creates the theme, which supports
the scheme “value” (need) – “vector” (tendency); the duration of the
procedure goes from the beginning of the action until the conclusion
of a type of behavior dynamically significant, internal or external. The
individual, in his development, suffers unconsciously, the influence
of the complexes, lasting total entities, which are cloistral, oral,
anal, urethral, and of castration. In the development of the person,
the socio-cultural determinants are important: the person tends to
yield to society, to be a member, to collaborate; there is the danger
of destruction of free initiative, essential to the well being of the
individual and progress of the species. Each person is unique, and
each procedure is also unique in some sense.

According to Lewin, behavior is a function of the field that
exists at the moment it occurs; the analysis begins with the situation
as a whole, from which the component parts are differentiated;
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séries distintas de estados momentâneos do organismo; o paratáxico,

percepção de relação causal entre acontecimentos que ocorrem quase

ao mesmo tempo, mas que não são logicamente relacionados; o sintáxi-

co, ação de um símbolo, especialmente de natureza verbal, produzindo

ordem lógica entre as experiências e possibilitando a comunicação. O

trabalho, muscular ou mental, transforma a energia e resolve a tensão.

Sofrimentos, ansiedades e fracassos produzem regressões.

Para Murray, personalidade é “a estrutura hipotética da mente,

cujos consistentes processos e estruturações se manifestam repetida-

mente (juntamente com os novos elementos) nas condutas internas

e externas que constituem a vida de uma pessoa”. O procedimento é

provocado pela necessidade, com vistas à satisfação, que pode ocorrer

no processo ou no efeito; a pressão, influenciada pela catéxis e pelo

sentimento, juntamente com a necessidade, cria o tema, que se apóia

no esquema “valor” (necessidade) - “vetor” (tendência); a duração do

procedimento vai do início da ação até a conclusão de um tipo de

comportamento dinamicamente significativo, interno ou externo.

O indivíduo, no seu desenvolvimento, sofre, inconscientemente,

a influência de complexos, entidades totais duradouras, que são

claustrais, orais, anais, uretrais e de castração. São importantes, no

desenvolvimento da pessoa, as determinantes sócioculturais; ela tende

a ceder para a sociedade, a ser membro, a colaborar; há o perigo da

destruição da livre iniciativa, essencial ao bem-estar do indivíduo e

ao progresso da espécie. Cada pessoa é única, e cada procedimento,

de certo modo, também o é.

Para Lewin, o comportamento é função do campo que existe

no momento em que ele ocorre; a análise começa com a situação

como um todo, da qual são diferenciadas as partes componentes;
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the concrete person, in a concrete situation, can be mathematically
represented; the field is “the totality of coexisting facts, conceived of in
terms of mutual interdependence”; the subjacent forces, psychological,
are determinants of behavior, since they are part of the field. The
process of personalization results from the release of psychic energy,
in function of the needs, according to the type and intensity of the
valence, which makes the person respond to each force or vector of the
environment with locomotion. The event results from the interaction
of facts (empirical and hypothetical). Each fact determines a region.
There are regions in the person and in the psychological environment.
The regions communicate with one another. The person moves from
one region of the environment to another. There is need per se (due
to an inner state: physiological condition or desire of something)
and the quasi–need (equivalent to a specific intention); the states of
need are hunger (positive valence), satisfaction (neutral valence) and
super satisfaction (negative valence).

For Goldstein, the organism is formed of members that stand
out from it as a figure against a background; it behaves, concretely or
abstractedly, by means of fulfillments, attitudes and processes, striving
for equalization, self-fulfillment and adjustment to the environment.
The figure, the main activity of the organism, is determined by the task it
demands on the occasion. Natural figure is the one whose background
is the whole organism; it represents a preference of the person;
behavior is flexible and appropriate to the situation. Non-natural
figure is that whose background is an isolated part of the organism;
it is produced by traumatic occurrences and by situations that are
meaningless to the person; behavior is rigid and mechanic. Concrete
behavior is the reaction to a stimulus in a very automatic and direct way:
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a pessoa concreta, em uma situação concreta, pode ser representada

matematicamente; o campo é a “totalidade dos fatos coexistentes,

concebidos em termos de mútua interdependência”; as forças subja-

centes, psicológicas, são determinantes do comportamento, pois fazem

parte do campo. O processo da personalização decorre da liberação da

energia psíquica, em função das necessidades, de acordo com o tipo

e a intensidade das valências, que fazem a pessoa responder a cada

força ou vetor do ambiente com a locomoção. O evento decorre da

interação dos fatos (empíricos e hipotéticos). Cada fato determina

uma região. Há regiões na pessoa e no meio psicológico. As regiões

comunicam-se umas com as outras. A pessoa se locomove de uma

região do ambiente para outra. Há a necessidade propriamente dita

(deve-se a um estado interior: condição fisiológica ou desejo de alguma

coisa) e a quase-necessidade (equivale a uma intenção específica); os

estados da necessidade são de fome (valência positiva), de satisfação

(valência neutra) e de super satisfação (valência negativa).

Para Goldstein, o organismo é formado de membros que se

destacam dele como a figura contra o fundo; comporta-se, concreta

ou abstratamente, por meio de realizações, atitudes e processos, visan-

do à equalização, à auto-realização e à adequação ao meio ambiente.

A figura, a principal atividade do organismo, é determinada pela

incumbência que ele exige na ocasião. Figura natural é aquela cujo

fundo é o organismo total; representa uma preferência da pessoa; o

comportamento é flexível e apropriado à situação. Figura não natural é

aquela cujo fundo é uma parte isolada do organismo; é produzida por

ocorrências traumáticas e por situações sem significado para a pessoa;

o comportamento é rígido e mecânico. O comportamento concreto

é a reação a um estímulo de maneira bastante automática e direta:
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thepersonperceives the configurationof the stimulus andhis reaction is the
one that comes to him at the moment. Abstract behavior is the action of
the organism on the stimulus: the person thinks about the pattern of the
stimulus, about what it means, about its relation to other configurations,
how it can be used and what its conceptual properties are. A symptom is
a form of adjustment carried out by a sick or deficient person. The healthy
organism seeks self-fulfillment, overcoming the obstacles placed by the
world, without anxiety, and with the happiness of the achievement.

For Angyal, personality is the organized process that extends itself
over time; organism (the subject) and environment (the object) form the
biosphere, an inseparable whole. Behavior is the expression of an internal
process; theverticaldimensionof thebiospheregoes fromthe surface,where
thebehavior takesplace, tothecenter; theprogressivedimensionresults from
the fact that a succession of acts are necessary to attain a goal; the transversal
dimension consists in the coordination of several acts in a more integrated
unity of behavior. Adjustment results from the processes of differentiation
and integration, which take place in the three dimensions of the biosphere.

For Rogers, the total individual is the organism, who lives in a world
ofexperiences continuously inchange, thephenomenologicalfield,ofwhich
he is the center and to which it reacts as a whole; the organism reacts to the
field according to how it experiences and perceives it; the field is the totality
of experience, and the “self” is the differentiated part, the set of conscious
perceptionsandvaluesofthe“I”andofthe“me”. Thefollowingareproperties
ofthe“self”: toestablishtheinteractionoftheorganismwiththeenvironment;
to introject thevaluesofothers (beingpossible toperceive theminadistorted
manner); toseekconsistency, to influencesothat theorganismreacts inaway
that is in harmony with it; to perceive as threatening the experiences that are
not inagreementwithits structure; tochange, throughlearningandmaturity.
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a pessoa percebe a configuração do estímulo e sua reação é a que lhe

vem no momento. O comportamento abstrato é a ação do organismo

sobre o estímulo: a pessoa pensa no padrão do estímulo, no que ele

significa, na sua relação com outras configurações, como pode ser

usado e quais são as suas propriedades conceituais. Um sintoma é

uma forma de ajustamento realizado por pessoa doente ou deficiente.

O organismo sadio busca a auto-realização, vencendo os obstáculos

postos pelo mundo, sem ansiedade, com a alegria da conquista.

Para Angyal, personalidade é o processo organizado que se estende

através do tempo; organismo (sujeito) e ambiente (objeto) formam a

biosfera, um todo inseparável. O comportamento é a expressão de um

processo interno; a dimensão vertical da biosfera vai da superfície, onde se

dá o comportamento, até o centro; a dimensão progressiva decorre do fato

de ser necessária uma sucessão de atos para se atingir o objetivo; a dimen-

são transversal consiste na coordenação de vários atos em uma unidade de

comportamento mais integrada. O ajustamento resulta dos processos de

diferenciação e integração, que se dão nas três dimensões da biosfera.

Para Rogers, o indivíduo total é o organismo, que vive em um

mundo de experiências continuamente em mudança, o campo feno-

menológico, do qual ele é o centro e ao qual reage como um todo; o

organismo reage ao campo como o experimenta e percebe; o campo é a

totalidade da experiência, e o “self” é a parte diferenciada, o conjunto de

percepções conscientes e de valores do “eu” e do “me”. São propriedades

do “self”: estabelecer a interação do organismo com o meio; introjetar

valores dos outros (podendo percebê-los de forma distorcida); buscar

consistência, influir para que o organismo reaja de maneira condizente

com ele; perceber como ameaçadoras as experiências não condizentes

com sua estrutura; mudar, pela aprendizagem e pela maturidade.
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Emotion accompanies it and, usually, facilitates the guiding of
behavior to desired targets. As one accepts, in a single coherent and
integrated system, all his sensory and visceral experiences, the person
starts to substitute his value system (broadly based on introjections
that were symbolized in a deformed way) by a continuous process of
evaluation. The apprehension of some people that purely personal
evaluations could lead to social anarchy is not valid since all persons
have, basically, the same needs, including that of being accepted by
other persons.

According to Murphy, personality is a continuous flow of organism-
environmentoccurrences, awholewitharticulatedorcombinedparts. Each
aspect of the personality is conceived in terms of a mold, a complication,
an interpretation, a concealment and/or an indirect expression of motives.
There are the physiological dispositions, which are basic components,
organic traits of three kinds: general dispositions of the tissues (e.g.,
metabolic index); dispositions of specific tissues (e.g., muscular tonus) ;
dispositions that result from the organization of differentiated tissues (e.g.,
hunger). There is the channeling of organic traits by social directives, the
conditioned responses (rooted through reinforcement), the cognitive and
perceptive habits (product of channeling and conditioning). The ego
is the system of habitual activities that emphasize or defend the “self”:
rationalization, identification, compensation, etc.. The motives of conduct
are all biosocial: needs or tensions give rise to motives, and there can be
a web of motives (system of nodes). The individual becomes capable of
resisting the pressure of the environment in a rational way, finding a way
that leads him to the adjustment of the two worlds, interior and exterior.
The person feels as a figure in the figure-background system, where the
background is the social group.
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A emoção acompanha e, em geral, facilita o encaminhamento do com-

portamento a alvos desejados. À medida que aceita, em um só sistema

coerente e integrado, todas as suas experiências sensoriais e viscerais,

a pessoa vai substituindo seu sistema de valores (amplamente baseado

em introjeções que foram simbolizadas de modo deformado) por um

processo contínuo de avaliação. O receio de alguns de que avaliações

puramente pessoais possam redundar em anarquia social não procede

pois todas as pessoas têm, basicamente, as mesmas necessidades, inclusive

a de serem aceitas pelas outras pessoas.

Para Murphy, a personalidade é um fluxo contínuo das ocorrências

organismo-ambiente, um todo com partes articuladas ou combinadas.

Cada aspecto da personalidade é concebido em termos de moldagem,

de complicação, de interpretação, de ocultação e/ou expressão indireta

de motivos. Há as disposições fisiológicas, que são componentes básicos,

traços orgânicos de três espécies: disposições gerais dos tecidos (ex.: índi-

ce metabólico); disposições de tecidos específicos (ex.: tônus muscular);

disposições que resultam da organização de tecidos diferenciados (ex.:

fome). Há as canalizações dos traços orgânicos por diretivas sociais, as

respostas condicionadas (enraizadas por meio do reforço), os hábitos

cognitivos e perceptivos (produto da canalização e do condicionamento).

O ego é o sistema de atividades habituais que realçam ou defendem o

“self”: racionalização, identificação, compensação, etc.. Os motivos da

conduta são todos biossociais: as necessidades ou tensões originam os

motivos, podendo ocorrer uma trama de motivos (sistema de nodos).

O indivíduo vai-se tornando capaz de resistir à pressão do ambiente de

modo racional, encontrando um caminho que o leve à adequação dos

dois mundos, interior e exterior. A pessoa se sente como figura em um

sistema figura-fundo, em que o fundo é o grupo social.
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4.2.4 In summary

The science of the psyche, from its first steps, has swayed between
concretization and abstraction. Since Hippocrates, the observation of
facts has been inspiring experimentation and the search for proofs. Since
Anaxagoras the preoccupation with an “immaterial intelligence” has been
nurturing cogitations of spiritualist nature. In the XVII century, this
duality manifested itself in the objective examination of facts, with the
empiricists, and in the value given to introspection, by the rationalists.
Both, concretization and abstraction, necessarily led to analysis, in which
they became lost, on the one hand, the conservatives and functionalists,
tied to their philosophies of origin, and, on the other, the structuralists, the
associationists and the mechanicists, no less entangled in the limitations
of psychophysiology itself, which had served them as a basis. A two-faced
head, very early psychoanalysis disappointed those who expected from
it elements of scientific counterfeit, and it asserted itself as a promise
of integration of psychologism and functionalism. While the theories
of configuration and of the psychological field, represented a step of
concretization towards abstraction, psychological phenomenology has
been, without doubt, a movement in the opposite direction.

