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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 refl ect 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, fi rstly, as 

follows: Religion, reconnection, is the subordination and bonding 

to the divinity, which includes the fulfi llment 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 exhortative 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, refl etir sobre tudo que existe, seus princípios 

e suas causas, fazer-se fi lósofo; 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 fi losofi as 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 fi losofi as, 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 fi m 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 infi nitely 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 refl ection 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 infi nitamente 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 fi losofi a pude ob-

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

conteúdo da religião é o tema principal da refl exão fi losófi ca e 

a fi losofi a 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 fi losofi a 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 righteous thinking, which 

is the defi nitive attitude to make effective righteous 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, fi rstly, 

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 scientifi c 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 defi nitiva 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 fi losofi as podem resumir-se, em um 

primeiro momento, como se segue: Filosofi a, 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 fi losofi a é a busca da sabedoria “por 

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

considerar-se, também, fi losofi a a eloquência, ou moral prática, 

a contemplação do cosmo, o método de investigação científi ca, 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 infl uences 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 identifi ed 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, fi rstly, 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 fi losofi a: começou mesclada com a mitologia e com a cos-

mogonia; notam-se infl uências egípcias sobre a fi losofi a grega; houve, 

também, fi lósofos na China e na Índia, mas a fi losofi a só encontrou sua 

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

dade de signifi cado dada à fi losofi a 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 afi rmavam 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 

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

O estudo das fi losofi as 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 fi losófi co para corrigir as falácias contidas nas 

fi losofi as 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, como se segue: Ciência, um modo de conhecimento que aspira a 

formular, mediante linguagens rigorosas e apropriadas, se possível com o au-

xílio da linguagem matemática, leis por meio das quais se regem os fenômenos 
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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 scientifi c theories, for its 

confi rmation, 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 fi rst, since philosophy offers 

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

theory of the knowledge of science.  

The study of the sciences has led me to conclude that, like the religions 

and the philosophies, they present, together with their contradictions, 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 fi cam na dependência 

dos métodos empregados. A teoria das teorias científi cas, para sua 

confi rmação, 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 fi losofi a, que há aspectos da ciência que não têm nenhuma 

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

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

fi losofi a não progride porque é um incessante tecer e destecer de 

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

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

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

intrínseca da fi losofi a com a ciência, se considerada como um estado 

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

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

losofi a oferece os problemas para a ciência solucionar e que a fi losofi a 

é, fundamentalmente, a teoria do conhecimento da ciência.

O estudo das ciências levou-me à conclusão de que, assim como as re-

ligiões e as fi losofi as, elas apresentam, de permeio às suas contradições, falá-

cias que também agravam o emperramento na evolução dos seres humanos, 
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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 fi rst, 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 fi eld, 

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 Newest Testament, 

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 afi rmações 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 fi losofi as levou-me a elaborar a metateoria do conhe-

cimento fi losófi co, 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 fi losofi as 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 scientifi c 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 Psychotherapeutic Technique 

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-fulfi llment 

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 fi nd 

the path to his own self-fulfi llment.  

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 científi cos realizados em mais de meio século de 

profi ssão. Oferece ao profi ssional 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 profi ssionais 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 profi ssional 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 scientifi c 

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 fi eld.

The publication of the present work fulfi lls, 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 enable 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, to give place 

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

all of us, human beings.   
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Os fundamentos da Teoria e da Técnica Analítico-

fenomenológico-existenciais são teológicos, fi losófi cos e científi cos e 

constituem a trilogia apresentada nesta coleção. Mais que apresentar 

o conhecimento sobre o conhecimento das religiões, das fi losofi as e 

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

o leitor a fazer-se teólogo, fi lósofo 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 fi losofi a 

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, profi ssionais, 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.
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Th e Analytical-phenomenological-existential psychotherapeutic 
Th eory, a hermeneutical exegesis of the analysand-analyst datum, that is, 
an interpretation based on laws extracted from philosophy and science, 
and an exegesis at the ontic-anthropological level, that is, of the being and 
of the human being; it 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 fulfi llment 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 clarifi es the universe of phenomena.  

INTRODUCTION
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A teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológico-existen-

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

seja, uma interpretação com base nas leis exaradas da fi losofi a e da 

ciência, 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 

origens. 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, fi losofi a 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 clarifi car a pseudodiscrepância entre o 

trabalho puramente material e o seu signifi cado como obra espiritual, 

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

Com este objetivo, tentamos, nos fundamentos, unifi car os 

dados das religiões, das fi losofi as 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

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   39Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   39 19/01/10   11:4619/01/10   11:46



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 infi nite unity of 
the universe.  From the sciences, we have induced the universality of 
matter, through the confi rmation of the existence of the “thing-in-
itself ” through the apprehension of phenomena by the accumulated 
experience of numerous and diff erent 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 scientifi c construction, aiming at its central structures (semantics), 
seeking the subjective presuppositions of this scientifi c 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 scientifi c 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, as an instrument, 
and of the phenomenological-existential attitude, as an attitude.  
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Das fi losofi as, deduzimos a universalidade do espírito, pela conjugação 

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

verdadeiro signifi cado da unidade infi nita 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, unifi car os dados das teorias sobre o ser humano e sobre o grupo 

humano, perspectiva didático-metateórica das condições místico-eso-

térica, racional-dedutiva e racional-indutiva do seu existir na face da 

terra. Epistemologicamente, apresentamos um estudo crítico dessa 

construção científi ca, visando às suas estruturas centrais (semântica), 

buscando os pressupostos subjetivos desse saber científi co, 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 científi ca, 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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The Analytical-phenomenological-existential psychotherapeutic 
Technique, esoteric, comes about therefore as an application of the theory 
of the same name.  Th is 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 eff ort of the individual is impregnated with 
this signifi cance, 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 Th eory, 
a hermeneutical exegesis of the analysand-analyst datum at the ontic-
anthropological level, is founded on an esoteric vision of the being-in-the-
world, repetition of the ancestral myth of the eternal return to the origins.  
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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, 

unifi car 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 clarifi cado, 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 signifi cação 

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, which should lead the analysand to 
discover the meaning of life and to consolidate this discovery.  
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Com este objetivo, tentamos unifi car: nos seus fundamentos, os dados 

das religiões, das fi losofi as 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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In the Analytical-phenomenological-existential psychotherapeutic 
Th eory, a hermeneutical exegesis of the analysand-analyst datum at the 
ontic-anthropological level, which gives rise to the technique with the 
same name, the symbol is the meeting of the real and ideal fundaments 
that it makes explicit.  It represents the relationship between the notion 
of cause, reason of being, and the idea of enunciation, reason of ideating.  
It portrays, at once, the real and the ideal meaning of reality, of the 
knowledge of the phenomenon universe and of the phenomenon human 
life in the universe.  It actualizes the freedom to found, inherent to the 
human being, who does not have a fundament because he is abyss, he 
is founder, and he is founder in freedom.  It contains the conditions 
hereby established, which unfold as a necessary function since the origin.  

Th e symbols are esoteric, in the sense that they make use of historic 
continuity, inherited since the so called primitive societies, in order to 
represent the ancestral myth of the eternal return to the origins, the 
dialectic opposition between the “nous” and the “psyche”, the two well-
known components of our intellect, until there is the understanding 
of that myth.  Th e symbol, which is a form of knowledge, is universal, 
singular in its essence, diverse in its appearance, and its decoding allows the 
profane to pass from the world of darkness, everyday life, to the world of 
light, the reconstitution of the being, the living of eternity in temporality, 
that is, the passage from ignorance to wisdom.  Such decoding is done 
through refl ection upon spontaneous living, the symbol of existing.

1 SYMBOLIZATION: A COSMO-ANTRHOPO-ERGOVISION
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1 A SIMBOLIZAÇÃO: UMA COSMO-ANTROPO-ERGOVISÃO

Na teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológico-exis-
tencial, exegese hermenêutica do dado analisando-analista ao nível 
ôntico-antropológico, que dá origem à técnica do mesmo nome, o 
símbolo é o encontro dos fundamentos reais e ideais que ela expli-
cita. Representa a relação entre a noção de causa, razão de ser, e a 
idéia de enunciação, razão de idear. Retrata, em conjunto, a acepção 
real e a ideal da realidade, do conhecimento do fenômeno universo 
e do fenômeno vida humana no universo. Atualiza a liberdade de 
fundamentar, inerente ao ser, que não tem fundamento porque é 
abismo, é fundante, e é fundante em liberdade. Contém as condições 
assim estabelecidas e que se desenrolam como função necessária 
desde a origem.

Os símbolos são esotéricos, no sentido de que se valem da con-
tinuidade histórica, herdada desde as sociedades chamadas primitivas, 
para representação do mito ancestral do eterno retorno às origens, a 
oposição dialética entre o “nous” e a “psyché”, os dois célebres com-
ponentes do nosso intelecto, até que haja a compreensão daquele 
mito. O símbolo, forma de conhecimento, é universal, único em sua 
essência, diverso em sua aparência, e sua decodifi cação permite ao 
profano passar do mundo das trevas, a vida cotidiana, ao mundo da 
luz, a reconstituição do ser, a vivência da eternidade na temporalidade, 
ou seja, passar da ignorância à sabedoria. Tal decodifi cação se faz por 
meio da refl exão sobre o viver espontâneo, símbolo do existir.
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Th e esoteric vision of the symbol preserves it from the mythicalness 
of good and evil with reward and punishment and from the mythicalness 
that there is nothing to question, making it the instrument par excellence of 
the Analytical-phenomenological-existential psychotherapeutic Th eory, and 
of the technique that results from it.  Th e symbol God is a way, a phase of 
the being in the search for himself , and the mirroring of the spirit makes of 
God a tyrant, a judge, or any other pretext, hindering the understanding of 
the great esoteric myth, traditional and universal, of the torn and devoured 
god, that is, analyzed and interiorized.  Th e Analytical-phenomenological-
existential psychotherapeutic Th eory teaches that the symbol God is essential 
in the life of the human being, and the psychotherapeutic technique that 
results from it helps the human being in the task of decoding it.  

Such vision, esoteric as a doctrine, symbolic as a technique, is the 
corner stone of the profane sciences, the only key to the set of scientifi c 
eff orts of man in search for apprehending all of reality, and in it the 
theory and technique we profess supports itself, since they are true to 
the unity of thought, a dialectic requirement for the apprehension of 
the world as a whole.  Th e decoding of symbols permits awareness of the 
existing symmetry between the individual spirit and the world of objects, 
a pre-existing supra-reality that clarifi es the universe of phenomena.  
Th e symbol works as a nourishment for the spirit, and the Analytical-
phenomenological-existential psychotherapeutic Th eory explains it, 
and the technique that results from the theory makes use of it in order 
to, by assisting the individual to decode it, help the individual put into 
eff ect awareness of oneself and awareness of oneself in the world.  

Th e greatest symbol is nature, which, in its diversity, beginning 
with the body of the individual itself, is the set of symbols that integrates 
the individual into the visible world, a super-symbol called creation, 
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A visão esotérica do símbolo resguarda-o da mítica do bem e 
do mal com prêmio e castigo e da mítica do não há o que indagar, 
fazendo dele o instrumento por excelência da teoria psicoterapêutica 
analítico-fenomenológico-existencial, e da técnica que dela decorre. 
O símbolo Deus é um modo, uma etapa do ser na busca de si mes-
mo, e o espelhismo do espírito faz de Deus um tirano, um juiz, ou 
qualquer outro pretexto, impedindo a compreensão do grande mito 
esotérico, tradicional e universal, do deus despedaçado e devorado, 
isto é, analisado e interiorizado. A teoria psicoterapêutica analítico-
fenomenológico-existencial, ensina que o símbolo Deus é fundamental 
na vida do ser humano, e a técnica psicoterapêutica que dela decorre 
auxilia o ser humano na tarefa da sua decodifi cação.

Tal visão, esotérica como doutrina, simbólica como técnica, é 
a pedra angular das ciências profanas, a chave única do conjunto dos 
esforços científi cos do homem na busca de apreensão da realidade toda, 
e nela se amparam a teoria e a técnica em questão, pois são fi éis à uni-
dade do pensamento, exigência dialética para a apreensão do mundo 
como um todo. A decodifi cação do símbolo possibilita a tomada de 
consciência da simetria existente entre o espírito individual e o mundo 
dos objetos, uma supra-realidade preexistente que esclarece o universo 
dos fenômenos. O símbolo funciona como alimento do espírito; a 
teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológico-existencial o explica 
e a técnica dela derivada dele se vale para, auxiliando o indivíduo a 
decodifi cá-lo, ajudá-lo a efetivar sua conscientização de si mesmo e 
de si mesmo no mundo.

O símbolo maior é a natureza, que, 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, 
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which the individual must use in order to develop.  Symbolism and what 
it expresses are a language whose reading leads to the understanding 
of the meaning of individual life and of existence as a whole.  Th e 
Analytical-phenomenological-existential psychotherapeutic Th eory 
intends to present a common ordering of all the data obtained, 
take up again the great esoteric myth of the torn and devoured god 
beginning with the contributions of the religions, the philosophies and 
the sciences, so that the resulting technique may help each individual 
and each group to detect where, along their history, their particular 
decoding strayed from the true meaning of symbolization.

Th e symbol is the unifying datum of the diff erent readings of 
reality, a unifi cation that only the esoteric vision is able to guarantee, 
once it is not subjected to the alterations of history since its 
characteristic is to maintain itself in the perspective of confrontation 
with known reality, with the cognizable one and with the simply 
intuited reality, that is, with the whole truth.  Th e symbolism of the 
private esoterisms of the diff erent religions, philosophies and sciences, 
and of the diff erent theories and techniques that originate from them, 
takes the essential out of the latent source of universal esoterism.  Th e 
symbolization of the origin and destiny of the world , and of oneself 
in the world, the maximum inquietude of the human spirit, leads the 
individual from anguish to redemption, in a chain of symbols whose 
sequence may be detected.  
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e do qual ele deve valer-se para sua evolução. O simbolismo e o que 
ele expressa são uma linguagem cuja leitura leva à compreensão do 
sentido da vida individual e da existência como um todo. A teoria 
psicoterapêutica analítico-fenomenológico-existencial pretende apre-
sentar uma ordenação comum de todos os dados obtidos, retomar 
o grande mito esotérico do deus despedaçado e devorado a partir da 
contribuição das religiões, das fi losofi as e das ciências, a fi m de que 
a técnica dela derivada possa auxiliar cada indivíduo e cada grupo a 
detectar onde, no decorrer da sua história, sua decodifi cação particular 
se desviou do verdadeiro sentido da simbolização.

O símbolo é o dado unifi cador das diferentes leituras da re-
alidade, unifi cação essa que só a visão esotérica pode garantir, uma 
vez que não sofre as alterações da história porque sua característica é 
manter-se na perspectiva de confrontamento com a realidade conhe-
cida, com a cognoscível e com a meramente pressentida, ou seja, a 
verdade toda. O simbolismo dos esoterismos particulares das diferentes 
religiões, fi losofi as e ciências, e das diferentes teorias e das técnicas 
que estas originam, retira o essencial do fundo latente do esoterismo 
universal. A simbolização da origem e do destino do mundo, e de si 
próprio no mundo, inquietação máxima do espírito humano, leva-o 
da angústia à redenção, numa cadeia de símbolos cuja seqüência pode 
ser detectada.
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2 SYMBOLIZATION

Symbolization, the act or eff ect of symbolizing, of giving an 
arbitrary, non-natural signifi cation to some physical object, occupies a 
fundamental position in the Analytical-phenomenological-existential 
psychotherapeutic Th eory, and consequently, in the technique that 
originates from the theory.  Th e symbolization that the individual and the 
group make of the origin and destiny of the world, and of themselves in 
the world, occurs in a known developmental sequence.  Th e Analytical-
phenomenological-existential psychotherapeutic Th eory, which combines 
the study of scientifi c theories with logical or mathematical systems and 
case studies of each theory according to its own way, intends to have 
the esoteric, that is, the interior vision of the being in the world, and 
recommends a secure technique for the individual and the group, removed 
from their own harmonization and from harmonization with the universal 
whole, to decode their symbols, detect the origins of their distorted 
ratiocinations, and reformulate their biased deductions and inductions.  

Symbolization off ers an apparently incoherent, informal set 
of symbols, which points towards knowledge about the human 
being and about the human group, a set of symbols that presents 
itself as a safe route, whose decoding, an essential procedure for self-
knowledge and for knowledge of the world, unveils the way for the 
development of the individual and of the group.  At the same time 
that it directs action in the sense of knowledge and of development, 
the decoding of symbols permits the theological, philosophical, 
and scientifi c observation of conventional decoded terms, enabling 
the personal, real, and formal reformulation of the plot of the 
history of humanity which act on the individual and on the group.  