4.3 The roots of multipersonal eidetic science

The human being can, besides describing, explaining and
controlling natural events and exploring or interpreting the contents
of interpersonal phenomena in a methodical and critical way, explore
or interpret the content of multipersonal phenomena, also in a
methodical and critical way. Scientific tradition has perpetuated,
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4.2.4 Em suma

A ciência do psiquismo, desde seus primeiros passos, vacilou

entre a concretização e a abstração. Desde Hipócrates, a observação

dos fatos vem inspirando a experimentação e a busca de comprovação.

Desde Anaxágoras, a preocupação com uma “inteligência imaterial”

vem acalentando as cogitações de natureza espiritualista. Já no século

XVII, essa dualidade se manifestava no exame objetivo dos fatos, com

os empiristas, e no valor emprestado à introspecção pelos racionalistas.

Levaram ambas, concretização e abstração, necessariamente, à análise,

na qual se perderam, de um lado, os conservadores e os funcionalistas,

presos às suas filosofias de origem, e, de outro, os estruturalistas, os

associacionistas e os mecanicistas, não menos enredados nas próprias

limitações da psicofisiologia, que lhes servira de base. Cabeça de duas

faces, muito cedo a psicanálise desapontou aqueles que esperavam dela

elementos de contrafação científica, e se afirmou como uma promessa

de integração do psicologismo e do funcionalismo. Enquanto as te-

orias da configuração e do campo psíquico representaram um passo

da concretização em direção à abstração, a fenomenologia psicológica

tem sido, fora de dúvida, um caminhar no sentido inverso.

4.3 Raízes da ciência eidética multipersonal

Pode, o ser humano, além de descrever, explicar e controlar

os acontecimentos naturais e explorar ou interpretar o conteúdo

dos fenômenos interpessoais de maneira metódica e crítica, explorar

ou interpretar o conteúdo dos fenômenos multipersonais, também

de maneira metódica e crítica. A tradição científica perpetuou,
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also under the form of theories, the knowledge thus acquired.
Civilizations have recorded their science, each one representing
its version of the accumulated knowledge. The first attempts of
multipersonal eidetic scientific knowledge became greatly confounded
with philosophical thought and with the political ideology of each
time. Durkheimian thought itself, a cornerstone of this kind of
knowledge, was highly contaminated by the mentality of its time
and limited by the degree of development of the empirical and
interpersonal eidetic sciences at the time.

4.3.1 At the beginning

Fernando de Azevedo calls to mind that social things, before
they were treated scientifically, were always, and everywhere,
more or less observed. Plato idealized model-societies and, in
the Republic, in Laws, in Timaeus and in Politicus, dealt with
justice and its fulfillment in the individual and in the perfect state,
established the concept of the man of state, regulated political,
penal and private laws, worrying about the influence of geographic
and demographic conditions on the community and proposing
the division of labor and the sharing of goods. Aristotle observed
the existing communities and recorded his observations on 148
communities, of which we have a sample in the Constitution
of the Athenian State; he sought to understand and justify the
social facts he observed, always seeking to be close to reality.
Saint Augustine and Saint Ambrose, starting from the historical
conception of the fall and redemption of man, recommended,
as Plato, ideal communities, while Saint Thomas, as Aristotle,
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também sob forma de teorias, os conhecimentos assim adquiridos. Os

povos registraram sua ciência, cada qual apresentando sua versão dos

conhecimentos acumulados. As primeiras tentativas de conhecimento

científico eidético multipersonal confundiram-se enormemente com

o pensamento filosófico e com a ideologia política de cada época.

O próprio pensamento dürkheimiano, pedra angular desse tipo de

conhecimento, foi altamente contaminado pela mentalidade da sua

época e limitado pelo grau de evolução das ciências empírica e eidética

interpessoal na ocasião.

4.3.1 nos primórdios

Lembra Fernando de Azevedo que as coisas sociais, antes de

serem tratadas cientificamente, foram sempre, por toda parte, mais

ou menos observadas. Platão idealizou sociedades-modelo e, na

República, nas Leis, no Timeu e no Político, tratou da justiça e da

sua realização no indivíduo e no estado perfeito, fixou o conceito

de homem de estado, regulou o direito político, penal e privado,

preocupando-se com a influência das condições geográficas e de-

mográficas sobre a comunidade e propondo a divisão do trabalho

e da comunidade de bens. Aristóteles observou as comunidades

existentes e registrou suas observações sobre 148 comunidades,

das quais temos uma amostra na Constituição do Estado dos

Atenienses; procurou compreender e justificar os fatos sociais ob-

servados, buscando estar sempre mais próximo da realidade. Santo

Agostinho e Santo Ambrósio, partindo da concepção histórica

da queda e da redenção do homem, preconizaram, como Platão,

comunidades ideais, enquanto Santo Tomás, como Aristóteles,
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established that the Law is the will of the people or of the prince
representing the people, and justified the existence of class differences.

If the influence of Plato was great and lasted a long time,
with Ibn Khaldun the work of Aristotle regained expression, and
the preoccupation with the importance of the study of society in
order to know the man who lives in it began to take shape. With
modern thinkers, the two strands, already clearly outlined at the
beginning, regained an utopian and idealist expression with More
and Campanella, and realistic expression with Machiavelli, La Boetie,
Bodin and Gentilis. The theoretical synthesis which appeared then,
dogmatic with Bossuet and Spinoza, empiricist and rationalist with
Hobbes and Locke, permitted the birth of the comparative method,
breaking thus the rigidity of the rationalist apriority conceptions of
social institutions, giving place to the observation of the relations
between the “new” and “old”, the “primitive” and the “civilized”.

The critical realism of men such as Baron d’Holbach, Voltaire and
Rousseau, who attacked the “eternal institutions”, brought about revisions.
Starting from the basic idea that social facts are submitted to laws, Vico
formulated his hypothesis about human progress, the “corsi and ricorsi”;
Condorcet intended to forecast the progress of the human spirit; Herder
saw, in progress, the manifestation of the creating power of nature seeking
the order desired by God; Montesquieu, taking up again Aristotle, asserted
that there are causes that create, maintain or precipitate facts, and launched
the basis of comparative law. Quesnay, Ferguson and Smith studied the
influence of economics on the social phenomenon. Quetelet expressed the
theory of the “average man”, of crucial importance to the refinement of
concepts,broadeningthus, theuseof statisticsofSansovinoandcontributing
for the consolidation of the idea that social phenomena obey laws.
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afirmou que a Lei é a vontade do povo ou do príncipe representante

do povo, e justificou a existência das diferenças de classe.

Se foi grande e duradoura a influência de Platão, com Ibn Khal-

dun a obra de Aristóteles retomou expressão, e a preocupação com a

importância do estudo da sociedade para se conhecer o homem que

nela vive começou a ganhar forma. Com os modernos, as duas linhas,

já claramente esboçadas nos primeiros tempos, retomaram expressão

utópica e idealista com More e Campanella, e realista com Machia-

vel, La Boetie, Bodin e Gentilis. As sínteses teóricas surgidas então,

dogmáticas com Bossuet e Spinoza, empiristas e racionalistas com

Hobbes e Locke, permitiram o nascimento do método comparativo,

quebrando-se, assim, a rigidez das concepções apriorísticas raciona-

listas das instituições sociais, dando lugar à observação das relações

entre “novo” e “antigo”, “primitivo” e “civilizado”.

O realismo crítico de homens como Holbach, Voltaire e Rousse-

au, atacando as “instituições eternas”, provocou revisões. Partindo da

idéia básica de que os fatos sociais se submetem a leis, Vico formulou

sua hipótese sobre o progresso humano, o “corsi e ricorsi”; Condorcet

pretendeu a previsão do progresso do espírito humano; Herder viu,

no progresso, a manifestação da força criadora da natureza buscando

a ordem desejada por Deus; Montesquieu, retomando Aristóteles,

afirmou que há causas que criam, mantêm ou precipitam os fatos, e

lançou as bases do direito comparado. Quesnay, Ferguson e Smith

estudaram a influência da economia sobre o fenômeno social. Que-

telet expôs a teoria do “homem médio”, de influência decisiva para a

apuração dos conceitos, ampliando, assim, a aplicação da estatística

de Sansovino e contribuindo para a consolidação da idéia de que os

fenômenos sociais obedecem a leis.

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 395 30/09/14 18:37



396

Taking from Bazzard the assertion that humanity is a collective
being, and from Proudhon considerations about “collective force” and
“collective reason”, the thinking of Saint-Simon opened the way for
socialist doctrines, with the assertions that every social regime is the
application of a philosophical system, that progress of the human spirit
gives each century its character, and that progress of industry is the
most positive, since in it lies, ultimately, the real forces of society.

Even though the philosophies of Kant, Hegel and Fichte have
contributed to the development of sociological thought, it is in August
Comte that we will find a new direction for the study of social facts.
Accepting the idea of a positive science of social facts, Comte, as
Saint-Simon, spoke of a “social physics”, a science of the species, and
gave the name of sociology to the positive study of the fundamental
laws of social phenomenon; he spoke of a social anatomy, or social
statics, to which he attributed the quality of order, and of a social
physiology, or social dynamics, which he identified with the idea of
progress; he recommended a positive politics, with a new religion,
that of Humanity, the Great Being, which drives away individualism
and guarantees the preponderance of altruism.

Karl Marx, reviewing Comte, Saint-Simon and the philosophy
of Hegel, recalled the need to consider the conditions inherited
from the past and the reciprocal action between ideological
superstructure and economic infrastructure. Fernando de Azevedo
considers that the precision of the concepts of masses and proletariat,
the characterization of the figure of “class”, the predominance
of the economic over the political, the idea of evolution and a
keen sense of historical relativism, constituted, without doubt, a
notable contribution to the development of sociology as a science.
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Tomando de Bazzard a afirmação de que a humanidade é um

ser coletivo e de Proudhon as considerações sobre a “força coletiva” e

a “razão coletiva”, o saintsimonismo abriu caminho para as doutrinas

socialistas, com as afirmações de que todo regime social é a aplicação

de um sistema filosófico, de que os progressos do espírito humano

dão a cada século o seu caráter, e de que os progressos da indústria

são os mais positivos, pois nela repousam, em última análise, as forças

reais da sociedade.

Embora as filosofias de Kant, Hegel e Fichte tenham contribuído

para o desenvolvimento do pensamento sociológico, é em August Comte

que vamos encontrar uma nova diretriz para o estudo dos fatos sociais.

Aceitando a idéia de uma ciência positiva dos fatos sociais, Comte,

como Saint Simon, falou de uma “física social”, ciência da espécie, e

deu o nome de sociologia ao estudo positivo das leis fundamentais do

fenômeno social; falou de uma anatomia social, ou estática social, à qual

atribuiu a qualidade de ordem, e de uma fisiologia social, ou dinâmica

social, que identificou à idéia de progresso; preconizou uma política

positiva, com uma nova religião, a da Humanidade, o Grande Ser, que

afasta o individualismo e assegura a preponderância do altruísmo.

Já Karl Marx, revendo o comtismo, o saintsimonismo e a

filosofia de Hegel, lembrou a necessidade de se considerarem as

condições herdadas do passado e a ação recíproca entre a supe-

restrutura ideológica e a infra-estrutura econômica. Considera

Fernando de Azevedo que a precisão dos conceitos de massa e pro-

letariado, a caracterização da figura de “classe”, o predomínio do

econômico sobre o político, a idéia da evolução e um senso agudo

do relativismo histórico constituíram, sem dúvida, uma contri-

buição notável ao desenvolvimento da sociologia como ciência.
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Spencer, taking up again the idea of evolutionism, formulated
an organicist theory of the social, while, following the same line,
Gumplovics applied to sociology the law of the jungle, and Waxweiler
proposed that society to be the physiology of reactive phenomena due
to mutual excitations of the individuals of the same species, without
distinction of sex.

The idea of the need to study the sciences of man in their
development over time and space became ever more established, giving
origin to the most varied procedures. Le Play brought about the surveys
and monographs of the working families. Tourville, besides adopting the
techniques of Le Play, idealized a list of facts to be observed, classified
by the order they most usually influence one another, to which he gave
the name of “social nomenclature”. Bouglé, citing Claude Bernard (“if
I deeply knew something, I would know everything”) maintained: “let
us make an effort to deeply know our little village and sociology will
live”. But the truth is that, usually, deeply rooted prejudice contributed
to invalidate works that were painstakingly elaborated.

Although the psychic nature of social facts had already been
noted, Comte considered sociology capable of solving the problems
of the psyche; Spencer, Stuart Mill and Karl Marx cited psychology,
but they did not engage themselves in establishing its relations with
sociology. This is how, opposing himself to the use of biological
theories and laws to sociology, Gabriel Tarde, taking from Stuart Mill
the assertion that human beings in society have no other properties but
those derived from the natural laws of individuals, reduced the new
science to a inter-mental psychology, asserting that the mental social
phenomenon is the imitation; and his influence was felt in American
sociology, with Lester Ward, Baldwin, McDougall and many others
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E Spencer, retomando a idéia do evolucionismo, formulou uma teoria

organicista do social, enquanto, seguindo a mesma linha, Gumplovics

aplicou à sociologia a lei da jangal, e Waxweiler pretendeu que a socie-

dade fosse a fisiologia dos fenômenos reacionais devidos às excitações

mútuas dos indivíduos da mesma espécie, sem distinção de sexo.

E a idéia da necessidade de se estudarem as ciências do homem

na sua evolução no tempo e no espaço foi-se firmando cada vez mais,

dando origem aos mais variados procedimentos. Com Le Play, surgi-

ram as enquetes e as monografias das famílias operárias.Tourville, além

de adotar a técnica de Le Play, idealizou uma lista de fatos a observar,

classificados na ordem em que se influenciam mais habitualmente,

a que deu o nome de “nomenclatura social”. Bouglé, baseado em

Claude Bernard (“se eu soubesse alguma coisa a fundo, saberia tudo”),

preconizava: “esforcemo-nos por conhecer a fundo a nossa pequena

vila e a sociologia viverá”. Mas a verdade é que, em geral, preconceitos

de fundas raízes contribuíram para invalidar trabalhos muitas vezes

penosamente elaborados.

Embora já houvesse notado a natureza psíquica dos fatos

sociais, Comte considerava a sociologia capaz de resolver os pro-

blemas do psiquismo; e Spencer, Stuart Mill e Karl Marx citaram a

psicologia, mas não se ocuparam em estabelecer suas relações com

a sociologia. Assim foi que, opondo-se à aplicação das leis e teorias

biológicas à sociologia, Gabriel Tarde, tomando de Mill a afirmação

de que os seres humanos em sociedade não têm outras propriedades

senão as que derivam das leis naturais dos indivíduos, reduziu a nova

ciência a uma psicologia intermental, afirmando que o fenômeno

social mental é a imitação; e sua influência se fez sentir na sociologia

americana, com Lester Ward, Baldwin, McDougall e outros mais
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(who emphasized the study of social processes of communication
– conflict, accommodation, assimilation and socialization – giving
origin to social psychology), and in the Italian criminological school,
giving great impetus to collective psychology. Analyzing Tarde who,
while seeking to free sociology from biologism, fell into the web of
psychologism, Blondel would later say that the psyche is between
the body and society and that collective psychology is a science, the
science of the crowds.

Vigorously opposing the ideas of Tarde, Durkheim appeared,
asserting that neither all social accomplishments and not even
collective consciousness, which is transcendent to it, can be reduced
to the mental. The work of Durkheim shook the metaphysical
constructions of sociology. His rules of the sociological method
determined that social facts must be treated as “things”, that pre-
notions must be removed from science, that the “normal” must be
distinguished from the “pathological” and that its causes researched,
that societies must be classified in types. His criticisms of the historical
method of Comte and of the objections of Stuart Mill “regarding
the use of the comparative method to sociology” definitely raised
sociology to the status of a science, the science of social facts, which
are exterior to individual consciousness and able to coercively exercise
influence on them.

After Durkheim, the preoccupation with sociology in depth
led sociologists to abandon the problems they had been debating so
much before. The idea that sociology and philosophy of history are
the same thing was discredited with the crucial distinction between
judgment of reality and value judgment, and with the revision of the
unilinear theory of development and the monist conception of society.
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(que deram ênfase ao estudo dos processos sociais da comunicação

- conflito, acomodação, assimilação e socialização - dando origem

à psicologia social), e na escola criminológica italiana, dando

grande impulso à psicologia coletiva. Analisando Tarde que, ao

procurar livrar a sociologia do biologismo, caiu nas malhas do

psicologismo, diria depois Blondel que o psiquismo está entre o

corpo e a sociedade e que a psicologia coletiva é uma ciência, a

ciência das multidões.

Contrapondo-se vigorosamente às idéias de Tarde, surgiu

Dürkheim, afirmando que não se pode reduzir ao mental a rea-

lização social toda e nem mesmo a consciência coletiva, que lhe

é transcendente. A obra de Dürkheim veio abalar as construções

metafísicas da sociologia. Suas regras do método sociológico de-

terminaram que os fatos sociais devem ser tratados como “coisas”,

que as pré-noções devem ser afastadas da ciência, que o “normal”

deve ser distinguido do “patológico” e as suas causas pesquisadas,

que as sociedades devem ser classificadas em tipos. Suas críticas ao

método histórico de Comte e às objeções de Stuart Mill “relativa-

mente à aplicação do método comparativo à sociologia” erigiram

definitivamente a sociologia em ciência, a ciência dos fatos sociais,

que são exteriores às consciências individuais e passíveis de exercer

influência coercitiva sobre elas.

Depois de Dürkheim, a preocupação com a sociologia em profun-

didade levou os sociólogos ao abandono dos problemas que tanto haviam

debatido anteriormente. A idéia de que sociologia e filosofia da história

são a mesma coisa caiu por terra com a distinção indispensável entre

julgamento de realidade e julgamento de valor, e com a revisão da teo-

ria do desenvolvimento unilinear e da concepção monista da sociedade.
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The distinction between a sociology of the order and a sociology
of progress, later camouflaged in the concepts of social statics and
dynamics, in addition to being refuted by simply pondering on
judgments of reality and value judgments, was refuted by the evidence
that society is never completely at rest nor in constant movement and
that the idea of progress cannot be connected to all movements, as,
for example, to some collective effervescences whose results cannot
be predicted. The supposed conflict between individual and society
was put in its proper terms when it was considered that there is, in
fact, only one consciousness, in the individual, whose accentuations
vary at the moments of living. The problem of the predominant
factor belonged to the history of development of sociology, which, as
other sciences, raised, at each moment, the most recent contribution
as the main one; this problem disappeared with the first passionless
theoretical-synthetic movement.

The problem of the laws became more serious, because, even
though Comte took from Hobbes the idea of a social physics, and left
clear his intention to establish social laws and even formulated the
law of the three states, and Spencer formulated his law of integration
through differentiation, not to mention others, none of them engaged
themselves in proving them. Durkheim, criticizing them, proposed
to talk about “causal relations in sociology”, and not in sociological
laws. Max Weber and Sorokin went so far as to exclude any possibility
of establishing laws in sociology. Gurvitch recalled that since law
and causality are not synonyms, we can search for the causes without
searching for laws, since the distance between cause and effect, in
sociology, does not permit us to guarantee repetition, and that causal
explanations are not only possible, but also desirable.
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A distinção entre uma sociologia da ordem e uma sociologia do pro-

gresso, camuflada depois nos conceitos de estática e dinâmica sociais,

além de desmentida pela simples ponderação sobre julgamentos de

realidade e de valor, foi refutada pela constatação de que a sociedade

nunca está completamente parada ou em movimento sempre e de que

não se pode ligar a idéia de progresso a todos os movimentos, como,

por exemplo, a certas efervescências coletivas das quais não se pode

prever o resultado. O pretenso conflito entre indivíduo e sociedade

foi colocado em seus devidos termos quando se considerou que há,

na realidade, uma única consciência, no indivíduo, cujas acentuações

variam nos momentos de vivência. O problema do fator predominante

pertenceu à história da evolução da sociologia que, como as demais

ciências, erigiu, em cada momento, como principal, a contribuição

mais recente; esse problema desapareceu com o primeiro movimento

teórico-sintético desapaixonado.

O problema das leis assumiu caráter mais grave, pois, embora

Comte, tomando de Hobbes a idéia de uma física social, deixasse clara

sua intenção de estabelecer leis sociais e chegasse mesmo a formular

a lei dos três estados, e Spencer formulasse sua lei da integração pela

diferenciação, para não citar outros mais, nenhum deles se ocupou

em as provar. Dürkheim, criticando-os, propôs que se falasse em “re-

lações causais em sociologia”, e não em leis sociológicas. Max Weber

e Sorokin chegaram, mesmo, a excluir toda possibilidade de se estabe-

lecerem leis em sociologia. E Gurvitch lembrou que, lei e causalidade

não sendo sinônimos, podemos buscar as causas sem buscar as leis, já

que a distância entre a causa e o efeito, em sociologia, não permite a

garantia da repetição, e que as explicações causais são, não só possíveis,

mas, também, desejáveis.
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The issue that psychology and sociology annul each other
has had strong repercussions in the two main modern sociological
currents. The individualists, as per Tarde, assert that the only reality
is the individual, that sociology can be reduced to psychology and
that the assertions about the existence of collective thought are
metaphysical conceptions. The realists, taking from Fichte and Hegel
the idea that society is a concrete original reality, asserted, through Le
Play, Tourville, Espinas and Durkheim, that there is a social reality
above the individuals, and that therefore, the existence of a social
science as a positive science is undeniable. In favor of the latter,
Gurvitch recalled that, even before reaching the field of sociology, in
the field of psychology, several gradations can be seen, which is also
true between psychology and biology; moreover Blondel and Mauss
asserted that what there is is an interpenetration, a collaboration
between the three sciences.

In the United States, while some people were engaged in social
psychology, others carried out studies on “patterns”, “areas of cultural
diffusion”, “cultural lag”, “mores”, under the inspiration of the
anthropological school, whose methods were enriched by the work
of Tylor and Kroeber.

4.3.2 Afterwards

According to Karl Mannheim, there are ways of thinking
that cannot be appropriately understood while its social origins
remain obscure, even though there is no metaphysical entity
such as the mind of a group that thinks above the heads of
individuals, or whose ideas the individuals merely reproduce.
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A questão de que psicologia e sociologia se suprimem vem tendo

repercussões bastante fortes nas duas principais correntes sociológi-

cas modernas. Os individualistas, com Tarde, afirmam que a única

realidade é o indivíduo, que a sociologia se reduz a uma psicologia e

que as afirmações sobre a existência de um pensamento coletivo são

concepções metafísicas. Os realistas, tomando de Fichte e de Hegel

que a sociedade é uma realidade original concreta, afirmaram, com

Lei Play, Tourville, Espinas e Dürkheim, que há uma realidade social

acima dos indivíduos e que, portanto, é indiscutível a existência de

uma ciência social como uma ciência positiva. Em favor desses últi-

mos, Gurvitch lembrou que, antes mesmo de se atingir o campo da

sociologia, podem verificar-se, no campo da psicologia, várias grada-

ções, assim como entre a psicologia e a biologia; e Blondel e Mauss

afirmaram que o que há é uma interpenetração, uma colaboração

entre as três ciências.

Nos Estados Unidos, se alguns se ocuparam da psicologia social,

outros, porém, fizeram estudos sobre “padrões”, “áreas de difusão

da cultura”, “demora cultural”, “mores”, sob a inspiração da escola

antropológica, cujos métodos foram enriquecidos pelos trabalhos de

Tylor e Kroeber.

4.3.2 Posteriormente

Segundo Karl Mannheim, existem modos de pensamento que

não podem ser compreendidos adequadamente enquanto se mantêm

obscuras suas origens sociais, muito embora não haja entidade metafísi-

ca alguma tal como uma mente de grupo que pense acima das cabeças

dos indivíduos, ou cujas idéias os indivíduos meramente reproduzam.
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Only the individual is capable of thinking; nevertheless, it would
be false to deduce from this that all ideas and feelings that motivate
the individual originate only in him, and can be appropriately
explained basing oneself only on his own life experience; the
individual participates in the thinking, adding his thinking to
that of other men before him. One cannot separate the ways of
thinking concretely existent from the context of the collective
action through which, in an intellectual sense, we initially discover
the world. The objects of the world act with or against the others,
in diversely organized groups, and, while they act, they think with
or against the others.

Mannheim points out that people, gathered in groups, either
engage themselves in changing the world, or try to maintain it in a
certain situation. It is known that the same world can show itself
differently to different observers. Furthermore, there are two forms
of social mobility: the horizontal one, movement from one position
to another or from one country to another, without a change in the
social “status”; the vertical one, a fast movement between strata, in
the sense of social ascension or descension. Only when horizontal
mobility is followed by intense vertical mobility is the belief of
someone in the general and eternal validity of his own ways of
thinking shaken. Vertical mobility is the decisive factor that makes
people become unsure and skeptical about their traditional views
of the world. Even in static societies with low vertical mobility, the
different strata of the same society experience the world in different
ways; bear in mind the case of religion which, as Max Weber
well demonstrated, the same Church is differently experienced by
different social levels.
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Só o indivíduo é capaz de pensar; não obstante, seria falso daí de-

duzir que todas as idéias e sentimentos que motivam o indivíduo

tenham origem apenas nele, e que possam ser adequadamente ex-

plicados tomando-se unicamente por base sua experiência de vida;

o indivíduo participa no pensar, acrescentando o seu ao pensar de

outros homens antes dele. Não se podem separar os modos de pen-

samento concretamente existentes do contexto da ação coletiva por

meio do qual, em um sentido intelectual, descobrimos inicialmente

o mundo. Os objetos do mundo agem com ou contra os outros, em

grupos diversamente organizados, e, enquanto agem, pensam com

ou contra os outros.

Considera Mannheim que as pessoas, reunidas em grupos, ou

se empenham em modificar o mundo, ou tentam mantê-lo em uma

dada situação. Sabe-se que o mesmo mundo pode mostrar-se dife-

rentemente a observadores diferentes. Além disso, há duas formas

de mobilidade social: a horizontal, movimento de uma posição para

outra ou de um país para outro, sem mudança do “status” social; a

vertical, movimento rápido entre estratos, no sentido de ascensão ou

de descenso social. Somente quando a mobilidade horizontal se faz

acompanhar de uma intensa mobilidade vertical é que a crença de

alguém na validade geral e eterna das próprias formas de pensamento

é abalada. A mobilidade vertical é o fator decisivo para tornar as pes-

soas incertas e céticas das suas visões de mundo tradicionais. Mesmo

nas sociedades estáticas com baixa mobilidade vertical, os diferentes

estratos de uma mesma sociedade experimentam o mundo de uma

forma diferente; haja vista o caso da religião que, como bem demons-

trou Max Weber, uma mesma Igreja é diversamente experimentada

nas diferentes camadas sociais.
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For Mannheim thought should contain nothing more nor
anything less than the reality (topia) in which it operates. A state of
mind is utopian when it is incongruent with the state of the reality
where it occurs: it guides itself towards objects that do not exist in
real situations. Therefore, the path of history goes from one utopia
to the next topia, and so on. There is a concrete reality, historical and
socially determined, which is in a constant process of change, and it
is even possible to distinguish between the “relatively utopian” and
the “totally utopian”. The relation between utopia and the existing
order presents itself as a dialectic relation: each period of time permits
the emergence (in diversely located social groups) of ideas and values
in which there are, in a condensed way, unfulfilled tendencies, that
represent the needs of such a period. The utopian function is to
break the existing bonds. The utopian conception of the charismatic
individual imposes itself on the already existent beliefs in society,
and change begins. The changes in the configuration of the utopian
mentality is done through stages: chiliastic, liberal-humanitarian,
conservative, socialist-communist.