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENCIAL PSYCHOTHERAPY – SYMBOLIZATION
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2 A SIMBOLIZAÇÃO

A simbolização, ato ou efeito de simbolizar, dar signifi cação não 
natural, arbitrária, a algum objeto físico, ocupa um lugar fundamental 
na teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológico-existencial e, con-
seqüentemente, na técnica que dela se origina. A simbolização que o 
indivíduo e o grupo fazem da origem e do destino do mundo, e de si 
próprios no mundo, ocorre em uma seqüência evolutiva conhecida. 
A teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológico-existencial, que 
combina o estudo das teorias científi cas com os sistemas lógicos ou 
matemáticos e os estudos de casos de cada teoria segundo seus próprios 
modos, pretendendo a visão esotérica, interior, do ser no mundo, 
indica uma técnica segura para que o indivíduo e o grupo, afastados 
da harmonização consigo mesmos e com o todo universal, possam 
decodifi car seus símbolos, detectar as origens dos seus raciocínios 
distorcidos e reformular suas deduções e induções tendenciosas.

A simbolização oferece um conjunto aparentemente inco-
erente, informal, de símbolos, que aponta para o conhecimento 
sobre o ser humano e sobre o grupo humano, conjunto esse 
que se apresenta como um roteiro seguro, cuja decodifi cação, 
procedimento essencial para o autoconhecimento e para o co-
nhecimento do mundo, descortina o caminho para a evolução 
do indivíduo e do grupo. Ao mesmo tempo que direciona a 
atuação no sentido do conhecimento e da evolução conseqüente, 
a decodifi cação dos símbolos propicia a observação, teológica, 
fi losófi ca e científi ca, dos termos convencionais decodifi cados, 
possibilitando a reformulação pessoal, real e formal, do roteiro 
da história da humanidade atuando no indivíduo e no grupo. 
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Such reformulation is realistic in the sense that it permits a description 
of the truths that it detects,  it is formalistic because it is a functional 
tool, and it is reductionistic because it does not postulate any diff erence 
in types amongst theology, philosophy and science.  

Th e decoding of the symbol, by allowing the spirit to combine 
description, the authentic method of science (empirical terms), 
with explanation, illegitimate speculation about the fi nal causes 
(hypothetical terms), and with understanding, the typical method of 
the spirit sciences, which concern themselves with the meaning of life 
(the broadening of the use of hypothetical terms), off ers a guarantee of 
operability for the technique which the Analytical-phenomenological-
existential psychotherapeutic Th eory originated.  Symbology deals 
with the products of symbolization, which are necessarily at the base 
of the products of science, of philosophy and of theology.  In this 
sense, it passes from empirical observation, induction, to symbology 
per se, to deduction.  It intends, by doing so, to permit the return to 
empirical observation and to guarantee, heuristically and in a process 
like way, an open systematization of its body of knowledge, allowing 
the detection and free examination of the remains of the livings of the 
individual and of the group, and the reprogramming of their conduct 
in the sense of taking up again their path to development.  

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENCIAL PSYCHOTHERAPY – SYMBOLIZATION
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Tal reformulação é realista no sentido de que proporciona uma 
descrição das verdades por ela detectadas, é formalista porque é 
uma ferramenta funcional e é reducionista porque não postula 
diferença de natureza entre a teologia, a fi losofi a e a ciência.

A decodifi cação do símbolo, uma vez que possiblita ao espí-
rito combinar a descrição, o autêntico método da ciência (termos 
empíricos), com a explicação, especulação ilegítima sobre as causas 
últimas (termos hipotéticos), e com a compreensão, método típico 
das ciências do espírito, que se preocupam com o sentido da vida 
(ampliação da utilização dos termos hipotéticos), oferece garantia de 
operacionalidade da técnica à qual a teoria psicoterapêutica analítico-
fenomenológico-existencial dá origem. A simbologia trata dos produ-
tos da simbolização, que estão, necessariamente, na base dos produtos 
da ciência, da fi losofi a e da teologia. Nesse mister, passa da observação 
empírica, indução, à simbologia propriamente dita, à dedução. Pre-
tende, desse modo, propiciar a volta à observação empírica e garantir, 
heurística e processualmente, uma sistematização aberta do seu corpo 
de conhecimentos, possibilitando a detecção e o livre exame dos resí-
duos vivenciais do indivíduo e do grupo e a reprogramação das suas 
condutas no sentido da retomada do caminho da sua evolução.
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3 SYSTEMATIZATION

Th e systematization of symbology is real and conceptual:  it is real 
when it deals with the symbols of the entities human being and human 
group;  it is conceptual when it deals with the symbols of the propositions 
in regards to such entities.  It supports itself in the fact that, if knowledge is 
possible, it is only so by virtue of the necessary correspondence between the 
real system and the conceptual system.  We intend to present the symbology 
of knowledge about the human being and about the human group, and 
of the operationalization of the appropriate conduct in their treatment.  
Inasmuch as truth is essentially systematic and that only the total is true, 
we defend an open system that, without losing any of the advantages of 
systematic organization, is capable of welcoming new problems and of 
changing itself continuously.  We have researched the symbology of the 
principles and laws that rule the Analytical-phenomenological-existential 
psychotherapeutic Th eory and the symbology of the operationalization 
of the technique resulting from this theory.  By doing so we fulfi ll our 
purpose of making symbolization, whose decoding off ers the “thread of 
Ariadne” to the labyrinth of the spirit, the instrument par excellence of the 
psychotherapeutic technique that we recommend.  

3.1 The defi nition

Th e symbol is the meeting of the real and ideal fundaments of reality, 
which places it, necessarily, at the base of the Analytical-phenomenological-
existential psychotherapeutic Th eory.  It represents the relationship between 
the notion of cause, reason of being, and the idea of enunciation, reason of 
ideating.  It portrays, at once, the real and the ideal conceptions of reality, 
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3 SISTEMATIZAÇÃO

A sistematização da simbologia é real e conceptual: é real quando 
trata os símbolos das entidades ser humano e grupo humano; é con-
ceptual quando trata os símbolos dos enunciados sobre tais entidades. 
Ampara-se no fato de que, se o conhecimento é possível, só o é em 
virtude da correspondência necessária entre sistema real e sistema 
conceptual. Pretendemos apresentar a simbologia do conhecimento 
sobre o ser humano e sobre o grupo humano e da operacionalização 
da conduta adequada no tratamento deles. Uma vez que a verdade 
é essencialmente sistemática e que somente o total é verdadeiro,
propugnamos por um sistema aberto que, sem perder nenhuma das 
vantagens da organização sistemática, seja capaz de acolher novos 
problemas e de modifi car-se continuamente. Pesquisamos a simbo-
logia dos princípios e das leis que regem a teoria psicoterapêutica 
analítico-fenomenológico-existencial e a simbologia da operacionali-
zação da técnica derivada desta teoria. Desse modo, cumprimos nosso 
propósito de fazer da simbolização, cuja decodifi cação oferece o “fi o 
de Ariadne” do labirinto do espírito, o instrumento por excelência da 
técnica psicoterapêutica que preconizamos.

3.1 A defi nição

O símbolo é o encontro dos fundamentos reais e ideais da 
realidade, o que o coloca, necessariamente, na base da teoria psicote-
rapêutica analítico-fenomenológico-existencial. Representa a relação 
entre a noção de causa, razão de ser, e a idéia de enunciação, razão 
de idear. Retrata, em conjunto, a acepção real e a ideal da realidade, 
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the knowledge of the phenomenon universe and of the phenomenon 
human life in the universe.  It is a non-natural sign, that is, conventional, 
which distinguishes it from trace, a natural signal.  Being a conventional 
sign it is at the base of the whole construction of human knowledge, 
which is a structure of facts, which are symbols, and of laws, which 
are their meanings, and it is the reason why all human problems are, 
necessarily, linked to the fundamental notion of symbolization.  

3.2 The terms of the defi ned

Th e symbol is the meeting of the real and ideal conceptions of 
the reality of the universe and of the human being in the universe, that 
is, the meeting of the individual with himself and with the world.  Th e 
esoteric interpretation of the meeting of the individual with himself 
and with the world is a cosmo-anthropo-ergo-vision, in the sense that 
it deals with the symbolism of data from the religions, the philosophies 
and the sciences (cosmo-vision), data from theories about the human 
being and about the human group (anthropo-vision) and from technical 
procedures of the theories about the human being and about the human 
group (ergo-vision).  Th e interpretation of the meeting analysand-analyst 
is the interpretation of the ideal condition to living the ancestral myth 
of the eternal return to the origins in its last instance.

Th e cosmovision shows us the being, who is abyss, founder, and 
founder in freedom, availing oneself of this freedom to found and, 
based on it, establishing suffi  cient reason for one’s fundamentals.  We 
see the being trying to reconnect the individual spirit with the world of 
objects, seeking the symmetry between them, making oneself religious.  
We also see one trying to connect formal logic with dialectic logic, 
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do conhecimento do fenômeno universo e do fenômeno vida humana 
no universo. É um sinal não natural, isto é, convencional, o que o 
distingue do indício, sinal natural. Na qualidade de sinal convencional, 
está na base do edifício inteiro do conhecimento humano, que é uma 
estrutura de fatos, que são símbolos, e de leis, que são suas signifi cações, 
razão pela qual todos os problemas humanos estão, necessariamente, 
ligados à noção fundamental de simbolização.

3.2 Os termos do defi nido

O símbolo é o encontro da acepção real e da ideal da realidade 
do universo e do ser humano no universo, ou seja, o encontro do 
indivíduo consigo mesmo e com o mundo. A interpretação esotérica 
do encontro do indivíduo consigo mesmo e com o mundo é uma 
cosmo-antropo-ergovisão, no sentido de que trata o simbolismo 
dos dados das religiões, das fi losofi as e das ciências (cosmovisão), 
dos dados das teorias sobre o ser humano e sobre o grupo humano 
(antropovisão) e dos procedimentos técnicos das teorias sobre o ser 
humano e sobre o grupo humano (ergovisão). A interpretação do 
encontro analisando-analista é a interpretação da condição ideal 
para a vivência do mito ancestral do eterno retorno às origens na 
sua última instância.

A cosmovisão nos mostra o ser, que é abismo, fundante, e fundante 
em liberdade, valendo-se desta liberdade para fundamentar e, com base 
nela, estabelecer a razão sufi ciente da sua fundamentação. Vêmo-lo, o 
ser, tentando religar o espírito individual com o mundo dos objetos, 
procurando a simetria entre ambos, fazendo-se religioso. Vêmo-lo, 
também, tentando conjugar a lógica formal com a lógica dialética, 

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   65Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   65 19/01/10   11:4619/01/10   11:46



66

seeking to penetrate into the true meaning of the infi nite unity of the universe, 
making oneself a philosopher.  We also see one moreover, trying to prove the 
existence of the “thing-in-itself” through the apprehension of phenomena by 
means of accumulated experience from diff erent and numerous perceptions, 
seeking to prove the universality of matter, making oneself a scientist.  

Th e anthropovision shows us the being who has exercised the 
freedom to found and, therefore, to establish suffi  cient reason for these 
fundamentals and thereby has become a religious being, a philosopher 
and a scientist, availing of this wisdom to seek to act on other living beings 
in order to make them heirs of this wisdom.  We see the religious being, 
the philosopher, and the scientist, anxiously engaging in formalizing, 
transmitting and defending one’s vision of universality of the universe, 
universality of the spirit and universality of matter, becoming an educator.  
We see the being in this task, passing from analysis to synthesis, whether 
concretist or mentalist, living, necessarily and indisputably, in one’s 
symbolism, the aesthetic dimension, the existential.  

Th e ergovision shows us the being who has become a religious being, 
a philosopher, a scientist and a scientist of oneself, availing of this wisdom to 
seek to act over oneself and over other beings in the sense of development.  
We see this being, the psychotherapist being, engaging in making eff ective 
the elaboration of one’s wisdom for one’s own well-being and for the 
transmission of this elaboration in a complete, appropriate way, that is not only 
informational but also of formation, with procedures guided by knowledge 
of the universe and of the human being in the universe.  We therefore see 
the psychotherapist being, seeking to avail oneself of the contributions of 
concretism and of abstractionism in order to expedite one’s conduct and that 
of other beings, in the sense of satisfying one’s own and others’ needs.  We 
see one in this task availing of the world and of all the objects in the world, 
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procurando penetrar o verdadeiro signifi cado da unidade infi nita do 
universo, fazendo-se fi lósofo. Vêmo-lo, ainda, tentando comprovar a 
existência do “em si” por meio da apreensão dos fenômenos através da 
experiência acumulada de diferentes e numerosas percepções, procuran-
do comprovar a universalidade da matéria, fazendo-se cientista.

A antropovisão nos mostra o ser que exerceu a sua liberdade 
para fundamentar e, portanto, para estabelecer a razão sufi ciente 
dessa fundamentação e, assim, se fez religioso, fi lósofo e cientista, 
valendo-se desta sabedoria para procurar atuar sobre os outros seres, 
torná-los herdeiros dela. Vêmo-lo, o ser religioso, fi lósofo e cientista, 
ocupar-se ansiosamente em formalizar, transmitir e defender sua vi-
são da universalidade do universo, da universalidade do espírito e da 
universalidade da matéria, fazer-se educador. Vêmo-lo, nesse mister,
passar da análise à síntese, seja concretista, seja mentalista, vivendo, no 
seu simbolismo, necessária e insofi smavelmente, a dimensão estética, 
o existencial.

A ergovisão nos mostra o ser que se fez religioso, fi lósofo, cien-
tista e cientista de si mesmo, valendo-se desta sabedoria para procurar 
atuar sobre si mesmo e sobre os outros seres no sentido da evolução. 
Vêmo-lo, o ser psicoterapeuta, ocupar-se em efetivar a elaboração da 
sua sabedoria em seu próprio proveito e a transmissão dessa elabo-
ração de maneira adequada, completa, não apenas informativa, mas 
também formativa, com procedimentos pautados no conhecimento 
sobre o universo e sobre o ser humano no universo. Vêmo-lo pois, 
o ser psicoterapeuta, buscando valer-se das contribuições do concre-
tismo e do abstracionismo para agilizar condutas, suas e dos demais 
seres, no sentido da satisfação das necessidades, suas e deles. Vêmo-lo, 
nesse mister, valendo-se do mundo e de todos os objetos do mundo, 
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starting from one’s own body, as instruments of material work at the 
service of spiritual work, living, in one’s symbolism, the search for 
eternity in temporality.  

3.3 The general fundamentals

Th e symbol is founded on an esoteric vision of the world and of 
the being in the world because it encompasses all of reality, the only 
kind of vision that gives meaning to the meeting at the general level of 
universality.  It expresses, in the most diverse ways, the need of union-
opposition between the spiritual mind, the “nous”, and the intellectual 
mind, the “psyche”, assuring thus the necessary repetition of this 
dilemma until the meaning of this repetition has been clarifi ed.  It can 
be noted that the problem results from ignorance, since the intellectual 
mind, opposing itself to the spiritual mind, has created the dichotomy 
reason versus intuition and has lost itself in the meanderings of biased 
ratiocination in search for survival in the material world.  

Th e Adamic myth, life as work, resulting from the need of 
something more than refl ex and instinct to guarantee survival, joins 
lack of love with disobedience, inaugurating the life of aff ect with the 
need of propitiatory off ers and recruiting rituals.  Th e fi rst symbol, 
the Origin, the Oneness, God, appears as inaccessible in everyday life.  
Th e second symbol of origin, the maternal fi gure, appears as the main 
complicating factor, given its half promise of satisfaction, generator 
of the incest taboo.  Th e objects of everyday life appear as small gods, 
small mothers, small sources of pleasure to which the human being 
connects either more or less strongly, according to how one’s fantasy 
of gratifi cation avails itself of them.  
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a partir do seu próprio corpo, como instrumentos do trabalho material 
a serviço da obra espiritual, vivendo, no seu simbolismo, a busca da 
eternidade na temporalidade.

3.3 A fundamentação geral

O símbolo fundamenta-se em uma visão esotérica do mundo 
e do ser no mundo porque abarca a realidade toda, única forma de 
visão que dá sentido ao encontro no plano geral da universalidade. Ex-
pressa, das mais diferentes maneiras, a necessidade da união-oposição 
entre a mente espiritual, o “nous”, e a mente intelectual, a “psyché”, 
garantindo assim a repetição necessária desse dilema até que o sentido 
dessa repetição seja clarifi cado. Pode notar-se que o problema decorre 
da ignorância, uma vez que a mente intelectual, opondo-se à mente 
espiritual, criou a dicotomia razão versus intuição e se perdeu nos 
meandros dos raciocínios tendenciosos na busca da sobrevivência no 
mundo material.

O mito adâmico, a vida como trabalho, decorrente da necessi-
dade de algo mais do que o refl exo e do que o instinto para garantir a 
sobrevivência, une desamor com desobediência, inaugurando a vida do 
afeto com a necessidade de oferendas propiciatórias e rituais aliciantes. 
O símbolo primeiro, a Origem, o Uno, Deus, aparece como inacessível 
no cotidiano. O segundo símbolo de origem, a fi gura materna, surge 
como o complicador maior, dada a sua meia-promessa de satisfação, 
geradora do tabu do incesto. Os objetos do dia-a-dia surgem como 
pequenos deuses, pequenas mães, pequenas fontes de prazer às quais o 
ser humano se liga mais fortemente ou menos fortemente, conforme 
sua fantasia de gratifi cação delas se valha.
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Th e need to resolve the opposition of intuition versus reason 
makes each object of everyday life, starting from the individual’s own 
body, an instrument of war until this fi rst instrument, the body, fi nds 
its end, death.  In order to perceive the symbolism of each object and 
learn to get from it the satisfaction one longs for, the individual needs 
to lose the illusion of reward without eff ort and correct the notion of 
work as punishment.  By doing so, the necessary work to obtain the 
desired reward acquires the dimension of true instrument and the 
object, starting from one’s own body, begins to be truly treated with 
objectivity, the only way to obtain from it what is desired.  

Intuition, direct knowledge, which off ers the symbol in its 
original purity, in its “prima forma”, in the fi rst meeting, permits 
the individual to reconnect with the origin, to have knowledge of 
this reconnection and of oneself reconnected, because it captures the 
symmetry between the individual spirit and the world of objects, a 
symmetry that is the true essence of the symbol.  Intuition beyond 
physics off ers the symbol God, intuition in physics off ers the symbol 
cosmos, intuition in microphysics off ers the symbol body.  It guesses 
the oneness, it perceives it in matter, and it points to the being the 
path to one’s journey of return to the origin

Deduction, the first elaboration of the symbols given 
by intuition, that by doing so removes from them their initial 
purity, permits the individual the fi rst incursions into the world 
of objects, the choice of one’s own symbols that substitute the 
fi rst, God, and of its material representatives, cosmos and body, 
because it connects to the world of objects, that is, the material 
within one’s reach, the possible movement in one’s condition 
as incarnated spirit.  Deduction offers the symbol mother, 
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A necessidade de se resolver a oposição intuição versus razão faz 
de cada objeto do cotidiano, a partir do próprio corpo do indivíduo, 
um instrumento de batalha até que esse primeiro instrumento, o 
corpo, encontre seu fi m, a morte. A fi m de perceber o simbolismo 
de cada objeto e dele aprender a retirar a satisfação pela qual anseia, 
o indivíduo necessita perder a ilusão do prêmio sem esforço e corri-
gir a noção do trabalho como castigo. Assim, o trabalho necessário 
para obter o prêmio desejado adquire a dimensão de verdadeiro 
instrumento e o objeto, a partir do seu próprio corpo, passa a ser 
tratado realmente com objetividade, única forma de obter dele o 
que se deseja.

A intuição, o conhecimento direto, que oferece o símbolo 
na sua pureza inicial, na sua “prima forma”, no encontro primei-
ro, permite ao indivíduo a religação com a origem, o conheci-
mento dessa religação e o conhecimento de si mesmo religado, 
porque capta a simetria entre o espírito individual e o mundo dos ob-
jetos, simetria essa que é a verdadeira essência do símbolo. A intuição 
além da física oferece o símbolo Deus, a intuição na física oferece o 
símbolo cosmo, a intuição na micro-física oferece o símbolo corpo. 
Ela adivinha o uno, percebe-o na matéria, e aponta ao ser a senda da 
sua vilegiatura de retorno à origem.

A dedução, a primeira elaboração dos símbolos dados pela 
intuição, que assim retira deles sua pureza inicial, permite ao indi-
víduo  as primeiras incursões no mundo dos objetos, a eleição dos 
seus próprios símbolos substitutivos do primeiro, Deus, e dos seus 
representantes materiais, cosmo e corpo, porque vincula, ao mundo 
dos objetos, o material ao seu alcance, o movimento possível na sua 
condição de espírito encarnado. A dedução oferece o símbolo mãe, 
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bodily origin, which contaminates all other objects with its own 
seduction as the source of all pleasures, except one, sexual pleasure, 
which necessarily sends the individual to the basic confl ict of work 
as punishment.  

Induction, the second elaboration of symbols given by 
intuition, which by doing so deviate them even more from their 
original purity, permits the individual more intimate incursions 
into the world of objects, the particularization, in the sensitive 
world, of an everyday symbology of a distant god, the “Deo 
Ignoto”, and of its material representations, cosmos and body, 
because it connects to the world of near objects, the material it 
has, the probable movement, in one’s condition of incarnated 
spirit named “I”.  Induction off ers the symbol “my mother”, “my 
corporeal origin”, which contaminates all other objects with its 
own seduction, as a guaranteed source of all pleasures except one, 
the sexual one, sending the individual again, also necessarily, to 
the basic confl ict of work as punishment.

Symbology apprehends the harmony between the symbols of 
reconnection with the origin, knowledge of this reconnection and 
knowledge of the individual oneself reconnected, and it describes and 
explains the relationship between interior fulfi llment of the individual 
and the exterior reality of acting in the world, clarifying thus the 
pseudo-discrepancy between purely material work and its meaning as 
spiritual work.  It therefore permits the psychotherapist to familiarize 
the individual and the group with the meaning of this relationship, in 
such a way as to refi ne its substitute symbols, inductive and deductive, 
and take up again its original meaning with all its intuitive vigor, the 
only way to live eternity in temporality.  
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origem corpórea, que contamina todos os demais objetos com sua 
sedução própria como fonte de todos os prazeres, menos um, o se-
xual, remetendo, necessariamente, o indivíduo ao confl ito básico do 
trabalho como castigo.

A indução, a segunda elaboração dos símbolos dados pela 
intuição, que assim os afasta mais ainda da sua pureza inicial, 
permite ao indivíduo incursões mais intimistas no mundo dos 
objetos, a particularização, no sensível, de uma simbologia coti-
diana do deus distante, o “Deo Ignoto”, e das suas representações 
materiais, cosmo e corpo, porque vincula ao mundo dos objetos 
próximos, o material de sua posse, o movimento provável, na sua 
condição de espírito encarnado e nomeado “eu”. A indução oferece 
o símbolo “minha mãe”, “minha origem corpórea”, que contamina 
todos os demais objetos com sua sedução própria, como garantia 
de fonte de todos os prazeres, menos um, o sexual, remetendo de 
novo, também necessariamente, o indivíduo ao confl ito básico do 
trabalho como castigo.

A simbologia depreende a harmonia entre os símbolos de religa-
ção com a origem, de conhecimento dessa religação e de conhecimento 
do próprio indivíduo religado, e descreve e explica a relação entre a 
realização interior do indivíduo e a realidade exterior da sua atuação 
no mundo, clarifi cando assim a pseudodiscrepância entre o trabalho 
puramente material e o seu signifi cado como obra espiritual. Permi-
te, pois, ao psicoterapeuta, familiarizar o indivíduo e o grupo com 
o sentido dessa relação, de modo a poderem depurar seus símbolos 
substitutos, indutivos e dedutivos, e retomar o seu sentido original 
com todo o seu vigor intuitivo, única forma de viver a eternidade na 
temporalidade.

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   73Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   73 19/01/10   11:4619/01/10   11:46



74

Symbology apprehends, from the religious symbols, the existing 
symmetry between the individual spirit and the world of objects.  It fi nds 
in them the hypothesis that a oneness principle, usually denominated 
God, transformed itself into organism, remaining one, that is, it 
diff erentiated itself in its intimateness, in diverse elements, coordinated 
in hierarchies and functions that reinforce this unity, preserving the 
same schema in all smaller individuations.  It fi nds, in the private 
symbolization of each individual, representations of this God, who 
would have created the individual in God’s image and resemblance, 
representations that result from one’s peculiar developmental moment:  
helplessness, rebellion and participation in the work of the Creator.

Symbology apprehends, from the philosophical symbols, the 
universality of the spirit in the search for representation of the infi nite 
unity of the universe.  It fi nds in them the hypothesis that reason, 
originally materialist, exhausts formal-dialectic logical representations 
and contemplates existence surpassing knowledge about it, the world 
existing independently of being well or poorly known, the human being 
“being” independently of knowing that one “is being”, the phenomena 
surpassing the human capacity to become aware of them.  It fi nds, 
in the particular symbolization of each individual, representations of 
this sterile logic, and its compensatory representations, resulting from 
one’s peculiar moments of altruism, fraternity and love.  

Symbology apprehends, from the scientifi c symbols, the universality 
of matter in search for the representation of the existence of the “thing-
in-itself”.  It fi nds in them the hypothesis that the individual expresses 
oneself at each moment of life, in function of one’s components of 
temperament, “soma”, and of character, “nous”, at levels of representation 
ranging from the most simple, of the individual itself, unconscious, 
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A simbologia depreende, dos símbolos religiosos, a simetria 
existente entre o espírito individual e o mundo dos objetos. Encontra 
presente neles a hipótese de que um princípio uno, geralmente deno-
minado Deus, transformou-se em organismo, permanecendo uno, isto 
é, diferenciou-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. Encontra, 
na simbolização particular de cada indivíduo, representações desse 
Deus, que o teria criado à sua imagem e semelhança, representações 
essas decorrentes dos seus momentos peculiares de desenvolvimento: 
desvalimento, revolta e participação na obra do Criador.

A simbologia depreende, dos símbolos fi losófi cos, a universa-
lidade do espírito na busca da representação da unidade infi nita do 
universo. Encontra presente neles a hipótese de que a razão, origina-
riamente materialista, esgota as representações lógicas formal-dialéticas 
e contempla a existência ultrapassando o saber sobre ela, o mundo 
existindo independentemente de ser bem ou mal conhecido, o homem 
“sendo” independentemente de saber que “está sendo”, os fenômenos 
ultrapassando a capacidade humana de tomar consciência deles. En-
contra, na simbolização particular de cada indivíduo, representações 
dessa lógica estéril, e representações compensatórias dela, decorrentes 
dos seus momentos peculiares de altruísmo, fraternidade e amor.

A simbologia depreende, dos símbolos científi cos, a universali-
dade da matéria na busca da representação da existência do “em si”. 
Encontra presente neles a hipótese de que o indivíduo se expressa, 
em cada momento da sua vida, em função dos seus componentes 
de temperamento, “soma”, e de caráter, “nous”, em níveis de repre-
sentações desde a mais simples, de indivíduo mesmo, inconsciente, 
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to that of the person, the conscious individual.  It fi nds in the private 
symbolization of each individual, representations of this defi nitive 
development, of this personalization, resulting from peculiar moments of 
anguish, phobia, obsession, hysteria, latency, adolescence and adulthood.  

3.4 The event-symbol analysand-analyst

Th e event-symbol analysand-analyst is a substitute symbol of 
the real symbol “I-my mother”, which makes it of a complexity and 
sophistication without parallel in the history of humanity.  Th e analyst 
places oneself in the position of direct representative of the distant 
god, symbolizing thus all the eff ort of humanity in search for the 
unknown.  Th e analyst proposes to act as a saint, sage, lens, point of 
convergence, holder of the cultural data in search for reconnection 
with the origin, for knowledge of this reconnection and for knowledge 
of the individual himself reconnected.  Th e analyst intends to off er 
a parallel existential living, disassociated from reality, where the 
analysand can correctly relive the cultural data, check them against 
those of one’s experience and reprogram oneself for life.  

Th e event-symbol analysand-analyst, substitute symbol of 
the real symbol “I-my mother”, is therefore the “artifi cial psychic 
uterus” symbol, where the analysand, the nested embryo, searches 
for the ready nourishment provided by the analyst, the nourishing 
receptacle.  Th e symbol “psychotherapeutic meeting” is a symbol of 
curing, where the analysand examines all one’s existential meetings, 
what is intended by them, what is obtained from them, and the value 
and consequence of what was obtained.  Th e special character of 
this symbol-experience is that the nourishing receptacle, the analyst, 
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até a de pessoa, indivíduo consciente. Encontra, na simboliza-
ção particular de cada indivíduo, representações dessa evolução 
defi nitiva, dessa personalização, decorrentes dos seus momentos 
peculiares de angústia, fobia, obsessão, histeria, latência, adoles-
cência e adultez.

3.4 O símbolo-evento analisando-analista

O símbolo-evento analisando-analista é um símbolo substitutivo 
do símbolo real “eu-minha mãe”, o que o torna de uma complexidade 
e sofi sticação sem paralelo na história da humanidade. O analista se 
coloca na posição de representante direto do deus distante, simboli-
zando assim todo o esforço da humanidade na busca do desconhecido. 
Ele se propõe a atuar como santo, sábio, lente, ponto de convergên-
cia, depositário dos dados da cultura na sua busca de religação com 
a origem, de conhecimento dessa religação e de conhecimento do 
próprio indivíduo religado. Pretende oferecer uma vivência existencial 
paralela, dissociada da realidade, onde o analisando possa reviver cor-
retamente os dados da cultura, conferi-los com os da sua experiência 
e reprogramar-se para a vida.

O símbolo-evento analisando-analista, símbolo substitutivo do 
símbolo real “eu-minha mãe”, é, pois, o símbolo “útero psíquico arti-
fi cial”, onde o analisando, embrião nidado, busca o alimento pronto 
fornecido pelo analista, invólucro nutriente. O símbolo “encontro 
psicoterapêutico” é um símbolo de cura, onde o analisando examina 
todos os seus encontros existenciais, o que pretendeu deles, o que 
deles obteve, o valor e a conseqüência do obtido. O caráter especial 
dessa experiência-símbolo é o de que o invólucro nutriente, o analista, 
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fi lters the basic fantasy of the human being, that it is possible to carry 
out seduction, which would nullify the work.  

Th e event-symbol analysand-analyst, “I-my artifi cial mother”, 
apparently modern, of our historic modernity, but in fact millenary, 
from the historical knowledge of all times, represents the human 
being’s desire to become ready for the greater meeting, the total 
symbol, the eternal.  The two parts of such symbol present 
themselves, necessarily, as a formal architectonic set in which the 
form, the analyst, model, mold, has a characteristic of readiness, 
fi nishing, self-supported in willingness and motility, yet suffi  ciently 
loose, free, greased, in order to easily release the analysand, the part 
being molded.  

Th e symbol analysand is the representation of the disturbed 
meeting of the “nous” with the “psyche”, of intuition with reason, of 
the failed relationship with life due to the incapacity of commercializing 
the meeting with vital objects in a satisfactory way, that is, with the 
frequency and intensity demanded by desire.  Th e symbol analysand is 
the crystallized register of this inoperability, of this inappropriateness.  
Th us, the symbol analysand is the addicted part of the symbol-
event analysand-analyst, the parasite part of the vital process of 
commercialization with some other individual who, unprepared to 
live with the analysand or to separate from the analysand, sends the 
analysand to another coupling, the psychotherapeutic one.   

Usually the symbol analysand represents the moment in which, in 
the history of one’s childhood, intuition gave away to reason, a reason that 
is prototaxic or parataxic, and the standard behavior fi xated the disturbed 
meeting with the natural sign, a trace, in a participative conventional 
way.  In a case where intuition has given away to prototaxic reason, 
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fi ltra a fantasia básica do ser humano de que seja possível efetivar a 
sedução, que anularia o trabalho.

O símbolo-evento analisando-analista, “eu-minha mãe arti-
fi cial”, aparentemente moderno, da nossa modernidade histórica, 
mas de fato milenar, da sabedoria histórica de todos os tempos, 
representa o anseio do ser humano de tornar-se pronto para o 
encontro maior, o símbolo total, o eterno. As duas partes de tal 
símbolo apresentam-se, necessariamente, como um conjunto 
arquitetônico formal em que a fôrma, analista, modelo, molde, 
tem o caráter de prontidão, acabamento, auto-amparado na sua 
presteza e motilidade, ao mesmo tempo que sufi cientemente solto, 
livre, untado, para soltar com facilidade o analisando, peça em 
moldamento.

O símbolo analisando é a representação do encontro perturbado 
do “nous” com a “psyché”, da intuição com a razão, da falência do 
relacionamento com a vida pela incapacidade de comerciar o encontro 
com os objetos vitais de modo satisfatório, isto é, com a freqüência e 
a intensidade suscitadas pelos seus desejos. O símbolo analisando é o 
registro cristalizado dessa inoperância, dessa inadequação. Assim, o 
símbolo analisando é a parte viciada do símbolo-evento analisando-
analista, a parte parasita do processo vital da comercialização com al-
gum outro indivíduo que, despreparado para com ele conviver ou dele 
se separar, remete-o a um outro acoplamento, o psicoterapêutico.

Em geral, o símbolo analisando representa o momento em que, 
na história da sua infância, a intuição cedeu para a razão, uma razão 
prototáxica ou paratáxica, e o comportamento padrão fi xou o encontro 
perturbado com o sinal natural, indício, de maneira convencional par-
ticipante. No caso de a intuição haver cedido para a razão prototáxica, 
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the symbol analysand sends the individual to the internalization of 
vital energy until the vegetative level, pre-animal; in a case where 
it has given away to parataxic reason, it sends the individual to the 
actualization of the living fi eld only at the level of imagination.  

It may occur that the symbol analysand represents only an eventuality, 
that is, a current situation without precedents in the life of the individual 
that has been placed face to face with the unexpected, at the level of parataxic 
reason, causing an occasional parasitism, which the individual wants to get 
rid of without commitment with any other individual from one’s daily life, 
making him seek the analyst to help clarify the episode.  