Chiliasm, uniting its forces to the active demands of the
oppressed strata of society (XVI century), determined the decisive
change in modern history, giving rise to politics, the more or less
conscious participation of all strata of society in the execution
of some mundane purpose. For the true chiliast, the present
is the crack through which what was previously internalized
suddenly breaks out, takes possession of the exterior world and
transforms it. In the chiliast, sensorial experience is present in
all its vigor, being so inseparable from the spirituality within
him as he is inseparable from his immediate present; it is as if,
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Para Mannheim, o pensamento deveria conter nem mais nem

menos do que a realidade (topia) em cujo meio opera. Um estado

de espírito é utópico quando está em incongruência com o estado

de realidade dentro do qual ocorre, orienta-se para objetos que não

existem na situação real. Dessa forma, o caminho da história vai de

uma utopia, até a topia seguinte, e assim por diante. Há uma realidade

concreta, histórica e socialmente determinada, que se acha em cons-

tante processo de mudança, podendo, inclusive, distinguir-se entre o

“relativamente utópico” e o “absolutamente utópico”. A relação entre

a utopia e a ordem existente aparece como uma relação dialética: cada

época permite surgir (em grupos sociais diversamente localizados) as

idéias e os valores em que se acham contidas, de forma condensada,

as tendências não-realizadas que representam as necessidades de tal

época. A função utópica é a de romper os laços existentes. A concepção

utópica do indivíduo “carismático” impõe-se a correntes já existentes

na sociedade, e a mudança tem início. As mudanças na configuração

da mentalidade utópica apresentam estágios: o quiliásmico, o liberal-

humanitário, o conservador, o socialista-comunista.

O quiliasma, unindo suas forças às demandas ativas dos estratos

oprimidos da sociedade (século XVI), determinou a mudança decisiva

na história moderna, dando origem à política, participação mais ou

menos consciente de todos os estratos da sociedade na consecução de

alguma finalidade mundana. Para o verdadeiro quiliasta, o presente

vem a ser a fenda pela qual o que anteriormente quedava interiorizado

irrompe subitamente, toma posse do mundo exterior e o transforma.

No quiliasta, a experiência sensorial se acha presente em toda a sua

pujança, sendo tão inseparável da espiritualidade nele existente quan-

to ele se acha inseparável do seu presente imediato; seria como se,
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through this immediate present, he had, for the first time, come
into the world and entered his own body. The chiliast expects a
communion with the immediate present; he is only satisfied in Kairos
(opportunity), fulfilled time, the moment of time invaded by reality.
Duration absolutely does not exist for the chiliastic mentality. The
chiliastic experience sanctifies the incidental moment.

The liberal-humanitarian idea also emerged from the conflict
with the existing order, an idea whose function consists in proceeding
as a merely regulative device of mundane affairs. In France, the road
to progress was sought through revolutions and external deeds in
general; in Germany, on the other hand, the road was exclusively
that of the internal constitution of man and his transformation. The
fundamental attitude of the liberal person is characterized by the
positive acceptance of culture and the attribution of an ethical tone
to human affairs. Socially, this intellectualist vision finds its basis in
the middle class stratum, the bourgeoisie and the intellectual class.
The liberal idea is a war cry against a stratum of society whose power
comes from its inherit position in the existing order. The liberal person
moved the basis of experience from the ecstatic to the educational
level. Duration only exists for liberalism as long as it makes progress
possible.

Conservative ideas lead to a conservative kind of knowledge, one
that provides a practical control of the environment. Thought has a
tendency to accept the total environment in the accidental concreteness
inwhich it takesplace, as if itwere theappropriateorderof theworld, tobe
accepted beforehand and without presenting any problems. The counter
attack against opposing classes emerges as a counter-utopia, which
serves as a means of self-orientation and of defense, a relative awareness.
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através deste presente imediato, ele tivesse, pela primeira vez, vindo ao

mundo e entrado em seu próprio corpo. O quiliasta espera uma comu-

nhão com o presente imediato; só se satisfaz no Kairos (oportunidade),

o tempo realizado, o momento do tempo invadido pela realidade.

A duração absolutamente não existe para a mentalidade quiliástica.

A experiência quiliástica santifica o momento incidental.

A idéia liberal-humanitária também surgiu do conflito com a

ordem existente, uma idéia cuja função consiste em proceder como

um mero dispositivo regulador dos negócios mundanos. Na França

buscou-se o caminho do progresso pelas revoluções e por feitos exter-

nos em geral; na Alemanha, já o caminho foi, exclusivamente, o da

constituição interna do homem e das suas transformações. A atitude

fundamental do liberal caracteriza-se por uma aceitação positiva da

cultura e pela atribuição de uma tonalidade ética aos assuntos huma-

nos. Socialmente, esta visão intelectualista encontra suas bases em

um estrato médio, na burguesia e na classe intelectual. A idéia liberal

é um grito de guerra contra o estrato da sociedade cujo poder advém

da sua posição herdada na ordem existente. O liberal deslocou as

bases da experiência do plano extático para um plano educacional. A

duração só existe para o liberalismo na medida em que, desde então,

possibilite o progresso.

A idéia conservadora leva ao tipo conservador de conhecimento,

aquele que fornece um controle prático do ambiente. O pensamento

inclina-se a aceitar o ambiente total na concretude acidental com

que se dá, como se fosse a ordem adequada do mundo, a ser aceita

de antemão e sem apresentar nenhum problema. O contra-ataque às

classes oponentes surge como uma contra-utopia, que serve como meio

de auto-orientação e de defesa, uma relativa tomada de consciência.
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The conservative way of experiencing time found the best corroboration
of its sense of determination when it discovered the importance of
the past, in the discovery of time as something that creates value.
For conservatism, everything that exists has a positive and nominal
value, simply because it came to exist slowly and gradually; the past is
experienced as virtually present. “Internal freedom”, in its undefined
temporal objective, must subordinate itself to the moral code, a code
that is already defined.

The socialist-communist utopia will be better understood
in its structure if it is observed from three perspectives. Socialism
needed, on the one hand, to radicalize liberal utopia, the idea, and,
on the other, to completely overcome the internal opposition of
anarchism in its most extreme form; its conservative antagonist is
considered only secondarily, as less threatening because it is more
distant, and it is willing to learn much from it. It represents thus,
at the same time, a commitment to a new creation, based on an
internal synthesis of the several kinds of utopia. In the same way as
the liberal utopia, it places the rule of freedom and of equality at a
specifically determined time in the future, the time of overthrowing
capitalist culture, rejecting the immediacy, whether conformist,
or chiliastic, and recognizing that latent ecstatic energy must be
sublimated through cultural ideas, but highlighting the glorification
of material aspects of existence.

Mannheim concludes that none of the forms of these dynamic
forces that emerge in a historical sequence will ever disappear forever, and
at no time are any of them incontestably dominant. However, it is not by
chance thatcertain tendenciesappearatcertain timesof the socialprocess.
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O modo conservador de experimentar o tempo encontrou a melhor

corroboração do seu sentido de determinação ao descobrir a impor-

tância do passado, na descoberta do tempo como um criador de valor.

Para o conservadorismo, tudo o que existe possui um valor positivo e

nominal, simplesmente porque veio lenta e gradativamente a existir;

o passado é experimentado como virtualmente presente. A “liberdade

interna”, em seu objetivo temporal indefinido, deve subordinar-se ao

código moral, código este já definido.

A utopia socialista-comunista será melhor entendida em sua

estrutura se for observada por três ângulos. O socialismo precisou,

por um lado, radicalizar a utopia liberal, a idéia, e, por outro, superar

completamente a oposição interna do anarquismo em sua forma mais

extrema; seu antagonista conservador é considerado apenas secunda-

riamente, como menos ameaçador porque mais distante, com o qual

se dispõe a aprender muito. Representa, pois, ao mesmo tempo, um

compromisso e uma nova criação, baseada em uma síntese interna

das várias formas de utopia. Da mesma forma que a utopia liberal,

coloca o domínio da liberdade e da igualdade em um ponto do futuro

especificamente determinado, o período da derrocada da cultura capi-

talista, rejeitando o imediatismo, seja conformista, seja quiliásmico, e

reconhecendo que as energias extáticas latentes devem ser sublimadas

através de idéias culturais, mas ressaltada uma glorificação dos aspectos

materiais da existência.

Conclui Mannhein que nenhuma das formas destas forças di-

nâmicas que emergem em uma seqüência histórica jamais desaparece

por completo, e em época alguma qualquer delas é incontestavelmente

dominante. No entanto, nunca é por acaso que determinadas ten-

dências aparecem em determinados momentos do processo social.
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He cites Keller, “the final triumph of freedom will be sterile”, and
explains: the utopian effort aiming at an objective and the possibility,
closely related to it, of a broad perspective, disintegrate in the
parliamentary consultative council and in the union movement, in
a mere set of orientations to dominate a vast number of concrete
details, aiming to assume a political position towards them; such
atomization leads to the need of a synthesis. It is characteristic of our
days that the limits of partial points-of-view have become evident,
although extreme groups avow, each one separately, to have the whole
perspective. At our current stage of self-consciousness, maybe the
only form of real existence possible is that of “authenticity” and
“frankness”.

He clarifies that the intellectuals rejected by the social process:
either affiliate to the radical branch of the socialist-communist
proletariat; or become intellectually skeptic, and start to destroy
the ideological elements of science; or try to spiritualize the present,
romantically taking refuge in the past, cultivating religious feelings,
idealism, symbols, myths; or they isolate themselves from the world,
consciously renouncing direct participation in the historical process,
becoming ecstatic as the chiliast, but with a difference that they no
longer worry about radical political movements. Every one of the
alternatives is unproductive. We could change all society tomorrow,
in the event all agreed. The true obstacle is that each individual finds
himself tied to an established system of relations which, in great
part, hinders his will. The task consists in removing this source of
difficulty, revealing the hidden underlying motives of an individual’s
decisions and, thus, placing him in the position of truly choosing.
Then, and only then, his decisions will really come from him.
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Cita Keller, “o triunfo final da liberdade será estéril”, e explica: o

esforço utópico visando a um objetivo e a possibilidade, intimamen-

te relacionada a ele, de uma perspectiva ampla, desintegram-se, no

conselho consultivo parlamentar e no movimento sindical, em mero

conjunto de orientações para dominar um vasto número de detalhes

concretos, com vistas a assumir posição política quanto a eles; tal ato-

mização leva à necessidade de uma síntese. Constitui uma característica

dos nossos dias que os limites dos pontos-de-vista parciais se tenham

revelado evidentes, embora os grupos das extremas pretendam, cada

um separadamente, possuir a perspectiva total. Em nosso estágio atual

de autoconsciência, talvez a única forma de existência real possível

seja a da “autenticidade” e da “franqueza”.

Explicita que os intelectuais rejeitados pelo processo social: ou se

filiam à ala radical do proletariado socialista-comunista; ou tornam-se

intelectualmente céticos, passando a destruir os elementos ideológicos

da ciência; ou tentam espiritualizar o presente, refugiando-se romanti-

camente no passado, cultivando o sentimento religioso, o idealismo, os

símbolos, os mitos; ou se isolam do mundo, renunciando consciente-

mente à participação direta no processo histórico, tornando-se extáticos

como os quiliastas, mas com a diferença de que já não se preocupam

com os movimentos políticos radicais. Qualquer das alternativas é

improfícua. Poderíamos mudar toda a sociedade amanhã, caso todos

concordassem. O verdadeiro obstáculo é que cada indivíduo se acha

preso a um sistema de relações estabelecidas que, em grande parte, entra-

va sua vontade. A tarefa consiste em remover esta fonte de dificuldade,

revelando os motivos ocultos subjacentes às decisões do indivíduo e,

dessa forma, colocando-o em condições de realmente escolher. Então,

e somente então, suas decisões procederão realmente dele.
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According to Álvaro Vieira Pinto, science can be interpreted,
in its historical ascension, as an undefined process by which human
consciousness discovers the problematic character of the situation
in which it finds itself when it feels the resistance of reality to the
execution of an idea it had proposed itself as an end for the action of
transforming nature; human consciousness understands this character
when it overcomes this resistance, solving the problem with the help
of material forces the world places within its reach. What matters
to man is to create the living conditions that permit him to fulfill
his essence in full harmonious living with his fellow creatures. The
ultimate purpose of man is the rational creation of man himself. It is
to this end that scientific knowledge serves, produced by the critical
consciousness of reality and by the dialectic understanding of the
need to create a society that allows man to achieve the plenitude of
his humanization.

According to Robert Merton, the dynamics of social pathology
can be explained by the dissociation between culturally prescribed
aspirations and the socially structured paths to arrive at these aspirations.
The common dimension, rejection or inefficacy of the norms, is the
symptom of an anomalous situation resulting from the alienation of
individuals and small groups. It is manifested in the tenuous bounds
between the norms and the individual, in the disorientation that the
conflict between norms causes him, and in the disorder in which the
absence of norms puts him (anomy). The extreme aspects of anomy lead
to depression and, not infrequently, to suicide, due to the despondency
caused, whether by the frustrations in face of the unrealizable aspirations,
or by the full satisfaction of all ambitions. In its generic aspect, social
pathology can be understood in terms of conformity and inconformity.
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Segundo Álvaro Vieira Pinto, a ciência pode ser interpretada,

em sua ascensão histórica, como um processo indefinido pelo qual

a consciência humana descobre o caráter problemático da situação

onde se encontra ao sentir a resistência da realidade à consecução de

alguma idéia que proponha a si mesma enquanto finalidade para a

ação de transformação da natureza; ela, a consciência humana, com-

preende esse caráter ao superar essa resistência, resolvendo o problema

com o auxílio das forças materiais que o mundo lhe põe ao alcance.

O que importa ao homem é criar as condições de vida que lhe per-

mitam realizar a sua essência em plena convivência harmoniosa com

os semelhantes. A finalidade última do homem é a criação racional

do próprio homem. A esse fim é que serve o conhecimento científico

produzido pela consciência crítica da realidade e pela compreensão

dialética da necessidade de criação de uma sociedade que permita ao

homem atingir a plenitude da sua humanização.

Segundo Robert Merton, a dinâmica da patologia social explica-

se pela dissociação entre as aspirações culturalmente prescritas e os

caminhos socialmente estruturados para se chegar àquelas aspirações.

A dimensão comum, rejeição ou ineficácia das normas, é o sintoma

de uma situação anômala resultante da alienação dos indivíduos e

dos pequenos grupos. Manifesta-se nos tênues liames entre as nor-

mas e o indivíduo, na desorientação que o conflito entre as normas

lhe causa, e no desgoverno em que a ausência das normas o coloca

(anomia). Os aspectos extremos da anomia levam à depressão e,

não raro, ao suicídio, pelo desânimo causado, quer pelas frustrações

diante de aspirações irrealizáveis, quer pela satisfação completa de

todas as ambições. No seu aspecto genérico, a patologia social pode

ser compreendida em termos de conformismo e de inconformismo.
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Conformity is the conduct of most individuals most of the time.
Inconformity encompasses the conduct of deviation: innovation,
ritualism, evasion, rebellion.

4.3.3 Currently

Although the theorizing of knowledge of the human being
and human group based on multipersonal eidetic science is, for
many, an unattainable intention, some light has been shed on the
phenomena human group in recent years. For Tarde, there is an exact
parallelism between the social spirit and the individual spirit, while for
Durkheim, and August Comte, sociology is a necessary base between
psychophysiology and individual psychology, and socio-psychology is
subordinate to sociology. Both agree, however, that in order to know
the individual, one must start by determining what he possesses,
coming from society, that gives him reason to dominate the animal that
exists within him. It is with the assertion that the human individual
is always and everywhere deeply socialized, and that, even if mental
phenomena are always lodged within individual consciousness, they
all have a contribution of the collective, that Charles Blondel leads
us to study group manifestations in search of the dynamics proper
to them, but profoundly revealing of the mental dispositions of the
individuals who elaborate them.

The theory that the biological species derive from a common
ancestral form has led man to ratiocinate about phenomena
in terms of genetic processes. The evidence of the interaction
subject-object makes the value of the object dependent on the
perception that the individual has of it in function of himself.
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O conformismo é a conduta da maioria dos indivíduos na maior

parte do tempo. O inconformismo compreende condutas de desvio:

inovação, ritualismo, evasão, rebelião.

4.3.3 Atualmente

Embora a teorização do conhecimento do ser humano e do

grupo humano com base na ciência eidética multipersonal seja, para

muitos, uma pretensão inatingível, alguma luz se fez sobre o fenôme-

no grupo humano nestes últimos tempos. Para Tarde, há um exato

paralelismo entre o espírito social e o espírito individual, enquanto

que para Dürkheim, com August Comte, a sociologia é uma base

necessária entre a psicofisiologia e a psicologia individual, e a sociop-

sicologia é subordinada à sociologia. Concordam ambos, porém, em

que, para se conhecer o indivíduo, deve-se começar por determinar o

que ele possui, advindo da sociedade, e que lhe dá motivos para do-

minar o animal que nele existe. E com a afirmação de que o indivíduo

humano é sempre e em toda parte profundamente socializado, e de

que, se bem que acantonados sempre em consciências individuais, os

fenômenos mentais comportam todos uma contribuição do coletivo,

leva-nos Charles Blondel ao estudo das manifestações grupais na busca

da dinâmica que lhes é própria, mas profundamente reveladora das

disposições mentais dos indivíduos que as elaboram.

A teoria de que as espécies biológicas derivam de uma forma

ancestral comum fez o homem raciocinar sobre os fenômenos em

termos de processos genéticos. A constatação da interação sujei-

to-objeto faz com que o valor do objeto fique na dependência da

percepção que o indivíduo tenha dele em função de si mesmo.
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Every event must be considered in function of the operational field
and of its history in time. When he concludes that the normal and
the abnormal are not different in their essence, but only in their
degree, that the conscious and the unconscious form an interacting
system, that our “I” is born with the first sensations, Freud revealed
the connections among phenomena whose inter-relations had not
been suspected before: he showed the influence of the environment
on the history of the individual, with the theory of the formation of
the superego and the proof of its importance in the living dynamics
of the moment through the phenomenon of transference, which, in
order to occur, needs at least two people, one that feels the emotion
and the one to whom the emotion is directed.

The study of groups, which began with Pratt and his notion of
“collective classes” of patients with tuberculosis, had as objective to use
collective emotions for therapeutic purposes by way of the identification
with the doctor, and it gave rise to two new currents: that of therapy
“by means of” the group, by means of solidarity in fraternization,
whose most famous example is the Alcoholic Anonymous Association
(AA) and the psychodrama technique of Moreno, considered a
transitional therapeutic procedure; and that of therapy “in” group,
inspired by psychoanalysis and that, with the work of Slavson, Schilder
and Klapman, introduced individual interpretation into the group.
By considering the introspective method inadequate to understand the
nature of emotions, psychoanalytic theory, inaugurating a bi-personal
psychology, and presenting itself as a general theory of the psyche,
opened the way for the emergence of a multipersonal psychology,
or micro-sociology, or psychology of the dynamics of simple social
aggregates, considered the true matrixes of social life.
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Todo acontecimento deve ser considerado em função do campo

operacional e da sua história no tempo. Ao concluir que o normal e

o anormal não diferem na sua essência, mas sim no seu grau, que o

consciente e o inconsciente formam um sistema em interação, que

o nosso “eu” nasce com as primeiras sensações, Freud revelou as co-

nexões entre fenômenos cujas inter-relações antes não haviam sido

suspeitadas: demonstrou a influência do meio ambiente na história

do indivíduo, com a teoria da formação do superego e a comprovação

da sua importância na dinâmica vivencial do momento através do

fenômeno da transferência, para cuja ocorrência são necessárias, no

mínimo, duas pessoas, a que sente a emoção e aquela para a qual a

emoção vai dirigida.

O estudo de grupos, iniciado por Pratt com suas “classes coleti-

vas” de pacientes tuberculosos, tendo como objetivo usar as emoções

coletivas com fins terapêuticos através da identificação com o médico,

deu origem a duas novas correntes: a da terapia “pelo” grupo, por

meio de fraternização solidária, cujos exemplos mais famosos são a

Associação dos Alcoólicos Anônimos (AA) e a técnica de psicodrama

de Moreno, considerada um procedimento terapêutico de transi-

ção; e a da terapia “no” grupo, inspirada na psicanálise, e que, com

Slavson, Schilder e Klapman, introduziu a interpretação individual no

grupo. Considerando inadequado o método introspectivo para com-

preender a natureza das emoções, a teoria psicanalítica, inaugurando

uma psicologia bipersonal, apresentando-se como uma teoria geral

do psiquismo, abriu caminho para o surgimento de uma psicologia

multipersonal, ou microssociológica, ou psicologia da dinâmica dos

agregados sociais simples, considerados como as verdadeiras matrizes

da vida social.
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Schilder, who considered group psychotherapy as complementary
to individual psychotherapy, maintained the two procedures
simultaneously, with the intent to, in both therapies, by means of the
analysis of dreams, symptoms and the ideology of each patient, try to
get all of them to have a real view of the situation, more intellectual
and speculative, and begin to act according to this vision. He asked,
before starting the work, that each patient make a report of his livings
and answer a questionnaire; he repeated the procedure at the end of
the treatment and compared the results. Slavson used transference,
catharsis and analysis of dreams to provoke the “insight”; in order
to better control the group, he planned its composition, choosing
individuals with the same characteristics.

Besides the obvious advantage of saving time in group therapy,
when the interpretation of the problems of one individual can benefit
many others at the same time, it is also certain, that with the evolution
of collective psychology and sociology, the study of group phenomena
have brought about new and much richer prospects on the treatment
of the group per se, with the consequent benefit for the elements that
are part of it. Grimberg, Langer and Rodrigué criticized: in Schilder,
the opinion that the therapist should reveal and justify his ideology, and
that, when they understand their mistaken conception of the world, the
patients will change their conduct; in Slavson, the static conception
of the basic elements of psychoanalysis and the homogenization of the
groups; and, in both of them, guiding the theme of discussion and
treating “each individual” and not “the group”.

FoulkesandAnthony,consideringthegroupasasocialwhole,viewed
the horizontal type of transference as an advantage of the therapy “of” the
group, a transferencewhichoccurs at the current andmultipersonal level,
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Schilder, considerando a psicoterapia de grupo complementar

da individual, preconizou os dois procedimentos simultaneamente,

com a finalidade de, em ambas as terapias, por meio da análise dos

sonhos, dos sintomas e da ideologia de cada paciente, procurar que

todos eles tenham uma visão real da situação, mais intelectual e es-

peculativa, e passem a agir de acordo com essa visão. Pedia, antes de

iniciar os trabalhos, que cada paciente fizesse relatórios de suas vivên-

cias e respondesse a questionários; repetia o procedimento ao fim do

tratamento e comparava os resultados. Slavson usou a transferência, a

catarse e a análise dos sonhos para provocar o “insight”; para melhor

controlar o grupo, planejou sua composição, escolhendo elementos

que possuíam as mesmas características.

Além da vantagem evidente de economia de tempo na aplicação

da terapia no grupo, quando então a interpretação da problemática

de um elemento pode beneficiar a vários outros ao mesmo tempo, é

certo, também, que, com a evolução da psicologia coletiva e da socio-

logia, o estudo dos fenômenos grupais vem dar novas e muito mais

ricas perspectivas ao tratamento do grupo em si, com o conseqüente

benefício para os elementos que o integram. Grimberg, Langer e

Rodrigué criticaram: em Schilder, a opinião de que o terapeuta deve

revelar e justificar a sua ideologia, e a de que, ao compreender sua

concepção errada do mundo, os pacientes mudarão sua conduta; em

Slavson, a concepção estática dos elementos básicos da psicanálise e

a homogeneização dos grupos; e, em ambos, orientarem o tema da

discussão e tratarem “cada indivíduo” e não “o grupo”.

Já Foulkes e Anthony, considerando o grupo como um todo

social, apontaram como vantagem da terapia “do” grupo o tipo ho-

rizontal da transferência, que se dá no plano atual e multipersonal,
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naturally distributed among several people and not exclusively
concentrated on the therapist; they established a maximum of eight
individuals, who must gather around the analyst for one and a half
hours, in a place and time previously arranged according to the
acceptance of all members, all communication must be spontaneous
and the therapist, as an object of transference of the group, must
interpret the content of all occurrences, speaking as little as possible
and assuming a classic passive attitude; adopting concepts of
psychoanalysis and social psychology, greatly influenced by the theory
of Kurt Lewin, they interpreted the situation in terms of structure,
process and content, taking into consideration tension and the
atmosphere of the group.

According to Bion, interpretation at various levels, which are “what
the analyst presumes is the attitudeof thegroup towardshim”, “the attitude
that each element thinks the group has towards him” and “the attitude that
the group has towards each component”, took into consideration the total
operational field, where the dynamic interaction of the components of the
group takesplace, including the therapist, andhe treated thephenomenaas
global,of thewholegrouporof subgroups in functionof the totalgroup. He
started from the hypothesis that every group has two types of activities, one
rational, conscious, cooperative, and other irrational, oppositionist, which
rebels while the group is being formed and that makes the individuals be
in instantaneous and involuntary contact and act according to a plan of a
Basic Assumption, through a leader, who is the one that best interprets the
corresponding current needs.

Bion specified the Basic Assumptions: of dependency, when
the group idealizes the therapist as a perfect person and expects
from him the solution of all their problems; of fight-flight,
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distribuída naturalmente entre várias pessoas e não concentrada exclu-

sivamente no terapeuta; determinaram um máximo de oito elementos,

que devem reunir-se em torno do analista durante uma hora e meia,

em local e horário prefixados de acordo com a aceitação de todos os

membros, todas as comunicações devendo ser espontâneas e devendo

o terapeuta, como objeto da transferência do grupo, interpretar o con-

teúdo de todas as ocorrências, falando o menos possível e assumindo

uma atitude passiva clássica; adotando conceitos da psicanálise e da

psicologia social, enormemente influenciados pela teoria de Kurt

Lewin, interpretavam a situação em termos de estrutura, processo e

conteúdo, levando em consideração a tensão e o clima do grupo.

Com Bion, a interpretação nos vários níveis, quais sejam “o que

o analista supõe ser a atitude do grupo para com ele”, “a atitude que

cada elemento pensa que o grupo tem para com ele” e “a atitude que

o grupo tem para com cada componente”, levou em consideração

o campo operacional total, no qual se dá a interação dinâmica dos

componentes do grupo, inclusive do terapeuta, e tratou os fenômenos

como globais, do grupo todo ou de subgrupos em função do grupo

total. Partiu ele da hipótese de que todo grupo tem dois tipos de

atividades, uma racional, consciente, cooperadora, e outra irracio-

nal, oposicionista, que se rebela enquanto o grupo está se formando

e que faz com que os indivíduos entrem em contato instantâneo e

involuntário e atuem sob o plano de um Suposto Básico, através de

um líder, que é aquele que melhor interpreta as necessidades atuais

correspondentes.