Th e symbol analysand may thus represent the most diverse 
diffi  culties, and the disturbed meeting of the “nous” with the “psyche” 
may vary all the way from a chaotic representation, symbolic of the 
non-symbolization, passing through the representation of fear, which 
is phobia, of anger, which is obsession, until the representation of 
pretense, which is hysteria.  

In either case, the symbol analyst represents the other side of the 
meeting, the idealized side, the nearby source, the mother.  Th e symbol 
analyst represents thus the nourishment, necessarily self-nourishing, 
the uterus, the vessel, the amphora, the chalice, the holy grail, the 
receptacle of the blood of the lamb, of the sacrifi ced one, which the 
symbol analysand so well represents.  Th e symbol analyst, utmost, 
pontifex maximus, necessarily representing eternity in temporality, is 
a “speculum”, a mirror, an unpolluted refl ector of the image contained 
in the symbol analysand, and deliberately veiled for the purpose of 
deviating from the objectifi cation of life as work.

Th e event-symbol analysand-analyst is thus the provisory symbol 
where the myth of the eternal return to the origins meets clear waters, 
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o símbolo analisando remete o indivíduo em questão à internalização 
da energia vital até ao nível vegetativo, pré-animal; no caso de haver 
cedido para a razão paratáxica, remete-o à atualização do campo vi-
vencial apenas ao nível da imaginação.

Pode ocorrer que o símbolo analisando represente, apenas, uma 
eventualidade, isto é, uma situação atual sem precedentes na vida 
do indivíduo que o coloque frente ao inusitado, ao nível da razão 
paratáxica, provocando um parasitismo ocasional, do qual o próprio 
indivíduo deseje desvencilhar-se sem o comprometimento com qual-
quer outro indivíduo do seu cotidiano, o que o faz procurar o analista 
para auxiliá-lo na clarifi cação do episódio.

O símbolo analisando pode, pois, representar as mais diferentes 
difi culdades, o encontro perturbado do “nous” com a “psyché” poden-
do variar, desde a representação caótica, simbólica da não simbolização, 
passando pela representação do medo, fobia, da cólera, obsessão, até 
a representação da farsa, histeria.

Em quaisquer dos casos, o símbolo analista representa o outro 
lado do encontro, o lado idealizado, a fonte próxima, a mãe. O símbolo 
analista representa, pois, o nutriente, necessariamente autonutriente, 
o útero, o vaso, a ânfora, o cálice,  o santo cálice, o receptáculo do 
sangue do cordeiro, do sacrifi cado, que o símbolo analisando tão bem 
confi gura. O símbolo analista, supra-sumo, sumo pontífi ce, necessa-
riamente representando a eternidade na temporalidade, é “espéculo”, 
espelho, refl etor impoluto da imagem contida no símbolo analisando, 
e por este deliberadamente encoberta com o fi to de desviar-se da 
objetivação da vida como trabalho.

O símbolo-evento analisando-analista é, pois, o símbolo provisó-
rio onde o mito do eterno retorno às origens encontra as águas claras, 
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the incontestable refl ection in which the symbol analysand may pass 
through the necessary depurations, from the path of particularizing 
induction “I-my mother”, to that of generalizing deduction 
“I-mother”, and fi nally to that of intuition in its initial purity of 
the “I-god”, “I for God”, “I in God”.  Once in such event-symbol 
there are two human beings being represented, such representation 
encompasses the bilaterality of the occurrence, the symbols analysand 
and analyst fl owing from one being to the other being, in constant 
interaction.  

3.5 The symbol diagnosis

Th e symbol diagnosis-of-the-psyche, whether of the analysand, 
or of the analyst, the conventional sign of the natural sign human 
being, represents the meeting of several sources of vital energy paths 
that constitute the spring basin, the existence of each one.  Obviously, 
each course of this energy, arousing the natural sign which is its trace, 
and the conventional sign which represents it off ers a clue for the 
construction of the symbol diagnosis, which gives rise to the symbol 
treatment.  Small diff erences of these symptomatic signs, guiding 
diff erences in the symbol diagnosis, suggest changes in the symbol 
treatment.  

Th e Analytical-phenomenological-existential-psychotherapeutic 
symbol-Th eory associates, necessarily, to the symbol diagnosis-of-the-
human-being, the symbol happiness which, in turn, is in direct connection 
with the symbol peace, homologous to the symbol harmonization, the 
meeting of the conventional signs that represent the diff erent sources 
of vital energy, according to how they are present in each human being.  
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o refl exo inconteste no qual o símbolo analisando pode passar pelas 
depurações necessárias, do caminho da indução particularizante “eu-
minha mãe” para o da dedução generalizante “eu-mãe” e, fi nalmente, 
para o da intuição na sua pureza inicial de “eu-deus”, “eu para Deus”, 
“eu em Deus”. Uma vez que em tal símbolo-evento estão representados 
dois seres humanos, tal representação compreende a bilateralidade da 
ocorrência, os símbolos analisando e analista fl uindo de um ser para 
o outro ser, em constante interação.

3.5 O símbolo diagnóstico

O símbolo diagnóstico-do-psiquismo, seja do analisando, 
seja do analista, o sinal convencional do sinal natural ser huma-
no, representa o encontro das várias vertentes da energia vital 
perpassando os diferentes leitos que constituem a bacia desse 
manancial, a existência de cada um. Obviamente, cada vertente 
dessa energia, suscitando o sinal natural, que é seu indício, e 
o sinal convencional, que o representa, oferece a pista para a 
construção do símbolo diagnóstico, que dá origem ao símbolo 
tratamento. Pequenas diferenças nesses sinais sintomáticos, ins-
truindo diferenças no símbolo diagnóstico, sugerem modificações 
no símbolo tratamento.

A teoria-símbolo psicoterapêutica-analítico-fenomenológico-
existencial associa, necessariamente, ao símbolo diagnóstico-do-ser-
humano, o símbolo felicidade que, por sua vez, está em ligação direta 
com o símbolo paz, homólogo ao símbolo harmonização, encontro 
dos sinais convencionais que representam as diferentes vertentes da 
energia vital, conforme elas estejam presentes em cada ser humano. 
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Th e symbol harmonization-of-the-human-being (h), homologous to 
the symbol personalization-at-its-maximum-degree p3(3), represents 
the meeting of the conventional signs of the diff erent sources of vital 
energy, all of them at their maximum degree, that is, living fi eld lf 5(2.5); 
perception pc 6(3); emotion e 4(5); intelligence i 4(5); consciousness c 
3(2), morality m 3(3), sexuality s 2(3) and religiosity r 2(3).  

Th e symbol living-fi eld represents a spiral, the site of a battle, 
the referential framework, the global perspective where the individual 
soul seeks symmetry between the individual spirit and the world of 
objects.  Th e symbol perception represents openness, a portal, the 
entrance into the world of objects, the super-symbol denominated 
creation.  Th e symbol emotion represents color, aff ect, the peculiar 
elected affi  nities with which the individual soul, “psyche”, translates 
its level of integration with the “soma” and the “nous” in its search for 
reconnection with the origin.  Th e symbol intelligence represents an 
intentional stop in the process, redefi nition, command, a readjustment 
in the direction of greater symmetry.  Th e symbol consciousness 
represents a mirror, a glance, the knowledge of the mirror and of the 
glance, the adding of the symbol intuition to the symbol intelligence 
in dealing with creation.  Th e symbol morality represents a scale, the 
ideal relative weight, the creation of a hierarchy when connected to the 
symbol choosing-possible-ways-in-the-direction-of-harmonization.  
Th e symbol sexuality represents the reproductive power of the miracle 
of creation, life as work, and, at the same time, the carnal bridge for 
the anticipation, in temporality, of the copula with eternity.  Th e 
symbol religiosity represents the pure energy of creation itself, life as 
ecstasy, the spiritual bridge for the anticipation, in temporality, of the 
plunge into eternity.
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O símbolo harmonização-do-ser-humano (h), homólogo ao símbolo 
personalização-no-seu-grau-máximo p3(3), representa o encontro dos 
sinais convencionais das diferentes vertentes da energia vital, todas no 
seu grau máximo, ou seja, campo vivencial cv 5(2.5); percepção pc 6 
(3); emoção e 4(5); inteligência i 4(5); consciência c 3(2); moralidade 
m 3(3); sexualidade s 2(3) e religiosidade r 2(3).

O símbolo campo-vivencial representa a espiral, o local da 
batalha, o quadro de referência, a perspectiva global onde a alma 
individual busca a simetria entre o espírito individual e o mundo 
dos objetos. O símbolo percepção representa a abertura, o portal, 
a entrada no mundo dos objetos, o supersímbolo denominado 
criação. O símbolo emoção representa a cor, o afeto, as afi nidades 
eletivas peculiares com que a alma individual, “psyché”, traduz 
seu nível de integração com o “soma” e o “nous”, na sua busca de 
religação com a origem. O símbolo inteligência representa a parada 
intencional no processo, a redefi nição, o comando, o reajuste na 
direção de maior simetria. O símbolo consciência representa o es-
pelho, o olhar, o conhecimento do espelho e do olhar, o acrescentar 
o símbolo intuição ao símbolo inteligência no trato com a criação. 
O símbolo moralidade representa a balança, o peso ideal relativo, 
a hierarquização quando ligada ao símbolo escolher-caminhos-
possíveis-na-direção-da-harmonização. O símbolo sexualidade 
representa a força reprodutora do milagre da criação, a vida como 
trabalho, e, ao mesmo tempo, a ponte carnal para a antecipação, 
na temporalidade, da cópula com a eternidade. O símbolo religio-
sidade representa a energia pura da criação mesma, a vida como 
êxtase, a ponte espiritual para a antecipação, na temporalidadade, 
do mergulho na eternidade.
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Each elucidating formula of a typical diagnostic framework 
which works as a referential syndrome for the individual diagnosis 
is, on its turn, a symbol, a numeric symbol of the diagnostic 
symbol.  It can be said that there is, therefore, an endless number of 
ways of representing the possible degrees of harmonization at each 
developmental moment of the individual, permitting the comparison 
with many other ways of representing the referential syndrome of each 
chronological age, to arrive at the programming of the equalization of 
one’s current psychic state with one’s possible psychic state.  Symbology 
suggests one more way of representing such states.  

In the age range between birth and nine months, the symbolization 
of the possible degree of harmonization is that of two superimposed 
spheres, when the psyche of the child borrows entirely from the psyche 
of another person, the one that provides the cares necessary for survival, 
usually the mother.  In the child’s fusional pre-object living, the child 
responds to stimuli in a global, direct, and spontaneous way, each moment 
seems to be the only valid reality, having surprise as a constant and, as 
a way out, refl ex response and instinctive response.  Variations of the 
superimposed spheres are white, emptiness, nothingness and light as light.  

In the age range between nine and eighteen months, the 
symbolization of the possible degree of harmonization is that of the 
sphere that tries to distance itself from the one it was completely 
superimposed on and that still obscures the greater part of its fi eld, 
when the psyche of the child lives polarized by the fear of the psyche 
of the person who cares for the child’s survival, generally the mother.  
In the child’s passive fusional-object living, the child responds to 
stimuli in a determined way, with intention and in a submissive naively 
imaginative way, each moment inserted between a before and an after, 
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Cada fórmula elucidativa de um quadro diagnóstico típico que 
funciona como síndrome referencial para o diagnóstico individual 
é, por sua vez, um símbolo, um símbolo numérico daquele símbolo 
diagnóstico. Pode dizer-se que há, portanto, um número infi ndável 
de maneiras de representar os graus de harmonização possíveis em 
cada momento evolutivo do indivíduo, permitindo a comparação 
com outras tantas maneiras de representar a síndrome referencial de 
cada idade cronológica, para chegar à programação da equalização 
do seu estado psíquico atual com o seu estado psíquico possível. A 
simbologia aponta mais um modo de representação de tais estados.

Na faixa de idade entre o nascimento e os nove meses, a 
simbolização do grau de harmonização possível é a de duas esferas 
superpostas, quando o psiquismo da criança toma emprestado por 
inteiro o psiquismo de uma outra pessoa, aquela que lhe propicia os 
cuidados necessários para a sua sobrevivência, geralmente sua mãe. 
Na sua vivência fusional pré-objetal, a criança responde aos estímulos 
de maneira global, espontânea e direta, cada momento parecendo a 
única realidade que conta, tendo a surpresa como constante e, como 
saídas, a resposta refl exa e a resposta instintiva. São variações das esferas 
superpostas o branco, o vazio, o nada, a luz como luz.

Na faixa de idade entre os nove e os dezoito meses, a simbolização do 
grau de harmonização possível é a da esfera que procura afastar-se daquela 
à qual estava completamente superposta e que ainda obscurece a maior 
parte do seu campo, quando o psiquismo da criança vive polarizado pelo 
medo do psiquismo da pessoa que cuida da sua sobrevivência, geralmente 
a mãe. Na sua vivência fusional-objetal passiva, a criança responde aos 
estímulos de maneira determinada, intencional e ingenuamente imagi-
nosa de submissão, cada momento inserido entre um antes e um depois, 

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   87Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   87 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



88

having fear as a constant and, as a way out, the passive manipulation 
of objects.  Any representations of two elements as inalienable links 
are variations of the spheres that begin to separate themselves.  

In the age range between eighteen months and three years, the 
symbolization of the possible degree of harmonization is that of the sphere 
that is able to distance itself almost completely from the one it was almost 
totally superimposed on and that still obscures a small part of its fi eld, 
when the psyche of the child lives obsessed by the desire to break away 
from the psyche of the person who cares for the child’s survival.  In the 
child’s aggressive fusional-object living, the child responds to stimuli in a 
determined way, with intention and in a pugnacious questioning imaginative 
way , each moment inserted between a before and an after, having cholera 
as something constant and, as a way out, the aggressive manipulation of 
objects.  Any representations of two elements as insupportable chains are 
variations of the spheres almost breaking away from each other.

In the age range between three and six years, the symbolization 
of the possible degree of harmonization is that of the unbound sphere, 
with the aim of falsely reconnecting itself to the fi rst sphere, representing 
the psyche of the maternal fi gure, and to an alternative second sphere, 
representing the paternal fi gure, the set forming a triangle, when the 
psyche of the child is attentive to the need to be shrewd in order to make 
use of an initial source, usually the mother, and of a second source that 
has just appeared, usually the father.  In the child’s accommodated-active 
fusional-object living, the child responds to stimuli in a naïve-shrewd 
way, each moment inserted between a before and an after, having 
pretense as a constant and, as a way out, the shameless manipulation of 
objects.  Any representations of three elements as pieces of a dishonest 
game are variations of these three spheres that barely touch each other.  
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tendo o medo como constante, e, como saída, a manipulação passiva dos 
objetos. São variações das esferas que começam a separar-se quaisquer 
representações de dois elementos como elos inalienáveis.

Na faixa de idade entre os dezoito meses e os três anos, a simbo-
lização do grau de harmonização possível é a da esfera que consegue 
afastar-se quase que completamente daquela à qual estava quase intei-
ramente superposta e que ainda obscurece uma pequena parte do seu 
campo, quando o psiquismo da criança vive obcecado pelo desejo de 
romper com o psiquismo da pessoa que cuida da sua sobrevivência. Na 
sua vivência fusional-objetal agressiva, a criança responde aos estímulos 
de maneira determinada, intencional e questionadoramente imaginosa 
de pugna, cada momento inserido entre um antes e um depois, tendo 
a cólera como constante, e, como saída, a manipulação agressiva dos 
objetos. São variações das esferas quase em ruptura quaisquer represen-
tações de dois elementos como cadeias insuportáveis.

Na faixa de idade entre os três e os seis anos, a simbolização do 
grau de harmonização possível é a da esfera solta, com vistas a religar-
se falsamente com a primeira esfera, representativa do psiquismo da 
fi gura materna, e com uma segunda esfera, alternativa, representativa 
da fi gura paterna, o conjunto formando um triângulo, quando o psi-
quismo da criança vive atento à necessidade de ser esperto para poder 
valer-se de uma fonte inicial, em geral a mãe, e de uma segunda fonte 
que acaba de surgir, em geral o pai. Na sua vivência fusional-objetal 
acomodativo-ativa, a criança responde aos estímulos com esperteza 
ingênua, cada momento inserido entre um antes e um depois, tendo a 
farsa como uma constante, e, como saída, a manipulação despudorada 
dos objetos. São variações dessas esferas que apenas se tocam quaisquer 
representações de três elementos como peças de um jogo desonesto.
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In the age range between six and twelve years, the symbolization 
of the possible degree of harmonization is the unbound sphere, whose 
aim is to reconnect itself in a utilitarian way to the fi rst sphere, to the 
second, and to a third alternative sphere representing the fraternal 
fi gure, the set forming a square, when the psyche of the child is 
attentive to the need of being coherent in order to use the fi rst source, 
the second, and the third one that has just appeared.  In the child’s 
practical-utilitarian object-refl ective living, the child responds to 
stimuli in a naïve-practical way, each moment inserted between a 
before and an after, having pragmatism as a constant and, as a way 
out, the utilitarian manipulation of objects.  Any representations of 
four elements as pieces of a useful game are variations of these spheres 
that just touch one another.