Bion distinguiu os Supostos Básicos: de dependência,

quando o grupo idealiza o terapeuta como uma pessoa perfei-

ta e espera dele a solução de todos os problemas; de luta e fuga,
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when the group gathers around a common enemy, attacking him or
defending themselves from him by fleeing, an enemy that can be inside or
outside the group and who is, most commonly, the therapist; of pairing,
when the group tends to concentrate its attention on a couple, mixed or of
the samesex,ontowhomtheyproject thehope theyplacedonthe therapist,
awaiting “the coming of the Messiah”, freedom. The Basic Assumptions of
dependence and of fight-flight are the representation of primary instinctive
manifestations, very well known. The Basic Assumption of pairing, still
little known in its dynamics, presents very complex characteristics and
denotes much greater elaboration. Bion said that whenever the group feels
the danger of disintegrating, the Basic Assumption of dependency starts
to work again, and that the Basic Suppositions vary irregularly, without
co-existing or mixing with each other, and they can vary within the same
session or persist for several sessions.

Starting from the principle that each person tries to get the other
people of his circle of relations to assume roles that allow him to live his
internaldynamicplan,whichheaccomplishes if his fantasyhas any relation
to the fantasies of the other people involved, Ezriel adopted the positions of
Foulkes and of Bion, advancing, furthermore, the theory that the patient
adopts a certain attitude to avoid another that, he imagines, would be
disastrous. He also showed that any issue, even the most traumatic, can be
treated in the group situation, provided they appear in the “here and now”
of the session. He became too bogged down, however, in the problems of
the leader, giving little value to solving the problems of the group.

Grimberg,LangerandRodriguéadoptedtheproceduresofFoulkes,
Bion and Ezriel, but correcting: in the first, the concept of “active
member”,which theyalso extended to the silentmembers; in the second,
the assertion of the non coexistence of different Basic Assumptions;
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quando o grupo se reúne contra um inimigo comum, agredindo-o ou

defendendo-se dele pela fuga, inimigo esse que pode ser localizado dentro

ou fora do grupo e que é, mais comumente, o terapeuta; de aparelha-

mento, quando o grupo tende a concentrar sua atenção em uma dupla

mista ou do mesmo sexo, na qual projeta a esperança que depositava no

terapeuta, aguardando a “vinda do Messias”, a libertação. Os Supostos

Básicos de dependência e de luta e fuga são a representação de mani-

festações instintivas primárias, bastante conhecidas. O Suposto Básico

de aparelhamento, ainda pouco conhecido na sua dinâmica, apresenta

características bastante complexas e denota muito maior elaboração.

Afirmou Bion que, sempre que o grupo sente o perigo de se desintegrar,

o Suposto Básico de dependência volta a funcionar, e que os Supostos

Básicos variam de forma irregular, sem coexistirem nem se misturarem,

podendo variar em uma mesma sessão ou persistir durante várias.

Partindo do princípio de que cada pessoa busca fazer com que as

pessoas das suas relações assumam papéis que lhe permitam vivenciar seu

plano dinâmico interno, o que consegue se sua fantasia tem alguma relação

comas fantasiasdasdemaispessoas implicadas,Ezriel adotouasposiçõesde

Foulkes e de Bion, propondo, além disso, a teoria de que o paciente adota

uma determinada atitude para evitar outra que, imagina, seria desastrosa.

Mostrou, também, que quaisquer materiais, mesmo os mais traumáticos,

podem ser tratados na situação grupal, desde que surjam no “aqui e agora”

da sessão. Prendeu-se, porém, demasiadamente, à problemática do líder,

dando pouco valor ao equacionamento da problemática do grupo.

Grimberg, Langer e Rodrigué adotaram os procedimentos

de Foulkes, Bion e Ezriel, corrigindo: no primeiro, o conceito de

“membro ativo”, que estenderam também aos silenciosos; no segun-

do, a afirmação de não coexistência de diferentes Supostos Básicos;
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in the third, the lack of preoccupation with the analysis of the dynamics of
the group as such, in its history and in its development. They also used the
knowledgeof thefirst stagesofachild’spersonality, stages thatare repeated in
the childhoodof agroup, and that, according toM.Klein, are characterized
by taking a squizo-paranoid position towards the notions of “exclusively
good” and “exclusively bad” with which the child fantasizes objects, leading
him to a depressive position when he discovers that the same object can
be at times bad and at times good, that is, at times will frustrate him and
at others will gratify him. This depressive position is what permits him to
differentiate the external world from the internal world.

4.3.4 In summary

By reexamining old problems, presenting them under a new
light and raising new problems, sociology has shown the high degree
of development it acquired in half a century, mainly by reviewing
the classic theories of knowledge and action. By doing so, it has
established itself as a valuable tool for the science of man, an
eminently social being. The Cartesian duality has been transformed
now, by demand of this new science, into a triangular reality; the
gestalt vision of the problem changes, enriched by becoming aware
of this added stimulus, restructured in its configuration. In the
words of Morse de Belém Teixeira, since there is no human nature,
as we currently understand it, without a social environment,
and all situations, actions and reactions experienced by man are
conditioned, by and large, by the society which created him in its
likeness, and almost in its image, what seems to be the exclusive
result of the creative power of a single individual, is, always,
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no terceiro, a despreocupação com a análise da dinâmica do grupo

como tal, na sua história e na sua evolução. Aplicaram, também, o co-

nhecimento dos primeiros estágios da personalidade infantil, estágios

esses que se repetem na infância do grupo, e que, de acordo com M.

Klein, caracterizam-se por uma tomada de posição esquizo-paranóide

frente às noções de “exclusivamente bom” e “totalmente mau” com que

a criança fantasia os objetos, levando-a à posição depressiva quando

ela descobre que um mesmo objeto pode ser às vezes mau e às vezes

bom, isto é, ora frustrá-la e ora gratificá-la, posição depressiva essa

que lhe permite diferenciar o mundo externo do interno.

4.3.4 Em suma

Retomando os problemas antigos, apresentando-os sob nova

forma e levantando novos problemas, a sociologia mostra o alto grau

de desenvolvimento que adquiriu em meio século, principalmente

revendo as teorias clássicas do conhecimento e da ação. Desse modo,

afirma-se como instrumento precioso para a ciência do homem, ser

eminentemente social. A dualidade cartesiana se vê transformada

agora, por imposição dessa nova ciência, numa realidade triangular;

a visão gestáltica do problema se modifica, enriquecida pela tomada

de consciência de mais esse estímulo, reestruturada na sua configu-

ração. No dizer de Morse de Belém Teixeira, uma vez que não existe

natureza humana, como a entendemos correntemente, sem ambiente

social, e todas as situações, ações e reações experimentadas pelo ho-

mem estão condicionadas, em larga margem, pela sociedade, que o

criou à sua semelhança, e quase à sua imagem, o que parece ser resul-

tado exclusivo da força criadora de um único indivíduo, é, sempre,
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the culmination of an enormous number of social factors, combined
with personal impulsions. And the science of the total man, a synthesis
of the other sciences of man, is not the fruit of the work of a single
individual but of generations of scholars, and it comes to remind those,
whose specialization is to convert the science they have acquired about
man to the benefit of mankind, that only team work will assure him
of more complete analyses, aiming at a synthesis closer to reality.

4.4 In search of a unified science

If induction, also a kind of indirect knowledge as deduction,
interior as deduction and intuition, but also exterior, that the
individual has of himself, passes, necessarily, through the particular
data to arrive at a general conclusion, and if the nature of scientific
thought has given rise to empirical sciences, interpersonal eidetic
sciences and multipersonal eidetic sciences, it must be concluded that
the human, indeed has, in his own biopsychosocial essence, the key
to the mystery of existing. It is to be presumed that knowing this
micro-universe will be like knowing the whole, the macro-universe;
to know the laws that rule the harmony of the individual is to know
the laws that rule the universal whole. Humanity, however, is far from
possessing the knowledge of the individual, in its static and dynamics.
The science of man can, only poorly, be outlined, and it can make
claims with much caution and reservation.

The individual expresses himself, at each moment of his
life, in function of the level of integration of his components of
temperament (biochemical) and of character (ethical-social). The
science of the human being develops as biology develops (the “soma”)
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a culminância de um número imenso de fatores sociais, combinados

com as impulsões pessoais. E a ciência do homem total, síntese das

demais ciências do homem, não tendo sido fruto de um único indi-

víduo, mas de gerações de estudiosos, vem lembrar, àqueles que têm

como especialização converter em benefício do homem a ciência que

adquiriram a seu respeito, que só o trabalho em equipe lhes dará a

garantia de análises mais completas, com vistas a uma síntese mais

próxima da realidade.

4.4 Em busca de uma ciência unificada

Se a indução, o conhecimento também indireto como a dedução,

interior como a dedução e a intuição, mas também exterior, que o

indivíduo tem de si mesmo, passa, necessariamente, pelos dados par-

ticulares para chegar a uma conclusão geral, e se a natureza do saber

científico originou ciências empíricas e ciências eidéticas interpessoais

e multipersonais, deve concluir-se que o ser humano, de fato, possui,

na sua própria essência biopsicossocial, a chave do mistério do existir.

É de supor-se que conhecê-lo, esse microuniverso, será conhecer o

todo, o macrouniverso; conhecer as leis que regem a harmonia do

indivíduo será conhecer as leis que regem o todo universal. Longe está,

porém, a humanidade de possuir o conhecimento do indivíduo, na

sua estática e na sua dinâmica. A ciência do homem pode esboçar-se,

apenas, pobremente, e afirmar com muita reserva e cautela.

O indivíduo se expressa, em cada momento da sua vida, em

função do nível de integração dos seus componentes de tempera-

mento (bioquímico) e de caráter (ético-social). A ciência do ser hu-

mano desenvolve-se na medida da evolução da biologia (o “soma”)
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and as ethics develops (the “psyche” and the “socius”). Science is the
result of scientific study, which is characterized by the specification of
the formal element, by the systematic organization of ideas and facts,
and by the rigor of proof, aiming to formulate laws through which
phenomena are guided. Human thought, in the search of science,
avails itself of intuition (sensible and psychological empiric, rational,
inventive, metaphysical) to arrive at reasoning (inductive, deductive).
At the current phase of science, the rigor of proof does not exhaust the
knowledge of the object, and to scientific knowledge, philosophical
knowledge and teleological knowledge are added.

The prospects for the scientific study of the human being, are
neither discouraging nor encouraging, at least in the short term. The
common constructs, motivation, control and organization, and the
elements, surface-depth, consistency (of the acts, of expression; internal)
and motility, offer the initial coordinates for a meta-language from which
the efforts of integration of the contributions of the different theories can
be undertaken. Motivation is the set of all variables that prompt, sustain
and direct conduct, in its two causal manifestations, efficient and final.
It is primary, when it results directly from the organism, and secondary,
when the primary one is elaborated in function of social influence.
There is a genetic code and a social one, and a constant physiological
influence and social influence, all of them in interaction.

Control is the acquisition that allows the living being to regulate
his responses to internal and external stimuli. Control is, initially,
external and, afterwards, it becomes internalized. There are the impulses
of life, of self- preservation, and sexual (the latter subordinated to the
former). The individual can, through intelligence, inhibit the impulsive
response, redefine it in light of trial and error imaginarily experimented,

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 432 30/09/14 18:37



433

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

e da ética (a “psiqué” e o “socius”). Ciência é o resultado do estudo

científico, que se caracteriza pela especificação do elemento formal,

pela organização sistemática das idéias ou dos fatos e pelo rigor da

prova, com vistas à formulação das leis por meio das quais se regem

os fenômenos. O pensamento humano, na busca da ciência, vale-se

da intuição (empírica sensível e psicológica, racional, inventiva, me-

tafísica) para chegar ao raciocínio (indutivo, dedutivo). Na fase atual

da ciência, o rigor da prova não esgota o conhecimento do objeto, e

ao saber científico acrescem o saber filosófico e o saber teológico.

As perspectivas para o estudo científico do ser humano, se não

são desanimadoras, não são também alentadoras, pelo menos a curto

prazo. Os construtos comuns, motivação, controle e organização,

e os elementos, superfície-profundidade, consistência (dos atos, da

expressão; interna) e motilidade oferecem as coordenadas iniciais

para uma metalinguagem a partir da qual se possam realizar esforços

de integração das contribuições das diferentes teorias. A motivação

é o conjunto de todas as variáveis que suscitam, sustêm e dirigem

a conduta, nas suas duas manifestações causais, eficiente e final. É

primária, quando decorre diretamente do organismo, e secundária,

quando a primária sofre elaboração em função da influência social.

Há um código genético e um social, e uma influência fisiológica e

uma social constantes, todos em interação.

O controle é a aquisição que permite ao ser vivo regular suas

respostas às estimulações internas ou externas. O controle é, inicial-

mente, externo e, em seguida, vai-se internalizando. Há os impulsos de

vida, de autoconservação, e sexual (o segundo subordinado ao primei-

ro). O indivíduo pode, pela inteligência, inibir a resposta impulsiva,

redefini-la à luz de ensaios e erros experimentados imaginariamente,

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 433 30/09/14 18:37



434

and transform it, in its more appropriate modified form, into real conduct.
Organization is the acquisition that allows the person to elaborate the
control of motives to the highest level of abstraction, in function of the
elaboration of affects, which depends on the level of perception regarding
ethical and religious problems. The capacity to organize presupposes the
existence of an adult moral consciousness, which permits value judgments,
which results from comparison and discernment.

The individual becomes a person in function of the transformation
of his instinctive living, impulsive, unconscious, into rational living,
intelligent, conscious. Life is a continuous alternation of decomposition
and recomposition or protoplasm, which works for its vital interest.
Instinct is a property of the protoplasm, an organic peculiarity of the
living body, it is the constant and latent vital energy that becomes
exterior when life is in danger; it is an inherit scheme of behavior,
proper to an animal species, varying little from individual to individual,
occurring according to a temporal sequence that is not very susceptible to
variations and that seems to respond to an end. Every instinct is active;
its end, however, can be active (excitation) or passive (paralyzation).

One cannot talk about evolution in instinct. The instinct arouses
reactions; the attitudes of the individual towards the environment, in
relation to its instincts and those of others, are subject to evolution;
the system of action becomes complicated in the evolution of the
living being when the nerves appear (conduction of sensivity), the
medulla and the brain (direction and transmission of stimuli). One
can, however, speak of economy of instinct, since it distributes or
saves energy, giving it the appearance of stronger or weaker. The
act (action) is elaborated gradually, being converted into reflex
phenomenon, into experience, into inherited experience (instinct).
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e transformá-la, na sua forma modificada, mais adequada, em conduta

real. A organização é a aquisição que permite à pessoa elaborar o con-

trole dos motivos até ao mais alto nível de abstração, em função da

elaboração dos afetos, que depende do nível de percepção a respeito dos

problemas éticos e religiosos. A capacidade de organização pressupõe a

existência de uma consciência moral adulta, que permite o julgamento

de valor, que decorre da comparação e do discernimento.

O indivíduo torna-se pessoa em função da transformação do seu

viver instintivo, impulsivo, inconsciente, em um viver racional, inteli-

gente, consciente. A vida é uma contínua alternância de decomposição

e recomposição do protoplasma, que trabalha para seu interesse vital.

O instinto é uma propriedade do protoplasma, uma peculiaridade

orgânica do corpo vivo, é a energia vital latente e constante que se

exterioriza quando a vida está em perigo; é um esquema de compor-

tamento herdado, próprio de uma espécie animal, variando pouco de

indivíduo para indivíduo, ocorrendo de acordo com uma seqüência

temporal pouco susceptível de variações e parecendo responder a uma

finalidade. Todo instinto é ativo; sua finalidade, porém, pode ser ativa

(excitação) ou passiva (paralisação).

Não se pode falar em evolução do instinto. O instinto desperta

reações; as atitudes do indivíduo perante o meio, em relação a seus ins-

tintos e aos alheios, é que são passíveis de evolução; o sistema de ação se

complica na evolução do ser vivo quando surgem os nervos (condução

da sensibilidade), a medula e o cérebro (direção e transmissão dos estí-

mulos). Pode, porém, falar-se em economia do instinto, pois ele distribui

ou poupa a energia, dando-lhe a aparência de mais forte ou mais fraca.

O ato (ação) vai-se elaborando paulatinamente, convertendo-se em

fenômeno reflexo, em experiência, em experiência herdada (instinto).
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When the instinct manifests itself, it causes the act. As long as there
is a medulla, there can be an intermediary scale between the instinct
and the act, but at the service of instinct. In superior beings this scale
becomes differentiated, giving rise to the conflict between the brain
(intellectual elaboration) and the medulla.

Affect is the intellectual elaboration of instinct, transforming
it into desire, repudiation, etc; it is also, as instinct, an expression of
life; it encompasses emotion (its motivating part) and affections (the
part that mobilizes extra energy). Impulse is a dynamic process that
makes the organism tend towards an end; it is an energetic charge that
originates from a corporeal excitation and its objective is to suppress
the state of tension underlying it. It is in the object or thanks to it that
the impulse can achieve its end. The impulses can be classified into
life and death impulses. The life impulses are under the primacy of
excitation and the death ones under the primacy of paralyzation (the
reduction of the living being to a state similar to the inorganic). The
life impulses manifest themselves in self-preservation and in the sexual
functions (reproduction, orgasm). The death impulses tend towards
self- and hetero-destruction, and can, secondarily, join the sexual ones
while they are in conflict with those of self-preservation.

An impulsive act is one which is carried out when consciousness
is dominated by an affect, behind which there is always an instinct; it
is therefore produced by the elimination of conscious restrictions. It
is the global expression of the instinct-affect-impulse dynamism, that
is, of the irrational forces of the organism in search of self-preservation
and reproduction. When the impulsive system suffers interferences,
there is conflict; when the level of conflict reaches the organism’s limit
of tolerance, the impulsive act erupts, self- or hetero-destructively.
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Quando o instinto se manifesta, provoca o ato. Desde que haja

medula, pode haver uma escala intermediária entre o instinto e o

ato, mas a serviço do instinto. Nos seres vivos superiores, essa escala

vai-se diferenciando, surgindo o conflito entre o cérebro (elaboração

intelectual) e a medula.

O afeto é a elaboração intelectual do instinto, transformando-o

em desejo, repúdio, etc.; é, também, como o instinto, expressão da

vida; compreende a emoção (sua parte motivadora) e a afecção (parte

mobilizadora de energia extra). O impulso é o processo dinâmico que

faz o organismo tender para um fim; é uma carga energética originá-

ria de uma excitação corporal e seu objetivo é suprimir o estado de

tensão subjacente a ela. É no objeto, ou graças a ele, que o impulso

pode atingir seu fim. Os impulsos podem ser classificados em impul-

sos de vida e de morte. Os impulsos de vida estão sob o primado da

excitação e os de morte sob o primado da paralisação (redução do ser

vivo a um estado semelhante ao inorgânico). Os impulsos de vida

manifestam-se na autoconservação e nas funções sexuais (reprodução,

orgasmo). Os impulsos de morte tendem à auto e heterodestruição,

podendo, secundariamente, unir-se aos sexuais enquanto estes estejam

em conflito com os de autoconservação.

O ato impulsivo é aquele que se executa quando a consciência

está dominada por um afeto, por trás do qual sempre se oculta um ins-

tinto; produz-se, portanto, pela eliminação das restrições conscientes.

É a expressão global do dinamismo instinto-afeto-impulso, ou seja,

das forças irracionais do organismo na busca de autoconservação e

reprodução. Quando o sistema impulsivo sofre interferências, dá-se o

conflito; quando o nível do conflito atinge o limiar de tolerância do

organismo, o ato impulsivo irrompe, auto ou heterodestrutivamente.
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Perception can suffer changes, offering intelligence elements that permit
it to establish alternatives to conduct. The mere predominance of the
brain over the medulla is not, by itself, a criteria for appropriateness
of conduct. Often the eruption of impulse is necessary to determine
conditions of survival.

In the dynamics of the individual, two types of production can
be distinguished: the automatisms, already constituted adaptations,
subjected to mobilization and repetition without effort; the yields
(attention, acquisition, intelligence), productions in which intention
(purpose) and will intervene. The psychological tension determines
the mental field where production occurs. The intelligent act is one
that expresses the solution of a new problem, the adaptation to a
new situation; it is the victory of the brain over the medulla. The
individual, living, tests reality as he perceives it (subjective reality);
the result of his experience permits him to readjust his perception to
objective reality. There is no conscious or unconscious; what exists
is the ever greater knowledge of reality, according to the capacity of
perception, of abstraction, of reflection.

Intelligence permits learning. Learning control consists
in learning inhibition and regulation of the instinctive response,
which occurs when the individual perceives its inappropriateness.
Learning occurs through association (habituation; conditioning;
trial and error) or through sudden understanding (“insight”), and
one cannot, rigorously, isolate the kinds of learning, because of
the way aspects of them are present in the carrying out of each
one of them. To control motivation is to control the motives of
the organism in their original manifestations (pure) and in their
manifestations modified by cultural pressures (conditioned).

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 438 30/09/14 18:37



439

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

A percepção pode sofrer modificações, oferecendo à inteligência

elementos que lhe permitam estabelecer alternativas para a con-

duta. A simples predominância do cérebro sobre a medula não

é, por si só, critério de adequação da conduta. Muitas vezes a

irrupção do impulso se faz necessária para determinar condições

de sobrevivência.

Na dinâmica do indivíduo, distinguem-se dois tipos de produ-

ção: os automatismos, adaptações já constituídas, passíveis de mobi-

lização e repetição sem esforço; os rendimentos (atenção, aquisição,

inteligência), produções nas quais intervêm a intenção (propósito) e

a vontade. A tensão psicológica determina o campo mental no qual

ocorre a produção. O ato inteligente é aquele que expressa a resolução

de um problema, a adaptação a uma situação nova; é a vitória do cé-

rebro sobre a medula. O indivíduo, vivendo, vai testando a realidade

como a percebe (realidade subjetiva); o resultado da sua experiência

vai-lhe permitindo reajustar sua percepção à realidade objetiva. Não

há o inconsciente ou o consciente; o que há é o conhecimento cada

vez maior da realidade, de acordo com a capacidade de percepção, de

abstração, de reflexão.

A inteligência permite o aprendizado. A aprendizagem do con-

trole consiste na aprendizagem da inibição e da regulação da resposta

instintiva, o que ocorre quando o indivíduo percebe sua inadequação.

A aprendizagem ocorre por associação (habituação; condicionamento;

ensaio e erro) ou por compreensão súbita (“insight”), não se podendo, a

rigor, isolar os tipos de aprendizagem, de tal forma aspectos deles estão

presentes na realização de cada um. Controlar a motivação é controlar

os motivos do organismo em suas manifestações originais (puras) e em

suas manifestações modificadas pelas pressões culturais (condicionadas).
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To organize the control of motivation implies organizing the controls
of such motives in function of the consciousness the individual has
of his existing.

There are degrees of consciousness: spontaneous consciousness,
pre-objective (living before the reflective disassociation between
subject-object); reflective consciousness (awareness of what goes on in
spontaneous consciousness). There are stages of moral consciousness:
initially, a primitive moral consciousness, resulting from introjection, by
fear, of the dominant morality; at a second stage, adolescent, a reaction
to the dominant morality, merely because it was imposed; afterwards,
the adult process begins, which consists in the judgment of the existing
morality, through comparison and discernment. As the person perceives
the elements that permit him to make value judgments, he will be able
to serve culture and civilization, the community and himself, enjoy his
present, plan his future, move in space and time.

The total science of the human being, the knowledge of his structure
and of his dynamics (which include his somatic, psychic and social aspects),
depend on successive syntheses of the approaches of each formal object.
The science of the “soma”, having concluded that man is a superior animal
and that the biological contains the necessary conditions for psychic life, has
sought to unveil the mysteries of the human body based on the concepts of
integrationofall functions. Thescienceofthe“psyche”,havingconcludedthat
physicalismandmentalismarecurrentsfromthesamesource,hassoughttodo
researchonthepsychethroughbothchannels,withtheaimofunderstanding
the phenomenon man. The science of the “socius”, having concluded that
there is no human nature without a social environment and that the science
of totalman is the fruitof generations andgenerationsof scholars,has sought
to know the human group, the factor and transmitter of culture.

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY – THE FUNDAMENTS

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 440 30/09/14 18:37



441

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

Organizar o controle da motivação implica em organizar os controles

de tais motivos em função da consciência que o indivíduo possua do

seu existir.

Há graus de consciência: consciência espontânea, pré-objetiva (vi-

vência antes da dissociação reflexiva entre sujeito e objeto); consciência

reflexiva (tomada de consciência do que se dá na consciência espontânea).

Há estágios de consciência moral: inicialmente, uma consciência moral

primitiva, resultante da introjeção, pelo medo, da moral dominante; em

um segundo estágio, adolescente, reação à moral dominante, pelo simples

fato de haver sido imposta; posteriormente, inicia-se o processo adulto,

que consiste no julgamento da moral vigente, por meio da comparação

e do discernimento. Na medida em que a pessoa perceba os elementos

que lhe permitam emitir julgamentos de valor, irá conseguindo servir à

cultura e à civilização, à comunidade e a si mesma, usufruir do seu pre-

sente, planejar seu futuro, mobilizar-se no espaço e no tempo.

A ciência total do ser humano, o conhecimento da sua estrutura e

da sua dinâmica (que incluem seus aspectos somático, psíquico e social),

depende de sínteses sucessivas das abordagens de cada objeto formal. A

ciência do “soma”, tendo concluído que o homem é um animal superior

e que o biológico contém as condições necessárias para a vida psíquica,

tem procurado desvendar os mistérios do corpo humano com base no

conceito de integração de todas as funções. A ciência da “psique”, tendo

concluído que fisicalismo e mentalismo são vertentes de uma mesma fonte,

tem procurado pesquisar o psiquismo através de ambos os canais, com

vistas à compreensão do fenômeno homem. A ciência do “socius”, tendo

concluído que não existe natureza humana sem ambiente social e que a

ciência do homem total é fruto de gerações e gerações de estudiosos, tem

procurado conhecer o grupo humano, fator e transmissor da cultura.
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5 SUMMARIZInG

Seeking the fundament of reality in the knowledge of the
phenomenon universe and the phenomenon human life in the universe,
in its two senses, the real one, of causes, of the reason of being, and the
ideal one, of the propositions, the reason of ideating, we start from the
principleof freedomto found,which is the fundament of the fundaments.
Considering knowledge as universal, one in its essence, diverse in its
appearance,wevalue intuition,directknowledge, andalso the religions, the
philosophies and the sciences, in the quality of complementary knowledge.
The esoteric vision, interior, that presides over such fundaments forestalls
against the myth of good and evil with crime and punishment and against
the myth that there is nothing to question, and it intends to assert, in all its
plenitude, thephilosophicalproblemof theoriginanddestinyof theworld,
the ultimate inquietude of the human spirit when man is not threatened
by the problem of immediate material survival.