In the age range between twelve and fifteen years, the 
symbolization of the possible degree of harmonization is the 
unbound sphere whose aim is to reconnect itself, in a belligerent 
way, to four alternative spheres, the fourth one representative 
of the multiplicity of fraternal figures, the set forming a 
pentagon with the point facing down, when the psyche of the 
preadolescent lives attentive to the need of being taken into 
account in order to relate to useful sources on an equal footing.  
In the preadolescent’s abstract-totalitarian object-reflective 
living, the preadolescent responds to stimuli with reflected 
pugnacity, each moment inserted between a before and an after, 
having questioning as something constant and, as a way out, the 
belligerent manipulation of objects.  Any representations of five 
elements as pieces of a belligerent game are variations of these 
spheres that just touch one another.
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Na faixa de idade entre os seis e os doze anos, a simbolização 
do grau de harmonização possível é a da esfera solta, com vistas 
a religar-se utilitariamente à primeira, à segunda e a uma terceira 
esfera alternativa, representativa da fi gura fraterna, o conjunto 
formando um quadrado, quando o psiquismo da criança vive 
atento à necessidade de ser coerente para poder valer-se da pri-
meira fonte, da segunda e da terceira que acaba de surgir. Na sua 
vivência objetal-refl exiva prático-utilitária, a criança responde aos 
estímulos com praticidade ingênua, cada momento inserido entre 
um antes e um depois, tendo o pragmatismo como constante, e, 
como saída, a manipulação utilitária dos objetos. São variações 
dessas esferas que apenas se tocam quaisquer representações de 
quatro elementos como peças de um jogo útil.

Na faixa de idade entre os doze e os quinze anos, a 
simbolização do grau de harmonização possível é a da esfera 
solta, com vistas a religar-se aguerridamente a quatro esferas 
alternativas, o quarta delas representativa da multiplicidade 
possível de figuras fraternas, o conjunto formando um pentá-
gono com a ponta voltada para baixo, quando o psiquismo do 
pré-adolescente vive atento à necessidade de fazer-se valer para 
poder relacionar-se em pé de igualdade com as fontes que pode 
utilizar. Na sua vivência objetal-reflexiva abstrato-totalitária, 
o pré-adolescente responde aos estímulos com pugna refletida, 
cada momento inserido entre um antes e um depois, tendo o 
questionamento como constante, e, como saída, a manipulação 
aguerrida dos objetos. São variações dessas esferas que apenas 
se tocam quaisquer representações  de cinco elementos como 
peças de um jogo aguerrido.
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In the age range between fifteen and eighteen years, the 
symbolization of the possible degree of harmonization is the unbound 
sphere whose aim is to reconnect itself, in a sensible way, to four 
alternative spheres, the fourth one representative of the multiplicity 
of fraternal fi gures, the set forming a pentagon with the point facing 
up, when the psyche of the adolescent lives attentive to the need of 
establishing one’s own consensus in order to rationally relate to useful 
sources.  In the adolescent’s abstract-consensual object-refl ective 
living, the adolescent responds to stimuli with one’s own criteria, each 
moment inserted in a before and an after, having critical refl ection 
as a constant and, as a way out, the criterial manipulation of objects.  
Any representations of fi ve elements as pieces of a criterial game are 
variations of these spheres.

In the age range between eighteen and thirty years, the 
symbolization of the possible degree of harmonization is the 
unbound sphere, whose aim is to connect itself, in a communitary 
way, to fi ve alternative spheres, the fi fth one representative of 
smaller syntality, community, in individuality, the set forming 
a hexagon, when the psyche of the young adult is attentive to 
the need to integrate with the communitary group in order to 
relate cooperatively to the individual sources as a whole.  In one’s 
cooperative-communitary object-reflective living, the young 
adult responds to stimuli with the vision of the nearby collective, 
each moment inserted in a group-communitary before and after, 
having comradely as a constant and, as fulfi llment, the group-
communitary manipulation of objects.  Any representations of six 
elements as pieces of a group-communitary game are variations 
of these spheres.
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Na faixa de idade entre os quinze e os dezoito anos, a simbo-
lização do grau de harmonização possível é a da esfera solta, com 
vistas a religar-se sensatamente a quatro esferas alternativas, a quarta 
delas representativa da multiplicidade de fi guras fraternas, o conjunto 
formando um pentágono com a ponta voltada para cima, quando o 
psiquismo do adolescente vive atento à necessidade de estabelecer 
seu próprio consenso para poder relacionar-se racionalmente com as 
fontes que pode utilizar. Na sua vivência objetal- refl exiva abstrato-
consensual, o adolescente responde aos estímulos com critério próprio, 
cada momento inserido em um antes e um depois, tendo a refl exão 
crítica como constante, e, como saída, a manipulação criteriosa dos 
objetos. São variações dessas esferas quaisquer representações de cinco 
elementos como peças de um jogo criterioso.

Na faixa de idade entre os dezoito e os trinta anos, a simbo-
lização do grau de harmonização possível é a da esfera solta, com 
vistas a ligar-se comunitariamente a cinco esferas alternativas, a 
quinta delas representativa da sintalidade menor, comunidade, 
na individualidade, o conjunto formando um hexágono, quan-
do o psiquismo do adulto jovem vive atento à necessidade de 
integração com o grupo comunitário para poder relacionar-se 
cooperativamente com as fontes individuais como um todo. Na 
sua vivência objetal-reflexiva cooperadora-comunitária, o adulto 
jovem responde aos estímulos com visão do coletivo próximo, 
cada momento inserido em um antes e um depois grupal-
comunitários, tendo a camaradagem como constante, e, como 
realização, a manipulação grupal-comunitária dos objetos. São 
variações dessas esferas quaisquer representações de seis elementos 
como peças de um jogo grupal-comunitário.
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In the age range between thirty and sixty years, the 
symbolization of the possible degree of harmonization is the 
unbound sphere whose aim is to connect itself, in a humanistic 
way, to six alternative spheres, the sixth one representative of the 
greater syntality, humanity, in individuality, the set forming a 
heptagon, when the psyche of the adult proper is attentive to the 
need to integrate with humanity in order to relate cooperatively 
in a broader sense to the individual sources as a whole.  In 
the adult’s cooperative-humanistic object-reflective living, the 
adult proper responds to stimuli with the vision of the remote 
collective, each moment inserted in a group-humanistic before 
and after, having humanism as a constant and, as fulfillment, the 
group-humanistic manipulation of objects.  Any representations 
of seven elements as pieces of a group-humanistic game are 
variations of these spheres.

In the age range that starts at sixty years, the symbolization of 
the possible degree of harmonization is the unbound sphere, whose 
aim is to connect itself, in a cosmic way, to seven alternative spheres, 
the seventh one representative of the maximum syntality, universe, 
in individuality, the set forming a octagon, when the psyche of the 
old adult lives integration with totality, living in communion with 
the individual sources as a whole.  In the old adult’s integral-cosmic 
object-refl ective living, the old adult responds to stimuli with esoteric 
vision of the cosmos, each moment inserted in a total-cosmic 
before and after, having eternity as a constant and, as fulfi llment, 
the total-cosmic manipulation of objects.  Any representations of 
eight elements as pieces of a cosmic-esoteric game are variations of 
these spheres.

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENCIAL PSYCHOTHERAPY – SYMBOLIZATION

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   94Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   94 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



95

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – A SIMBOLIZAÇÃO

Na faixa de idade entre os trinta e os sessenta anos, a simbo-
lização do grau de harmonização possível é a da esfera solta, com 
vistas a ligar-se humanisticamente a seis esferas alternativas, a sexta 
delas representativa da sintalidade maior, humanidade, na individu-
alidade, o conjunto formando um heptágono, quando o psiquismo 
do adulto propriamente dito vive atento à necessidade de integração 
com a humanidade para poder relacionar-se cooperativamente em 
mais amplo espectro com as fontes individuais como um todo. Na 
sua vivência objetal-refl exiva cooperadora-humanística, o adulto 
propriamente dito responde aos estímulos com visão do coletivo 
remoto, cada momento inserido em um antes e um depois grupal-
humanísticos, tendo o humanismo como constante, e, como reali-
zação, a manipulação grupal-humanística dos objetos. São variações 
dessas esferas quaisquer representações de sete elementos como peças 
de um jogo grupal-humanístico.

Na faixa de idade que tem início aos sessenta anos, a simboliza-
ção do grau de harmonização possível é a da esfera solta, com vistas 
a ligar-se cosmicamente a sete esferas alternativas, a sétima delas 
representativa da sintalidade máxima, universo, na individualidade, 
o conjunto formando um octógono, quando o psiquismo do adulto 
velho vive a integração com a totalidade, em comunhão com as fontes 
individuais como um todo. No seu viver objetal-refl exivo integral-
cósmico, o adulto velho responde aos estímulos com visão esotérica 
do cosmo, cada momento inserido em um antes e um depois total-
cósmicos, tendo a eternidade como uma constante, e, como realização, 
a manipulação total-cósmica dos objetos. São variações dessas esferas 
quaisquer representações de oito elementos como peças de um jogo 
cósmico-esotérico.
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Th e Analytical-phenomenological-existential-psychotherapeutic 
symbol-Th eory associates, also necessarily, with the symbol-diagnosis-
of-the-sick-human being, the symbol unhappiness which, in turn, 
is directly linked to the symbol war, homologous to the symbol 
disharmony, the meeting of the conventional signs that represent the 
diff erent sources of vital energy according to how they are present 
in each sick human being.  Th us, the symbol harmonization-of-the-
sick-human-being represents the meeting of the conventional signs 
of the diff erent sources of vital energy, each one with its characteristic 
distortions, leading to diagnostic symbols of simple neuroses and of 
psychoses, with their typical variations.  

In the neurosis of anguish, the symbolization of the possible 
degree of harmonization is the porous sphere, when the psyche of the 
individual loses itself in chaos, it dissolves into nothingness, in total 
alienation, in de-mentia, and it may be said that it dives, in a tortuous 
way, in the cosmos, in the absolute.  In the individual’s pre-object 
fusional living, the anguished individual responds to stimuli in a global 
way, the moment fused in the eternal, it may be observed, however, a 
moment of pre-anguish, in which there is a fragile and abyssal meeting 
with some object, more as intuition of a need for meeting than of 
meeting itself, reminiscent of the behavior of a child from zero to nine 
months.  Th e black, emptiness, nothingness, darkness as darkness, are 
variations of this porous sphere.

In phobic neurosis, the symbolization of the possible degree of 
harmonization is the sphere a little more full-bodied which seeks the 
superposition of another, that reinforces this full-bodiness when the 
psyche of the individual lives polarized by the fear of the person to 
which one is coupled and that symbolizes the image of the mother.  
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A teoria-símbolo psicoterapêutica-analítico-fenomenológico-
existencial associa, também necessariamente, ao símbolo diagnóstico-
do-ser-humano-doente, o símbolo infelicidade que, por sua vez, 
está em ligação direta com o símbolo guerra, homólogo ao símbolo 
desarmonia, encontro dos sinais convencionais que representam as 
diferentes vertentes da energia vital conforme elas estejam presentes 
em cada ser humano doente. Assim, o símbolo harmonização-do-ser-
humano-doente representa o encontro dos sinais convencionais das 
diferentes vertentes da energia vital, cada qual com suas deturpações 
características, levando a símbolos diagnósticos de simples neurose e 
de psicose, com suas variações típicas.

Na neurose de angústia, a simbolização do grau de harmonização 
possível é a da esfera porosa, quando o psiquismo do indivíduo se 
perde no caos, dissolve-se no nada, na alienação total, na de-mência, 
podendo dizer-se que mergulha, a portas transversas, no cosmo, no 
absoluto. Na sua vivência fusional pré-objetal, o angustiado respon-
de aos estímulos de maneira global, o momento fundido no eterno, 
podendo, porém, observar-se uma pré-angústia, em que há um frágil 
e abissal encontro com algum objeto, mais como um pressentimento 
da necessidade de encontro do que propriamente como encontro, 
lembrando o comportamento de uma criança de zero a nove meses. 
São variações da esfera porosa o negro, o vazio, o nada, a treva como 
treva.

Na neurose fóbica, a simbolização do grau de harmoniza-
ção possível é a da esfera já um pouco mais encorpada que pro-
cura a sobreposição de outra, reforçadora desse encorpamento, 
quando o psiquismo do indivíduo vive polarizado pelo medo 
da pessoa à qual se acopla e que simboliza a imagem materna. 
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In one’s object-passive fusional living, the individual responds to stimuli 
in a determined way, with intention and in a naive imaginative way, 
having fear as a constant and, as a way out, the passive manipulation 
of objects, reminiscent of the behavior of a child from the age range 
of nine to eighteen months.  Any representations of two elements as 
inalienable links are variations of this coupled sphere.  

In obsessive neurosis, the symbolization of the possible degree 
of harmonization is the sphere a little stronger coupled to another 
superimposed on a smaller area, when the psyche of the individual lives 
obsessed by the desire to break away from the psyche of the individual 
to whom one is coupled and who symbolizes the maternal image.  
In one’s object-aggressive fusional living, the individual responds to 
stimuli in a determined way, with intention and in an imaginative 
of pugnacity questioning way, having anger as a constant and, as a 
way out, the aggressive manipulation of objects, reminiscent of the 
behavior of a child in the age range of eighteen months to three years 
old.  Any representations of two elements as insupportable chains are 
variations of this coupled sphere

In hysterical neurosis the symbolization of the possible 
degree of harmonization is the unbound sphere with the aim 
of falsely reconnecting itself to a fi rst sphere that represents 
the maternal fi gure, and to an alternative second sphere that 
represents the paternal figure, the set forming a triangle, 
when the psyche of the individual is attentive to the need of 
being shrewd in order to profusely use both sources.  In one’s 
accommodated-active fusional-object living, the individual 
responds to stimuli in a naïve-shrewd way, having pretense as a 
constant and, as a way out, the shameless manipulation of objects, 
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Na sua vivência fusional objetal-passiva, o indivíduo responde aos 
estímulos de maneira determinada, intencional e ingenuamente 
imaginosa, tendo o medo como uma constante, e, como saída, a 
manipulação passiva dos objetos, lembrando o comportamento 
de uma criança na faixa dos nove aos dezoito meses. São variações 
dessa esfera acoplada quaisquer representações de dois elementos 
como elos inalienáveis.

Na neurose obsessiva, a simbolização do grau de harmonização 
possível é a da esfera mais fortalecida acoplada a uma outra que a 
sobrepõe numa área menor, quando o psiquismo do indivíduo vive 
obcecado pelo desejo de romper com o psiquismo da pessoa à qual 
se acopla e que simboliza a imagem materna. Na sua vivência fusio-
nal objetal-agressiva, o indivíduo responde aos estímulos de maneira 
determinada, intencional e questionadoramente imaginosa de pugna, 
tendo a cólera como uma constante, e, como saída, a manipulação 
agressiva dos objetos, lembrando o comportamento de uma criança 
na faixa dos dezoito meses aos três anos. São variações dessa esfera 
acoplada quaisquer representações de dois elementos como cadeias 
insuportáveis.

Na neurose histérica, a simbolização do grau de harmonização 
possível é a da esfera solta que busca religar-se falsamente a uma 
primeira esfera, representativa da fi gura materna, e a uma segunda 
esfera, alternativa, representativa da fi gura paterna, o conjunto for-
mando um triângulo, quando o psiquismo do indivíduo vive atento à 
necessidade de ser esperto para valer-se fartamente de ambas as fontes. 
Na sua vivência fusional-objetal acomodativo-ativa, o indivíduo res-
ponde aos estímulos com esperteza ingênua, tendo a farsa como uma 
constante, e, como saída, a manipulação despudorada dos objetos, 
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reminiscent of the behavior of a child in the age range of three to 
six years old.  Any representations of three elements as pieces of a 
dishonest game are variations of these three spheres that just touch 
each other.  

In simple schizophrenia, the symbolization of the possible 
degree of harmonization is the coupled sphere, when the psyche of 
the individual borrows entirely from the psyche of another person, 
the one that provides the care necessary for his survival.  In one’s 
passive pre-object living, the individual responds to stimuli, at one’s 
best moments, in a naively imaginative way, having fear as a constant 
and, as a way out, the passive manipulation of objects, reminiscent of 
the behavior of a child in the age range of nine to eighteen months.  
Any representations of two elements as inalienable links are variations 
of this coupled sphere. 

In hebephrenic schizophrenia, the symbolization of the possible 
degree of harmonization is the coupled sphere, when the psyche of 
the individual lives obsessed by the desire to break away from the 
psyche of the person who cares for one’s survival.  In one’s aggressive 
pre-object fusional living, the individual responds to stimuli, at his 
best moments, in an imaginative of pugnacity questioning way, having 
anger as a constant and, as a way out, the aggressive manipulation of 
objects, reminiscent of the behavior of a child from the age range of 
eighteen months to three years.  Any representations of two elements 
as insupportable chains are variations of this coupled sphere.