Since intuition, the direct knowledge, interior, that the individual
can have of himself, passes necessarily through the idea of the existence
of God, it must be concluded that the human being is a depository in
his intimateness, of all the truth that, for some reason, he does not allow
to be revealed to himself. What the individual fears so much is the mere
challenge of fully living each moment, facing mutability, the transitoriness
in theeternal, achallenge thatdemands,permanently,becomingresponsible
for the direction he gives to his own living. Defending the absolute union
with God, or the absolute separation from him, or the absolute negation
of his existence, the fact is that the human being always revolves around
the idea of God. Every religious experience is, ultimately, existential, at the
same time that it is philosophical and systematic (scientific).
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5 RESUMInDO

Buscando o fundamento da realidade no conhecimento do

fenômeno universo e do fenômeno vida humana no universo, nas

suas duas acepções, a real, das causas, da razão de ser, e a ideal, dos

enunciados, da razão de idear, partimos do princípio da liberdade para

fundamentar, que é o fundamento dos fundamentos. Considerando o

conhecimento como universal, único em sua essência, diverso em sua

aparência, valorizamos a intuição, o conhecimento direto, e também

as religiões, as filosofias e as ciências, na qualidade de conhecimentos

complementares. A visão esotérica, interior, que preside tais funda-

mentos, previne-se contra a mítica do bem e do mal com prêmio e

castigo e contra a mítica do não há o que indagar, e pretende manter,

em toda sua plenitude, o problema filosófico da origem e do destino

do mundo, inquietação máxima do espírito humano quando não o

ameaça o problema da sobrevivência material imediata.

Uma vez que a intuição, o conhecimento direto, interior, que o

indivíduo tem de si mesmo e do mundo, passa, necessariamente, pela idéia

da existência de Deus, deve concluir-se que o ser humano é depositário,

no seu íntimo, da verdade toda que, por alguma razão, não se permite

revelar a si mesmo. O que o indivíduo tanto teme é o mero desafio de

viver plenamente cada instante, enfrentando a mutabilidade, a transito-

riedade no eterno, desafio esse que exige, permanentemente, o tornar-se

responsável pela direção que imprima ao seu existir. Defendendo a união

absoluta com Deus, ou a separação absoluta d’Ele, ou a negação absoluta

da sua existência, fato é que gira sempre, o ser humano, em torno da idéia

de Deus.Toda experiência religiosa é, em última instância, existencial, ao

mesmo tempo que filosófica e sistemática (científica).
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Theological integration is, at the same time, integration of
essence and existence, of absolute finite and infinite, of eternity and
temporality. The oneness principle, generally denominated God,
transformed itself into organism, remaining one. Every human being
is made in the image and resemblance of God, who is his origin and
his destiny. Every individual believes in what he needs to believe in,
according to his developmental moment. No proof of the private
experience of an individual is consistent for another individual
who has not lived a similar experience. The alternatives regarding
the destiny of man after death (materialist, pantheist, ecclesiastic,
spiritist, theosophical) do not determine, anyone of them in particular,
indisputable guidelines for existing “here and now”; in fact, anyone of
them can serve for any kind of argument either for or against different
possible sets of conduct.

The more man knows, the freer he becomes to opt, to choose
his conduct. The freer he is, the greater his personal and social
responsibility. Knowledge is approached, on the one hand, by intuition,
and on the other, by reason: intuitionists and rationalists have existed
at all times and places, as well as the conciliators, the neutral ones;
thesis, antithesis and synthesis present themselves, generally, in spatial
and temporal simultaneity. Insoluble problems, such as the existence
of God and the origin and destiny of the universe, have been better
served with approaches of an intuitionist-sentimental, or irrationalist
character. Problems such as the statics and dynamics of things and
of the universe and the structure and functioning of organisms have
received better treatment by the experimental approaches, rationalist.
The greater limitation results from the crystallization of the acquired
knowledge into closed systems.
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A integração teológica é, ao mesmo tempo, integração de es-

sência e existência, de absoluto infinito e de finito, de eternidade e

de temporalidade. Um princípio uno, geralmente denominado Deus,

transformou-se em organismos varios, permanecendo uno. Todo ser é

feito à imagem e semelhança de Deus, que é sua origem e seu destino.

Cada indivíduo crê no que necessita crer, conforme o seu momento

evolutivo. Nenhuma comprovação da experiência particular de um

indivíduo é consistente para outro indivíduo que não tenha vivido

experiência semelhante. As alternativas a respeito do destino do

homem além túmulo (materialista, panteísta, eclesiástica, espírita,

teosófica) não determinam, nenhuma delas em particular, diretrizes

insofismáveis para o existir “aqui e agora”; de fato, qualquer delas

pode servir para quaisquer argumentações pró ou contra as diferentes

condutas possíveis.

Quanto mais conhece, mais o homem se torna livre para optar,

para escolher sua conduta. Quanto mais livre, maior sua responsabili-

dade pessoal e social. O conhecimento é abordado, de um lado, pela

intuição e, de outro, pela razão: intuicionistas e racionalistas existem

em todos os tempos e em todos os lugares, assim como existem os

conciliadores, os neutrais; tese, antítese e síntese apresentam-se,

geralmente, em simultaneidade espacial e temporal. Problemas inso-

lúveis, como o da existência de Deus e o da origem e do destino do

universo, têm-se dado melhor com as abordagens de cunho intuicio-

nista-sentimental, ou irracionalista. Problemas tais como a estática e

a dinâmica das coisas e do universo, a estrutura e o funcionamento

dos organismos, têm sofrido melhor tratamento pelas abordagens

experimentais, racionalistas. A maior limitação decorre da cristalização

dos conhecimentos adquiridos em sistemas fechados.

Volume 1 OS FUNDAMENTOS.indd 447 30/09/14 18:37



448

Philosophical integration is, at the same time, integration of
knowledge and of ethical knowledge. The efforts in terms of knowledge,
havevacillatedbetweentwopoles: rationalismand irrationalism. Through
reason man seeks science, which only covers what is material. Reason,
starting from materialism concludes that existence surpasses science, the
world exists, independently of being well or poorly known, man “is”,
independentlyofknowingthat“he isbeing”,phenomenasurpass,by far, the
human capacity to become aware of them; therefore, the conclusion of the
irrational character of the world. The efforts in terms of ethical knowledge,
have not escaped the same symptomatic polarity. Reason, by establishing
what is and what is not morally valid, has arrived at the conclusion that
man must aspire to the best for the greatest number of people, and that
only feeling can give existential validity to the materially valuable.

Sinceinduction,alsoakindofindirectknowledgeasdeduction,starting
from the interior as deduction and intuition, but also exterior, which the
individual has of himself and of the world, passes, necessarily, through the
particulardata toarrive at ageneral conclusion, itmustbeconcluded that the
human being has, in fact, in his own biopsychosocial essence, the key to the
mysteryofexisting. Thescienceofthetotalbeing,bio-psycho-sociological,has
pointedtowardsthephenomenonofintegration,whetheroftheintrapersonal
being, whether in his interpersonal relation, whether in his multipersonal
relation. Wecan thus speakof ageneral law, thatof theharmonizationof the
whole, of which all the others are mere explanatory corollaries of the synergy
of the universe, and the human being should make an effort to know them
and apply them to his benefit and to the benefit of all humanity.

Scientific integration is, at the same time, integration of the
knowledge of the micro and macro-universe, the laws that rule the
harmony of the individual and the harmony of the universal whole.
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A integração filosófica é, ao mesmo tempo, integração de

conhecimento e de conhecimento ético. Os esforços no sentido do

conhecimento têm vacilado entre os dois pólos: racionalismo e irracio-

nalismo. A razão, partindo do materialismo, conclui que a existência

ultrapassa a ciência, o mundo existe independentemente de ser bem ou

mal conhecido, o homem “é” independentemente de saber que “está

sendo”, os fenômenos ultrapassam de muito a capacidade humana de

tomar consciência deles; portanto, conclui sobre o caráter irracional do

mundo. Os esforços no sentido do conhecimento ético não fugiram

à mesma polaridade sintomática. A razão, estabelecendo o que é e o

que não é moralmente válido, chega à conclusão de que o homem

deve aspirar ao melhor para o maior número de pessoas, e de que só o

sentimento pode dar validade existencial ao materialmente valioso.

Uma vez que a indução, o conhecimento também indireto como a

dedução, partindo do interior como a dedução e a intuição, mas também

exterior, que o indivíduo tem de si mesmo e do mundo, passa, necessa-

riamente, pelos dados particulares para chegar a uma conclusão geral,

deve concluir-se que o ser humano possui, de fato, na sua própria essência

biopsicossocial, a chave do mistério do existir. A ciência do ser total, biop-

sicossociológico, tem apontado para o fenômeno da integração, quer do

indivíduo intrapessoal, quer na sua relação interpessoal, quer na sua relação

multipersonal. Pode falar-se, pois, em uma lei geral, a da harmonização do

todo,daqual todas asoutras sãomeros corolários explicativosda sinergiado

universo, devendo o ser humano empenhar-se em as conhecer e as aplicar

em seu benefício e em benefício de toda a humanidade.

A integração científica é, ao mesmo tempo, integração de

conhecimento do micro e do macrouniverso, das leis que re-

gem a harmonia do indivíduo e a harmonia do todo universal.
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The efforts in terms of scientific knowledge have occurred through
empirical science, which starts from the “bios”, interpersonal eidetic
science, which starts from the “psyche”, and multipersonal eidetic
science, which starts from the “socius”. It is known that the human
organism, part of the universal organism, poses questions of a
theological, philosophical and scientific order, but the anatomy and
physiology of this process is not known, even though, the anatomy
and physiology of its disturbances are already well known. It is also
known that the psyche, the thinking part of this organism, works in
terms of its particular logic, based on the perception of the living field
in which it finds itself and of which it is an active part.

There is intuition, direct knowledge, interior, that the individual
has of himself and of the world, which passes, necessarily, through the
idea of the existence of God. There is reasoning, in its two moments,
of induction (starting from the particular) and of deduction (starting
from the general), which is indirect knowledge, interior as intuition,
but also exterior, that the individual has of himself and of the world,
which passes, necessarily, through the particular data, starting from
them or arriving at them. There is the permanent need of trying to
avoid despair in order to be able to fully live each instant, facing the
mutability, the transitoriness of the eternal. Control of the world is
achieved through the knowledge of the laws that rule the universe,
which makes the individual responsible for this conduct. The greatest
limitation results from distortions of truth, which lead the individual
to create systems and close himself in them in order to protect himself.
Dissatisfaction, resulting from deviation from the correct path (that
of the Law), creates tension, suffering and the search for greater
understanding.
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A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

Os esforços no sentido do conhecimento científico têm ocorrido

através da ciência empírica, que parte do “bios”, da ciência eidética

interpessoal, que parte da “psique”, e da ciência eidética multipersonal,

que parte do “socius”. Sabe-se que o organismo humano, parte do

organismo universal, se põe questões de ordem teológica, filosófica

e científica, mas não se conhecem a anatomia e a fisiologia desse

processo, muito embora conheçam-se já, bastante bem, a anatomia

e a fisiologia dos seus distúrbios. Sabe-se, também, que o psiquismo,

parte pensante desse organismo, funciona em termos da sua lógica

particular, com base na percepção do campo vivencial no qual se

encontra e do qual é parte atuante.

Há a intuição, o conhecimento direto, interior, que o

indivíduo tem de si mesmo e do mundo, que passa, necessaria-

mente, pela idéia da existência de Deus. Há o raciocínio, nos

seus dois momentos, de indução (partindo do particular) e de

dedução (partindo do geral), que é o conhecimento indireto,

interior como a intuição, mas também exterior, que o indivíduo

tem de si mesmo e do mundo, que passa, necessariamente, pe-

los dados particulares, deles partindo ou a eles chegando. Há a

necessidade permanente de tentar evitar o desespero para poder

viver plenamente cada instante, enfrentando a mutabilidade, a

transitoriedade no eterno. O controle do mundo se faz por meio

do conhecimento das leis que regem o universo, o que torna o in-

divíduo responsável pela sua conduta. A maior limitação decorre

das distorções da verdade, que fazem o indivíduo criar sistemas

e fechar-se neles para se proteger. A insatisfação, decorrente do

desvio do caminho correto (o da Lei), cria tensão, sofrimento e

busca de maior compreensão.
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The theological-philosophical-scientific integration is, at the
same time, integration of essence and existence (in the infinite and
finite absolute, in eternity and in temporality), of knowledge and of
ethical knowledge of the micro and macro-universe. There is a oneness
principle, transformed into organism and remaining one, of which all
organisms originating from it have developed and return, permanently
and incessantly, according to laws established by it. The laws that rule
the universe hold the key to its mystery. The human being is given to
envisage that these laws exist and to try to know them. As he thinks
he is getting to know these laws he feels he is a participant in the
work of the universe. His aspiration is to understand the will of the
Creator and act according to it. He knows that, as part of the whole,
he needs, in order to fulfill himself, that the whole be fulfilled.
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A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – OS FUNDAMENTOS

A integração teológico-filosófico-científica é, ao mesmo tempo,

integração de essência e existência (no absoluto infinito e no finito,

na eternidade e na temporalidade), de conhecimento e de conheci-

mento ético do micro e do macrouniverso. Há um princípio uno,

transformado em organismo e permanecendo uno, do qual organismos

dele originados desenvolvem-se e ao qual retornam, permanente e

incessantemente, segundo leis por ele estabelecidas. As leis que regem

o universo contêm a chave do seu mistério. Ao ser humano é dado

vislumbrar que estas leis existem e procurar conhecê-las. À medida

que pensa estar conhecendo estas leis, sente-se partícipe da obra do

universo. Sua aspiração é compreender a vontade do Criador e atuar

de acordo com ela. Sabe que, como parte do todo, necessita, para

realizar-se, que o todo se realize.
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