In paranoid schizophrenia, the symbolization of the possible 
degree of harmonization is the coupled sphere, when the psyche 
of the individual is attentive to the need of being shrewd in order 
to make use of more than one psyche to care for one’s survival.  
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lembrando o comportamento de uma criança na faixa dos três aos 
seis anos. São variações dessas esferas que apenas se tocam quaisquer 
representações de três elementos como peças de um jogo desonesto.

Na esquizofrenia simples, a simbolização do grau de harmoniza-
ção possível é a da esfera acoplada, quando o psiquismo do indivíduo 
toma emprestado por inteiro o psiquismo de uma outra pessoa, aquela 
que lhe propicia os cuidados necessários para a sua sobrevivência. Na 
sua vivência pré-objetal passiva, o indivíduo responde aos estímulos, 
nos seus melhores momentos, de maneira ingenuamente imaginosa, 
tendo o medo como uma constante, e, como saída, a manipulação 
passiva dos objetos, lembrando o comportamento de uma criança na 
faixa dos nove aos dezoito meses. São variações dessa esfera acoplada 
quaisquer representações de dois elementos como elos inalienáveis.

Na esquizofrenia hebefrênica, a simbolização do grau de har-
monização possível é a da esfera acoplada, quando o psiquismo do 
indivíduo vive obcecado pelo desejo de romper com o psiquismo 
da pessoa que cuida da sua sobrevivência.  Na sua vivência fusional 
pré- objetal agressiva, o indivíduo responde aos estímulos, nos seus 
melhores momentos, de maneira questionadoramente imaginosa de 
pugna, tendo a cólera como uma constante, e, como saída, a mani-
pulação agressiva dos objetos, lembrando o comportamento de uma 
criança na faixa dos dezoito meses aos três anos. São variações dessa 
esfera acoplada quaisquer representações de dois elementos  como 
cadeias insuportáveis.

Na esquizofrenia paranóide, a simbolização do grau de har-
monização possível é a da esfera acoplada, quando o psiquismo 
do indivíduo vive atento à necessidade de ser esperto para poder 
valer-se de mais de um psiquismo que cuide da sua sobrevivência. 
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In one’s dishonest pre-object fusional living, the individual 
responds to stimuli, at one’s best moments, in a naively ingenious 
way, having pretense as a constant and, as a way out, the shameless 
manipulation of objects, reminiscent of the behavior of a child in 
the age range of three to six years.  Any representations of three 
elements as pieces of a dishonest game are variations of these 
coupled spheres.  

In paranoia, the symbolization of the possible degree of 
harmonization is the coupled sphere, when the psyche of the 
individual lives attentive to the need to seem coherent in order to 
make use of several psyches that can care for one’s survival.  In one’s 
pseudo-coherent pre-object fusional living, the individual responds 
to stimuli, at his best moments, with naïve practicalness, having 
pseudo-pragmatism as a constant and, as a way out, the pseudo-
utilitarian manipulation of objects, reminiscent of the behavior of a 
child in the age range of six to twelve years.  Any representations of 
four elements as pieces of a supposedly useful game are variations of 
these coupled spheres.

In melancholy, the symbolization of the possible degree 
of harmonization is the coupled sphere, when the psyche of the 
individual lives obsessed by the need to veil the desire to break 
away from the psyche of the person who cares for one’s survival.  
In one’s pseudo-passive pre-object fusional living, the individual 
responds to stimuli, at one’s best moments, with contained 
aggressiveness, having pseudo-passivity as a constant and, as a way 
out, the pseudo-passive manipulation of objects, reminiscent of 
the behavior of a child in the passage of the age range of nine to 
eighteen months to the age range of eighteen months to three years.  
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Na sua vivência fusional pré-objetal desonesta, o indivíduo responde 
aos estímulos, nos seus melhores momentos, de maneira ingenuamente 
engenhosa, tendo a farsa como uma constante, e, como saída, a ma-
nipulação despudorada dos objetos, lembrando o comportamento de 
uma criança na faixa dos três aos seis anos. São variações dessas esferas 
acopladas quaisquer representações de três elementos como peças de 
um jogo desonesto.

Na paranóia, a simbolização do grau de harmonização possível é 
a da esfera acoplada, quando o psiquismo do indivíduo vive atento à 
necessidade de parecer coerente para poder valer-se de vários psiquis-
mos que possam cuidar da sua sobrevivência. Na sua vivência fusional 
pré-objetal pseudocoerente, o indivíduo responde aos estímulos, nos 
seus melhores momentos, com praticidade ingênua, tendo o pseu-
dopragmatismo como uma constante, e, como saída, a manipulação 
pseudo-utilitária dos objetos, lembrando o comportamento de uma 
criança na faixa dos seis aos doze anos. São variações dessas esferas 
acopladas quaisquer representações de quatro elementos como peças 
de um jogo supostamente útil.

Na melancolia, a simbolização do grau de harmonização 
possível é a da esfera acoplada, quando o psiquismo do indivíduo 
vive obcecado pela necessidade de encobrir o desejo de romper 
com o psiquismo da pessoa que cuida da sua sobrevivência. Na 
sua vivência fusional pré-objetal pseudopassiva, o indivíduo res-
ponde aos estímulos, nos seus melhores momentos, com agressivi-
dade contida, tendo a pseudopassividade como uma constante, e, 
como saída, a manipulação pseudopassiva dos objetos, lembrando 
o comportamento de uma criança na passagem da faixa dos nove 
aos dezoito meses para a faixa dos dezoito meses aos três anos. 
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Any representations of two elements as unsupportable, but inalienable, 
chains are variations of these coupled spheres.

In mania, the symbolization of the possible degree of harmonization 
is the coupled sphere, when the psyche of the individual lives attentive 
to the need to obtain pleasure at the expense of the psyches of the 
people who care for one’s survival.  In one’s active-orgiastic pre-object 
fusional living, the individual responds to stimuli, at one’s best moments, 
with apparently controlled euphoria, having pseudo-performance as 
something constant and, as a way out, the unbridled manipulation of 
objects, reminiscent of the ludic behavior of a child in the age range of 
three to six years.  Any representations of three elements as parts of an 
orgiastic game, are variations of these coupled spheres.

Th e symbolization of the diagnosis of the psyche, whether of the 
analysand, or of the analyst, is, thus, the symbolization of the provisory, 
of the attempt to formalize the description of their current state, structure 
and dynamics, based on the symbolization of well formulated laws 
and principles that permit the symbol-script of the treatment.  It is the 
symbol diagnosis, appropriately decoded, that off ers the symbol script-
of-the-treatment, with the aim of living the symbol harmonization, 
which inalienably associates itself to the symbols peace and happiness.  
Th e symbol diagnosis sends to the symbol treatment, which sends to the 
symbol contract, regulator of the event-symbol analysand-analyst.  

3.6 The symbol psychotherapeutic-contract

The symbol analytical-phenomenological-existential-
psychotherapeutic-contract represents the agreement between the 
analysand and analyst, an agreement based on the belief that the symbol 
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São variações dessas esferas acopladas quaisquer representações de dois 
elementos como cadeias insuportáveis, mas inalienáveis.

Na mania, a simbolização do grau de harmonização possível é a da 
esfera acoplada, quando o psiquismo do indivíduo vive atento à necessi-
dade de obter prazer à custa dos psiquismos das pessoas que cuidam da 
sua sobrevivência. Na sua vivência fusional pré-objetal ativo- orgiástica, 
o indivíduo responde aos estímulos, nos seus melhores momentos, com 
euforia aparentemente controlada, tendo a pseudoperformance como 
uma constante, e, como saída, a manipulação desenfreada dos objetos, 
lembrando o comportamento lúdico de uma criança na faixa dos três aos 
seis anos. São variações dessas esferas acopladas quaisquer representações 
de três elementos como peças de um jogo orgiástico.

A simbolização do diagnóstico do psiquismo, seja do analisando, 
seja do analista, é, pois, a simbolização do provisório, da tentativa de 
formalização da descrição do seu estado atual, estrutura e dinâmica, 
com base na simbolização de princípios e leis bem formulados, que 
permitem o roteiro-símbolo do tratamento. O símbolo diagnóstico 
é que, adequadamente decodifi cado, oferece o símbolo roteiro-do-
tratamento, com vistas à vivência do símbolo harmonização, que se 
associa, inalienavelmente, aos símbolos paz e felicidade. O símbolo 
diagnóstico remete ao símbolo tratamento, que remete ao símbolo 
contrato, regulador do símbolo-evento analisando-analista.

3.6 O símbolo contrato-psicoterapêutico

O símbolo contrato-psicoterapêutico-analítico-fenome-
nológico-existencial representa o acordo entre o analisando e 
o analista, acordo esse com base na crença de que o símbolo 
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analysand, a disturbed symbol, and the symbol analyst, a 
harmonious symbol, meeting each other, reproduce a greater 
symbol, the symbol analysand-analyst, more representative 
of the total symbol, God.  The symbol cure of the analysand 
represents one’s supposed capacity to, when in harmony with 
oneself, and as a result of meetings with the analyst, become 
capable of harmoniously meeting the other individuals with 
whom one relates.  

The symbol ethical-point-of-view is a symbol that 
only the symbol analyst knows, which makes the symbol 
psychotherapeutic-contract a nonexistent phenomenon, since a 
unilateral symbol is something inconceivable by its own nature.  
However, other equivalent nearby symbols make it possible 
inasmuch as it is a valid principle that each individual holds the 
whole truth, which the individual only needs to permit oneself to 
remember.  In turn, the equivalence of such symbols is random, 
since the prognosis is a ”leap of faith” of the symbol analyst, in 
the hypothesis that it is also so for the symbol analysand.  The 
symbol analysand, in fact, by its own disturbed nature, will be 
necessarily misleading.  

Th e symbol essential-condition is a foundational symbol 
which, in the case in question, is faulty in all aspects since the symbol 
consent is invalid as a result of the lack of the symbol capacity-to-
contract, which, in turn invalidates the symbol right-object and the 
symbol licit-cause-in-obligation.  Th e symbol psychotherapeutic 
contract, reciprocal, bilateral in its appearance, is nonexistent 
as “consciousness of ”, since the symbol analysand, by its own 
disturbed nature, incapable of contracting, lives, in one’s disturbance, 

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENCIAL PSYCHOTHERAPY – SYMBOLIZATION

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   106Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   106 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



107

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – A SIMBOLIZAÇÃO

analisando, um símbolo perturbado, e o símbolo analista, um 
símbolo harmonioso, encontrando-se, reproduzem um símbolo de 
maior grandeza, o símbolo analisando-analista, mais representativo 
do símbolo total, Deus. O símbolo cura do analisando representa 
sua suposta capacidade de, harmonizando-se consigo mesmo, em 
decorrência dos seus encontros com o analista, tornar-se também 
capaz de encontrar-se harmoniosamente com os demais indivíduos 
do seu convívio.

O símbolo ponto-de-vista-ético é um símbolo do conhe-
cimento exclusivo do símbolo analista, o que faz do símbolo 
contrato-psicoterapêutico um fenômeno inexistente, pois símbolo 
unilateral é algo, pela sua própria natureza, inconcebível. No en-
tanto, outros símbolos próximos, equivalentes, fazem-no possível 
na medida em que seja válido o princípio de que cada indivíduo 
possui a verdade toda, que necessita, apenas, permitir-se recordar. 
Por sua vez, a equivalência de tais símbolos é aleatória, pois o prog-
nóstico é um “artigo de fé” do símbolo analista, na hipótese de o 
ser também para o símbolo analisando. O símbolo analisando, de 
fato, pela sua própria natureza perturbada, será, necessariamente, 
enganador.

O símbolo condição-essencial é um símbolo alicerce que, no 
caso em questão, peca em todos os seus aspectos, pois o símbolo 
consentimento é invalidado pela ausência do símbolo capacidade-
de-contratar que, por sua vez, invalida o símbolo objeto-certo e o 
símbolo causa-lícita-na-obrigação. O símbolo contrato-psicotera-
pêutico, sinalagmático, bilateral na sua aparência, inexiste como 
“consciência de”, uma vez que o símbolo analisando, pela sua própria 
natureza perturbado, incapaz de contratar, vive, na sua perturbação, 
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guided only by the intelligence of the directing dynamic potency of 
the universe, that is, by what there is in oneself of the total symbol, 
even though all one’s pseudo-organization, based on one’s fallacies, 
deviate from the communion.  

Th e symbol human-society, which owes its existence to the 
symbol contract, where the contracting party must alienate one’s 
freedom to the symbol community, to the symbol general-will, 
originates the symbol power, inasmuch as the alienation of freedom 
is a result of the feeling of the need to abdicate because of a greater 
force.  Th e symbol power sends us to the symbol justice, which 
whether interpreted as valuable “in itself ” or whether adopted as 
advantageous in the agreement, sends us to the symbol commitment 
when the basic-theme is survival, and it is curious to note that the 
only moral-historical exception for the act of killing is to be found 
in the reciprocal “do not let yourself be killed”.  

Th e symbol contract, in its historicity, points initially to the 
linearity of the symbol right, developing to the duality of the right-
in-everyday-life and right-in-the-eternal, always taking into account 
the right of the majority and the consequent duties of this majority.  
Whether it is the symbol union, which celebrates the majority as 
representative of what is fair, or whether it is the symbol submission, 
which elects the symbol-nucleus and lends to it the characteristic of 
powerful, the purpose of the symbol contract is always to safeguard 
the possible greater truth that exists in the human group, as a part of 
an original whole, whether around the symbol handling or whether 
around the symbol possession.  

The symbol social-order, as a conventional symbol, 
although it reports to the natural nucleus called family, 
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guiado apenas pela inteligência da potência dinâmica diretora do 
universo, isto é, pelo que há nele do símbolo total, muito embora 
toda sua pseudo-organização, com base em suas falácias, o afaste 
da comunhão.

O símbolo sociedade-humana, que deve sua possibilida-
de ao símbolo contrato, cada contratante devendo alienar sua 
liberdade ao símbolo comunidade, ao símbolo vontade-geral, 
origina o símbolo poder, uma vez que a alienação da liberdade 
decorre do sentimento da necessidade de abdicar por motivo de 
força maior. O símbolo poder remete ao símbolo justiça que, seja 
interpretado como valioso “em si”, seja adotado como vantajoso 
no acordo, remete ao símbolo compromisso, quando a temática-
base é a sobrevivência, sendo curioso notar-se que a única ressalva 
moral-histórica para o ato de matar encontra-se na recíproca “não 
deixar-se matar.”

O símbolo contrato, na sua historicidade, aponta, inicialmen-
te, para a linearidade do símbolo direito, evoluindo para a dualidade 
do direito-no-cotidiano e do direito-no-eterno, ressalvando sempre 
o direito da maioria e o conseqüente dever dessa mesma maioria. 
Seja o símbolo união, que festeja a maioria como representativa 
do que é justo, seja o símbolo submissão, que elege o núcleo-
símbolo e lhe empresta o teor de poderoso, a finalidade do sím-
bolo contrato é sempre a de resguardar a possível verdade maior 
contida na presença do grupo humano, como parcela de um todo 
de origem, quer em torno do símbolo manuseio, quer em torno 
do símbolo posse.

O símbolo ordem-social, como símbolo convencional que 
é, embora se reporte ao núcleo natural denominado família, 
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makes the family the initial nuclear symbol, lending to it the 
traditional group structure of power where one leads, the holder of 
paternal power, and the others obey.  However, the symbol social 
order, which sends us to the symbol family-order, does not exhaust 
the problem of collective survival, and therefore the symbol social-
contract appears as a need for the conservation of the group, and of 
the individual in the group.  Th e symbol cooperation appears, which, 
based on the weakness and strength of each individual, guarantees the 
group and, with it, the individual.  

Th e symbol total-alienation, the transfer of all rights to 
the group, appears as an indispensable condition of the symbol 
cooperation, inspired by the supposition that general will is closer 
to divine will (“vox populi, vox Dei”).  Th e symbol individual, 
recognizing in the symbol group a greater force because of its greater 
existential authenticity, lends general will a greater forum of justice, 
a kind of justice that becomes more appropriate as it remakes itself 
based on the product of its own experience.  Th e symbol change 
appears as possible and, curiously, makes itself eff ectual with the 
individual giving oneself to the group, which makes survival and 
development possible.  

Th e symbol psychotherapeutic-contract is an esoteric symbol, 
interior, total, magical of the magic of immemorial times, of temporality 
plunged into eternity.  It may not make itself eff ective in all its grandeur 
if the symbol psychotherapist is not a participant of the whole because 
the psychotherapist is particularized in the exaggeration of extreme 
lines of production of ratiocination elucidative of living.  Th e symbol 
physicalism imprisons the symbol psychotherapist to reoccurrences of 
the meetings of the “soma” with the “psyche”, not knowing the “nous”.  
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fazendo dela, família, o símbolo nuclear inicial, empresta-lhe a 
estrutura grupal tradicional de poder, onde um manda, o de-
tentor do pátrio poder, e os outros obedecem. Mas o símbolo 
ordem-social, remetendo ao símbolo ordem-familiar, não esgota 
o problema da sobrevivência coletiva, e o símbolo contrato-social 
aparece como uma necessidade para a conservação do grupal, e 
do individual no grupal. Surge o símbolo cooperação que, com 
base na fraqueza e na força de cada indivíduo, garante o grupal e, 
com ele, o individual.

O símbolo alienação-total, transferência de todos os direitos 
para o grupal, aparece como condição indispensável do símbolo 
cooperação, inspirado na suposição de que a vontade geral está 
mais próxima da vontade divina (“vox populi, vox Dei”). O sím-
bolo indivíduo, reconhecendo, no símbolo grupo, maior força, 
porque maior autenticidade existencial, empresta à vontade geral 
maior foro de justiça, justiça essa que ganha em adequabilidade 
à medida que se refaz com base nos produtos da própria experi-
ência. O símbolo mudança aparece como possível e, fato curioso, 
efetiva-se no indivíduo que se entrega ao grupo, que possibilita 
sua sobrevivência e evolução.

O símbolo contrato-psicoterapêutico é um símbolo esotérico, 
interior, total, mágico da magia dos tempos imemoriais, da tempo-
ralidade mergulhada na eternidade. Pode não efetivar-se na sua total 
grandeza se o símbolo psicoterapeuta não for partícipe do todo pelo 
fato de estar, ele mesmo, particularizado no exagero de linhas extre-
madas de montagem dos raciocínios elucidativos sobre o viver. O 
símbolo fi sicalismo aprisiona o símbolo psicoterapeuta às recorrências 
dos encontros do “soma” com a “psyché”, desconhecendo o “nous”. 
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The symbol mentalism limits the symbol psychotherapist to 
reoccurrences of the meetings of the “psyche” with the mental “nous”, 
minimizing the “soma” and not knowing the spiritual “nous”, esoteric, 
interior, total.  

The symbol analytical-phenomenological-existential-
psychotherapeutic-contract celebrates physicalistic, mentalistic, and 
esoteric meetings, with the symbol analyst representing the meeting 
of the “soma”, “psyche” and “nous” and witnessing this meeting for 
the symbol analysand.  Th e symbol analytical-phenomenological-
existential-psychotherapeutic-contract encompasses the symbol-event 
analysand-analyst in all of its extension, with all the structural and 
dynamic implications in the relationship signifi cant-signifi ed, in the 
dyadic non-fusional interaction on the part of the analyst and, usually, 
initially fusional interaction on the part of the analysand.  Both the 
symbol administrative-contract and the symbol technical-contract must 
be considered, since they are both part of the symbol total-contract.  

Th e symbol administrative-part-of-the-contract sends us to the 
particular non-technical conditions, to the symbols type-of-service 
(individual or collective), place, number-of-meetings, time, payment, 
vacation.  Th e symbol collective-service superimposes itself on the 
symbol individual-service due to the force coming from the group.  
Th e symbol place sends us to the symbol place-like-a-living-room.  
Th e symbol number-of-sessions sends us to the symbol twenty-
sessions, and the symbol frequency-of-sessions sends us to the symbol 
weekly-circularity as ideal.  Th e symbol payment sends us to notions 
of the value of work and fair price.  Th e symbol vacation sends us to 
the biblical reminder of the need to rest, which not even the Creator 
abdicated.  
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O símbolo mentalismo limita o símbolo psicoterapeuta às recorrên-
cias dos encontros da “psyché” com o “nous” mental, minimizando 
o “soma” e desconhecendo o “nous” espiritual, esotérico, interior, 
total.

O símbolo contrato-psicoterapêutico-analítico-fenomenológi-
co-existencial festeja os encontros fi sicalista, mentalista e esotérico, 
o símbolo analista representando o encontro de “soma”, “psyché” e 
“nous” e testemunhando esse encontro para o símbolo analisando. 
O símbolo contrato-psicoterapêutico-analítico-fenomenológico-
existencial abarca o símbolo-evento analisando-analista em toda sua 
extensão, com todas as suas implicações estruturais e dinâmicas na 
relação signifi cante-signifi cado, na interação diádica não fusional 
por parte do analista e, em geral, de início fusional por parte do 
analisando. Há que considerar o símbolo contrato-administrativo 
e o símbolo contrato-técnico, ambos se encontrando no símbolo 
contrato-total.

O símbolo parte-administrativa-do-contrato remete às 
condições particulares não técnicas, aos símbolos tipo-de-aten-
dimento (individual ou coletivo), local, número-de-encontros, 
horário, remuneração, férias. O símbolo atendimento-coletivo 
sobrepõe- se ao símbolo atendimento-individual pela força 
advinda do grupo. O símbolo local remete ao símbolo local-
tipo-sala-de-visitas. O símbolo número-de-encontros remete 
ao símbolo vinte-sessões e o símbolo freqüência-das-sessões 
remete ao símbolo circularidade-hebdomadária como ideal. O 
símbolo remuneração remete às noções do valor do trabalho e 
de justo preço. O símbolo férias remete à recordação bíblica da 
necessidade do repouso, à qual nem o próprio Criador se furtou.
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Th e symbol technical-part-of-the-contract sends us to the very 
particular and special conditions that revolve around the symbol 
service, whether in the symbol meeting or whether in the symbol time-
between-meetings.  Th e symbol psychotherapeutic-service represents 
the intention of acting in the sense that the disturbed symbol, the 
analysand, may have the appropriate conditions to be able to correct 
one’s perturbations.  Th e symbol appropriate-conditions sends us to 
the concept of inadequate nuclear family or, at least, seen as inadequate 
by the symbol analysand, and to the need to again take up the symbol-
situations that permit the analysand to relive one’s perturbations.  

Th e symbol essential-procedure-in-the-psychotherapeutic-process 
sends us to the symbol actor-spectator, part of the greater symbol actualizing-
being, which in turn is part of the triple-individual symbol cultural 
being-experience being-actualizing being, constructed in the image and 
similarity of the symbol total-being, God, also triple, and celebrates the 
habit of the individual watching oneself live all the time.  Th e symbols 
auxiliary-procedure-relaxation, auxiliary-procedure-report, auxiliary-
procedure-dream-report, auxiliary-procedure-paintings present their specifi c 
virtualities.  Th e symbol relaxation represents the virtue of putting oneself 
in neutral in order to appropriately start the next step in the process of 
living.  Th e symbols auxiliary-procedures report, dream-report and paintings 
represent the full time maintenance of the psychotherapeutic process.

Th e symbol essential-procedure-of-watching-oneself-living, 
essential in the psychotherapeutic process, sends the analysand to 
the dignity of a thinking being bestowed on oneself by nature since 
the age of reason, which permits the analysand to concentrate on 
one’s own unity, making the analysand the center of oneself, the 
only possible way to reconnect to the original universal center, 
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O símbolo parte-técnica-do-contrato remete às condições par-
ticularíssimas e especiais que envolvem o símbolo atendimento, quer 
no símbolo encontro, quer no símbolo intervalo-entre-os-encontros. 
O símbolo atendimento-psicoterapêutico representa o intento de atu-
ação no sentido de o símbolo perturbado, o analisando, contar com 
as condições adequadas para corrigir suas perturbações. O símbolo 
condições-adequadas remete ao conceito de núcleo familiar inadequa-
do ou, pelo menos, visto como inadequado pelo símbolo analisando, 
e à necessidade de retomada das situações-símbolo que lhe permitam 
reviver suas perturbações.

O símbolo procedimento-essencial-no-processo-psicoterapêu-
tico remete ao símbolo ator-espectador, parte do símbolo maior ser-
atualizador, por sua vez parte integrante do símbolo individual-trino 
ser cultura-ser experiência-ser atualização, construído à imagem e 
semelhança do símbolo ser-total, Deus, também trino, e festeja o 
hábito de o indivíduo se ver vivendo o tempo todo. Os símbolos 
procedimento-auxiliar-relaxação, procedimento-auxiliar-relatório, 
procedimento-auxiliar-relato-de-sonhos, procedimento-auxiliar-
pintura apresentam suas virtualidades específi cas. O símbolo relaxação 
representa a virtude de colocar-se em ponto-morto para a arrancada 
adequada seguinte no processo do viver. Os símbolos procedimentos-
auxiliares relatório, relato-de-sonhos e pintura representam a manu-
tenção do processo psicoterapêutico em tempo integral.

O símbolo procedimento-essencial-de-se-ver-vivendo, funda-
mental no processo psicoterapêutico, remete o analisando à dignidade 
de ser pensante com que o brinda a natureza desde a idade da razão, que 
lhe permite concentrar-se em sua própria unidade, fazer-se centro de si 
mesmo, única forma de conseguir re-ligar-se ao centro original universal, 
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God.  Th e symbol awakening, the meeting of individuality which was 
previously asleep with the reality that surrounds it, is the moment in which the 
symbol spectator takes up again its place beside the symbol actor in the daily 
work of living that begins, until a new period of sleep for a new awakening.  

The symbol essential-procedure-in-the-sessions sends the 
symbol analysand to the need to continue to watch oneself live and to 
spontaneously and immediately express all thoughts that come to the 
analysand so as to off er the material of the psychotherapeutic meeting, 
which permits the analyst to have contact with the analysand’s living, 
the only way the analyst can detect in which moments the analysand 
acted inappropriately in one’s living, causing one’s own failures and 
their consequent frustrations.  Th e symbol acceptance is an essential 
condition of the procedure of the analyst, the neutralizer of the symbol 
retaliation that is the most common in the everyday life of the analysand.  

Th e symbol relaxation sends the symbol analysand to a concrete 
situation, when the rediscovery of one’s own body reminds the analysand 
of the real dimensions of one’s being-in-the-material-world.  Knowing 
the power of one’s mind to put one’s whole body to rest, including 
putting itself, the mind, to rest, the analysand starts on the course of self 
confi dence.  Th e habit of meeting with one’s own body at rest off ers the 
analysand a precious subsidy for one’s attempts to search for adequacy 
within the environment in the hope of harmonizing body-mind.  Such 
habit gives the analysand conditions to save oneself organically and 
psychically without the need to resort to anxiolytic medication.

Th e symbol report sends the symbol analysand to the situation 
of remaining watchful of one’s existing when by reporting signifi cant 
occurrences during the session and in the time until the next session, 
sustains the therapeutic content of the meeting with the analyst.  
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Deus. O símbolo despertar, encontro da individualidade antes ador-
mecida com a realidade que a rodeia, é o momento em que o símbolo 
espectador retoma o seu lugar junto ao símbolo ator na faina diária 
que se inicia até um novo adormecer, para um novo despertar.

O símbolo procedimento-essencial-nas-sessões remete o símbolo 
analisando à necessidade de continuar a se ver vivendo e a expressar 
espontânea e imediatamente todos os pensamentos que lhe ocorram, 
a fi m de oferecer o material do encontro psicoterapêutico, que per-
mite ao analista entrar em contato com suas vivências, única forma 
de poder detectar em que momentos  o analisando atuou de maneira 
inadequada no seu viver, provocando seus próprios fracassos e suas 
conseqüentes frustrações. O símbolo aceitação é condição essencial 
do procedimento do analista, neutralizador do símbolo retaliação, o 
mais comum no cotidiano do analisando.

O símbolo relaxação remete o símbolo analisando à situação de 
concretude, quando a redescoberta do próprio corpo lhe recorda as 
dimensões reais do seu ser-no-mundo-material. Conhecedor do poder 
da sua mente de colocar todo o seu corpo em acalmia, inclusive a si 
própria, a mente, o analisando começa a trajetória da autoconfi ança. 
O hábito de encontrar-se com o próprio corpo em acalmia oferece 
ao analisando um subsídio precioso para suas tentativas de busca de 
adequação com o meio na expectativa de harmonização corpo-mente. 
Tal hábito dá ao analisando condições de poupar-se orgânica e psi-
quicamente sem a necessidade de recorrer a ansiolíticos.

O símbolo relatório remete o símbolo analisando à situação 
de permanência na vigília do seu existir, quando o registro das 
ocorrências signifi cativas na sessão e no interregno até a sessão se-
guinte sustenta o teor psicoterapêutico do encontro com o analista. 
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Knowing the power of one’s mind to keep and to tune discoveries 
about oneself, the analysand starts on the course of psychotherapeutic 
self-confidence.  The habit of finding one’s own mind in tune 
with one’s living off ers the analysand a defi nitive subsidy for one’s 
attempts to search for adequacy within the environment, in the hope 
of harmonizing with oneself and with one’s fellow creatures, thus 
broadening one’s capacity to save oneself psychically and organically.  

Th e symbol dream-report sends the symbol analysand to the 
situation of entering one’s oneiric world, when the registration of its 
content and the decoding of its meaning enrich the psychotherapeutic 
content of the meeting with the analyst.  Knowing the power of the oneiric 
dimension of one’s mind, which keeps such productions and is able to 
reproduce and interpret them, thereby enriching their discoveries about 
oneself, the analysand reinforces the course of psychotherapeutic self-
confi dence.  Th e habit of meeting with one’s oneiric mind and interpreting 
its content in tune with one’s living off ers the analysand an endless source 
of elements in the search for understanding one’s own living.  

Th e symbol painting sends the symbol analysand to the situation 
of entering one’s creative world, when the pictorial registration of 
the mental content and the decoding of its meaning also enrich the 
psychotherapeutic content of the meeting with the analyst.  Knowing 
the power of the pictorial dimension of one’s mind, which is able to 
produce images and interpret them thereby enriching their discoveries 
about oneself, the analysand reinforces even more the course of 
psychotherapeutic self confi dence.  Th e habit of expressing oneself 
pictorially and interpreting the contents of their paintings in tune with 
one’s living off ers the analysand one more endless source of elements 
in the search for understanding one’s own living.
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Conhecedor do poder da sua mente de reter e de sintonizar suas desco-
bertas sobre si mesmo, o analisando começa a trajetória da autoconfi ança 
psicoterapêutica. O hábito de encontrar-se com a própria mente em 
sintonia com o seu viver oferece ao analisando o subsídio defi nitivo para 
suas tentativas de busca de adequação com o meio, na expectativa de 
harmonização consigo mesmo e com os seus semelhantes, ampliando 
assim sua capacidade de poupar-se psíquica e organicamente.

O símbolo relato-de-sonhos remete o símbolo analisando à situação 
de penetração no seu mundo onírico, quando o registro do seu conteúdo 
e a decodifi cação do seu signifi cado enriquecem o teor psicoterapêutico 
do encontro com o analista. Conhecedor do poder da dimensão onírica 
da sua mente, que retém tais produções e as consegue reproduzir e inter-
pretar, enriquecendo suas descobertas sobre si mesmo, o analisando reforça 
a trajetória da autoconfi ança psicoterapêutica. O hábito de encontrar-se 
com sua mente onírica e de intepretar seus conteúdos em sintonia com 
o seu viver oferece ao analisando uma fonte inesgotável de elementos na 
busca da compreensão de si mesmo vivendo.

O símbolo pintura remete o símbolo analisando à situação de 
penetração no seu mundo criativo, quando o registro pictórico dos 
conteúdos mentais e a decodifi cação do seu signifi cado enriquecem 
também o teor psicoterapêutico do encontro com o analista. Conhe-
cedor do poder da dimensão pictórica da sua mente, que consegue 
produzir imagens e as interpretar, enriquecendo suas descobertas sobre 
si mesmo, o analisando reforça mais ainda a trajetória da autocon-
fi ança psicoterapêutica. O hábito de expressar-se pictoricamente e 
de interpretar os conteúdos das suas pinturas em sintonia com o seu 
viver oferece ao analisando mais uma fonte inesgotável de elementos 
na busca da compreensão de si mesmo vivendo.
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Th e symbol painting highlights the symbols painting-technique 
and interpretation-parameters.  Th e symbol painting-technique sends 
the symbol analysand to the situation of manipulating the exterior 
world, when the need to use the most appropriate material points to 
the symbol easy-drying which leads to the valuing of water as a means, 
to the symbol absence-of-basic-suggestions which leads to valuing a 
blank piece of white paper, to the symbol absence-of-control which 
leads to valuing creative imagination and soft paint brushes, and to 
the symbol color-as-color which leads to valuing the use of a variety 
of colors.  Th e technique enables the selection of appropriate material 
for the emergence of elements that favor self-knowledge.  

Th e symbol parameters-of-painting-interpretation sends the symbol 
analysand to the situation of being examined in relationship to oneself as 
an artist and in relationship to the work of art itself.  Th e symbol artist 
represents the one who transcribes a sensible image, ideated or simply 
remembered, when the pictorial registration of mental content portrays the 
symbols one’s-intelligence, one’s-imagination, one’s-sensitivity, one’s-style, 
the last one portraying, in turn and on the one hand, one’s tastes, one’s 
intellectual knowledge and one’s lifestyle and, on the other, one’s time period, 
one’s nationality and one’s race, reporting thus to the symbols heredity, 
environment and education, the painting working as a true projective test. 

Th e symbol work-of-art-proper represents the transcribed 
sensible image, whether ideated or whether simply remembered, 
when the pictorial recording of mental content can be examined 
in function of the distribution on a piece of paper, the themes, the 
dynamics and the colors.  Th e symbol distribution-on-a-piece-of-
paper represents the mirrored representation of the symbol artist, the 
center of the piece of paper representing one’s own ideated center, 
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O símbolo pintura realça os símbolos técnica-de-pintura e parâ-
metros-de-interpretação. O símbolo técnica-de-pintura remete o sím-
bolo analisando à situação de manipulação do mundo exterior, quando 
a necessidade de utilização do material mais adequado aponta para o 
símbolo fácil-secagem, que leva à valorização da água como veículo, 
para o símbolo ausência-de-sugestões-básicas, que leva à valorização 
do papel branco e em branco, para o símbolo ausência-de-controle, 
que leva à valorização da imaginação criadora e dos pincéis macios, e 
para o símbolo cor-como-cor, que leva à valorização da utilização de 
cores variadas. A técnica propicia a seleção do material adequado para 
o surgimento dos elementos que favorecem o autoconhecimento.

O símbolo parâmetros-de-interpretação-da-pintura remete o 
símbolo analisando à situação do ser examinado no tocante à sua 
pessoa como artista e no tocante à obra propriamente dita. O símbolo 
artista representa aquele que transcreve uma imagem sensível, idea-
da ou apenas recordada, quando o registro pictórico dos conteúdos 
mentais retrata os símbolos sua-inteligência, sua-imaginação, sua-
sensibilidade, seu-estilo, este último retratando, por sua vez, por um 
lado, seus gostos, sua cultura intelectual e seu gênero de vida e, por 
outro, sua época, sua nacionalidade e sua raça, reportando, pois, aos 
símbolos hereditariedade, meio e educação, funcionando a pintura 
como um verdadeiro teste projetivo.

O símbolo obra-propriamente-dita representa a imagem sensível 
transcrita, seja ideada, seja apenas recordada, quando o registro pictóri-
co dos conteúdos mentais pode ser examinado em função da distribui-
ção no papel, da temática, da dinâmica e do colorido. O símbolo dis-
tribuição-no-papel representa o posicionamento espelhado do símbolo 
artista, o centro do papel representando o seu próprio centro ideado, 
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superimposing, from this point outwards, an intercrossed partition 
with the subsequent projections understood as follows:  the symbol 
right-half records one’s relationship with the exterior world and the 
symbol left-half records one’s relationship with the interior world (the 
opposite being true for the left-handed person);  the symbol upper-half 
records the spiritual-abstract values of one’s psyche and the symbol 
lower-half, the material-concrete values.  

Th e symbol themes represents the conjunction of the pictorial 
with the developmental stage of the symbol artist, permitting us 
to detect one’s problems:  the childish individual reveals oneself in 
themes that are static or just a little dynamic, of content connected 
to safety and primary needs, organic ones, and usually presented 
in two dimensions;  the adolescent reveals oneself in dynamic 
themes, of content connected to pugnacity and secondary needs, 
psychosocial ones, presented in three dimensions;  the adult revels 
oneself in dynamic themes, of content connected to secondary needs, 
psychosocial ones, and to spirituality, presented in a panoramic way;  
the simply neurotic individual and the psychotic individual reveal 
themselves in one of the themes above, with distortions according to 
their stage and type of disturbance.  

Th e symbol dynamics represents movement in the conjunction 
of the pictorial with the developmental stage of the symbol artist, 
favoring the capturing of one’s problems:  the extroverted one expresses 
movements from left to right and the introverted one, from right 
to left (the opposite being true for the left handed individual);  the 
person with positive vital tonus expresses movements from the bottom 
up and the one with negative vital tonus, from the top down;  the 
one in development expresses movements in a clockwise direction, 
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sobrepondo-se, a partir desse ponto, uma divisória entrecruzada, com 
as projeções subseqüentes assim compreendidas: o símbolo metade-
direita registrando sua relação com o mundo exterior e o símbolo 
metade-esquerda registrando sua relação com o mundo interior 
(valendo o oposto para o sinistro); o símbolo metade-superior regis-
trando os valores abstrato-espirituais do seu psiquismo e o símbolo 
metade-inferior, os concreto-materiais.

O símbolo temática representa a conjunção do pictórico com 
o estágio evolutivo do símbolo artista, permitindo detectar sua 
problemática: o infantil revelando-se nos temas estáticos ou pou-
co dinâmicos, de conteúdos ligados à segurança e às necessidades 
primárias, orgânicas, em geral apresentados em duas dimensões; 
o adolescente revelando-se nos temas dinâmicos, de conteúdos 
ligados à pugnacidade e às necessidades secundárias, psicossociais, 
apresentados em três dimensões; o adulto, revelando-se nos temas 
dinâmicos, de conteúdos ligados às necessidades secundárias, psi-
cossociais, e à espiritualidade, apresentados de forma panorâmica; 
o simplesmente neurótico e o psicótico, revelando-se em um dos 
temas acima, com distorções conforme seu estágio e tipo de per-
turbação.

O símbolo dinâmica representa o movimento na conjunção 
do pictórico com o estágio evolutivo do símbolo artista, favore-
cendo a captação da sua problemática: o extrovertido expressando 
seus movimentos da esquerda para a direita e o introvertido, da 
direita para a esquerda (valendo o oposto para o sinistro); o de 
tônus vital positivo expressando seus movimentos de baixo para 
cima e o de tônus vital negativo, de cima para baixo; o em evolução 
expressando seus movimentos na direção dos ponteiros do relógio, 
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and the one in involution, in the opposite direction (the opposite 
being true for the left handed person).  

Th e symbol coloring represents color in the conjunction of the 
pictorial with the developmental stage of the symbol artist, confi rming 
problems that had already been captured:  the innocent person celebrates the 
color white; the sad one, black;  the loving one, the color violet;  the primitive 
one, indigo; the optimist, blue;  the hopeful person, green;  the prudent 
one, yellow;  the dynamic and prudent one, orange;  the impetuous one, 
red;  the repressed one, brown.  Th e symbol work of art, in the conjunction 
of the symbol distribution-on-a-piece-of-paper with the symbols themes, 
dynamics and coloring, represents a moment of the symbol artist, the 
analysand, an artistic writing accessible to all human beings.  

Th e symbol psychotherapeutic-contract represents the agreement 
between the analysand and the analyst, an agreement based on the 
belief that the symbol analysand, a disturbed symbol, and the symbol 
analyst, a harmonious symbol, meeting each other, are able to lead to 
a greater symbol, the symbol constructive-relationship.  By doing so, 
it represents the fi rst step for the symbol healthy-relationship, which 
rests on the supposition that the symbol analyst lives with freedom 
of spirit and provides conditions for the symbol analysand to also live 
it.  Th e symbol contract sends, necessarily, to the symbols rights and 
duties, which police the symbol unfolding-of-the-event.  

3.7 The symbol unfolding-of-the-event

Th e symbol unfolding-of-the-event represents the sequence of 
events that result from the symbol weekly-event-analysand-analyst, 
which happens at a pre-established day, time, place and duration.  
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sentido horário, e o em involução, na direção contrária (valendo o 
oposto para o sinistro).

O símbolo colorido representa a cor na conjunção do pictórico 
com o estágio evolutivo do símbolo artista, confi rmando sua pro-
blemática captada: o inocente festejando o branco; o entristecido, o 
preto; o amoroso, o violeta; o primitivo, o anil; o otimista, o azul; o 
esperançoso, o verde; o ponderado, o amarelo; o ponderado dinâmico, 
o alaranjado; o arrebatado, o vermelho; o reprimido, o castanho. O 
símbolo obra, na conjunção do símbolo distribuição-no-papel com 
os símbolos temática, dinâmica e colorido, representa um momento 
do símbolo artista, o analisando, escrita plástica acessível a todos os 
seres humanos.

O símbolo contrato-psicoterapêutico representa o acordo entre 
o analisando e o analista, acordo esse com base na crença de que o 
símbolo analisando, um símbolo perturbado, e o símbolo analista, um 
símbolo harmonioso, encontrando-se, podem remeter a um símbolo 
de maior grandeza, o símbolo convivência-construtiva. Desse modo, 
representa o primeiro passo para o símbolo relação-sadia, que repousa 
na suposição de que o símbolo analista viva a liberdade de espírito 
e propicie condições para que o símbolo analisando também a viva. 
O símbolo contrato remete, necessariamente, aos símbolos direitos e 
deveres, que policiam o símbolo desenrolar-do-evento.

3.7 O símbolo desenrolar-do-evento

O símbolo desenrolar-do-evento representa a seqüência de 
acontecimentos decorrente do símbolo evento-semanal-analisando-
analista, que se dá em dia, hora, local e duração preestabelecidos. 
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Th e symbol analyst sends us to the symbol neutral-appearance which, in 
turn, sends to the symbols discrete-grooming and tender-non-sensual-
attitude, exorcizing the symbol fundamental-confl ictive-theme-of-fear-
desire-of-a-total-fusional-relationship-with-the-matrix.  Th e symbol 
analyst represents the symbol repetition-of-a-known-situation, in order 
to guarantee the continuity of the symbol unfolding-of-the-event.  

The symbol comfortable-accommodation and the symbol 
verbalization-of-all-thoughts sends us to the symbols psychotherapeutic-
habit and ideal-situation.  Th e symbol fi rst-sessions sends us to the symbol 
historical-content, the source of the symbol confl ictive-themes.  Th e 
symbol interruption-of-verbalization must only happen when, having 
exhausted all historical content, the discourse of the analysand acquires 
the characteristic of digression, when the symbol fl eeing-procedure gives 
rise then to the beginning of the psychotherapeutic process, sending us 
to the symbol interpretation, decoding, basic to the process.  

Th e symbol basic-presupposition-of-the-psychotherapeutic-work 
sends us to the symbol absence-of-systematization-consciousness in the 
analysand, which brings in its essence the symbol obscure-knowledge, 
a kind of knowledge that is obscured by the symbol absence-of-
responsibility.  Th e complementary symbol of this basic presupposition 
is the symbol consciousness-of-systematization, present in the symbol 
analyst, which reports, necessarily, to the symbol responsibility.  Such a 
complementary symbol is what gives the process the psychotherapeutic 
characteristics, that is, the possibility of absorption, on the part of the 
analysand, of the symbols consciousness and responsibility.  

Th e symbol existential-phenomenological-analysis, which necessarily 
brings with it the symbol informational-model, which encompasses the 
symbols causal-energetic-model, structural-model and aesthetic-dimension, 
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O símbolo analista remete ao símbolo aparência-neutra que, por sua 
vez, remete aos símbolos toalete-discreta e atitude-carinhosa-não-
sensual, exorcisadores do símbolo tema-confl itivo-fundamental-
de-desejo-medo-de-ligação-fusional-total-com-a-matriz. O símbolo 
analista representa o símbolo repetição-da-situação-conhecida para 
garantir a continuidade do símbolo desenrolar-do-evento.

O símbolo acomodação-confortável e o símbolo verbalização-
de-todos-os-pensamentos remetem aos símbolos hábito-psicoterapêu-
tico e situação-ideal. O símbolo primeiras-sessões remete ao símbolo 
conteúdos-históricos, fonte do símbolo temas-confl itivos. O símbolo 
interrupção-da-verbalização só deve ocorrer quando, esgotados os 
conteúdos históricos, a dissertação do analisando adquirir a caracte-
rística de digressão, quando o símbolo procedimento-de-fuga suscita, 
então, o início do processo psicoterapêutico, remetendo ao símbolo 
interpretação, decodifi cação, básico no processo.

O símbolo pressuposto-básico-do-trabalho-psicoterapêutico 
remete ao símbolo ausência-de-consciência-da-sistematização, no 
analisando, que traz no seu bojo o símbolo conhecimento-obscuro, 
conhecimento esse encoberto pelo símbolo ausência-de-responsabili-
dade. O símbolo complemento desse pressuposto básico é o símbolo 
consciência-da-sistematização, presente no símbolo analista, e que 
reporta, necessariamente, ao símbolo responsabilidade. Tal comple-
mento é que dá ao processo a característica de psicoterapêutico, isto 
é, de possibilidade de absorção, por parte do analisando, dos símbolos 
consciência e responsabilidade.

O símbolo análise-fenomenológico-existencial, que traz consigo, 
necessariamente, o símbolo modelo-informacional, que engloba os sím-
bolos modelo-energético-causal, modelo-estrutural e dimensão-estética, 
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signals the developmental course of the symbol analyst, which 
enables the analyst to eff ectively contribute to the development of the 
symbol analysand.  Th e symbol analyst sends us thus to the symbol 
explanation-about-the-control-of-natural-events and to the symbol 
exploration-and-interpretation-of-the-content-of-phenomena-in-a-
methodical-and-critical-way.  Th e symbol analyst sends us, therefore, 
necessarily, to the symbol datum, the totality of the dyadic relationship, 
and to the symbol acting which is the datum in movement, based on 
the principle of intentionality.  

Th e phenomenological-existencial-analysis symbol, that brings with 
itself, necessarily, the symbol informational-model, that includes the symbols 
causal-energetic-model, structural-model and esthetic-dimension, marks 
the symbol analyst’s evolutionary path, that puts the symbol analyst in a 
situation of contributing indeed to the evolution of the symbol analysand. 
Th e symbol analyst remits, therefore, to the explanation-of-the-control-
of-natural-events symbol and the exploration-of-and-interpretation-of-
the-content-of-phenomenon-in-a-methodical-and-critical-way symbol. 
Th e symbol analyst remits, therefore, necessarily, to the symbol datum, 
the totality of the dyadic relationship, and to the symbol performance, the 
datum in movement, with its basis in the principle of intentionality.

Th e symbol principle-of-intentionality sends us to the symbol 
consciousness-of, that is, to the subject-object relationship.  Th e 
symbol analysand-analyst-datum encompasses the relationships of 
analyst to oneself, of analysand to analyst, of analyst to analysand, 
and of analysand to oneself.  Th e symbol intentionality encompasses 
levels, which are those of operant intentionality, of the object in the 
act, not yet refl ected, and that of thematic intentionality, knowledge 
of the object and knowledge of this knowledge of the object.  
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assinala a trajetória evolutiva do símbolo analista, que o coloca em 
condições de contribuir efetivamente para a evolução do símbolo 
analisando. O símbolo analista remete, pois, ao símbolo explica-
ção-sobre-o-controle-dos-acontecimentos-naturais e ao símbolo 
exploração-sobre-e-interpretação-do-conteúdo-dos-fenômenos-de-
maneira-metódica-e-crítica. O símbolo analista remete, portanto, 
necessariamente, ao símbolo dado, a totalidade da relação diádica, e 
ao símbolo atuação, o dado em movimento, com base no princípio 
da intencionalidade.

O símbolo análise-fenomenológico-existencial, que traz consigo, 
necessariamente, o símbolo modelo-informacional, que engloba os 
símbolos modelo-energético-causal, modelo-estrutural e dimensão-
estética, assinala a trajetória evolutiva do símbolo analista, que o 
coloca em condições de contribuir efetivamente para a evolução do 
símbolo analisando. O símbolo analista remete, pois, ao símbolo 
explicação-sobre-o-controle-dos-acontecimentos-naturais e ao símbolo 
exploração-sobre-e-interpretação-do-conteúdo-dos-fenômenos-de-
maneira-metódica-e-crítica. O símbolo analista remete, portanto, 
necessariamente, ao símbolo dado, a totalidade da relação diádica, e 
ao símbolo atuação, o dado em movimento, com base no princípio 
da intencionalidade.

O símbolo princípio-da-intencionalidade remete ao símbolo 
consciência-de, isto é, à relação sujeito-objeto. O símbolo dado-ana-
lisando-analista engloba as relações analista para si mesmo, analisando 
para o analista, analista para o analisando, analisando para si mesmo. O 
símbolo intencionalidade compreende níveis, que são o da intenciona-
lidade operante, a do objeto em ato, não ainda refl etida, e o da inten-
cionalidade temática, saber do objeto e saber deste saber sobre o objeto. 
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Th e symbol intentionality sends us to the symbol posture, which 
represents the possibility of a level change.  Th e symbol level-change 
becomes possible in the psychotherapeutic relationship through the 
symbol psychotherapeutic-dialogue.  

Th e symbol transformation-of-intentionality sends us to the symbol 
knowledge-of-reality.  Th e symbol knowledge-of-reality encompasses 
levels, which are those of knowledge of reality as conceived by common 
sense and that of knowledge of reality as conceived by science.  Th e symbol 
transformation-of-intentionality has as a condition the symbol essence-
of-the-phenomenon-in-question, the relationship analysand-analyst, 
here and now, which is a result of the symbol placing-knowledge-on-hold.  
Th e symbol communication, which encompasses the verbal and non-
verbal levels, off ers the material for the symbol clarifi cation, which 
makes possible the symbol change-of-the-being.  

Th e symbol tri-dimensionality-of-the-human-being must be 
well understood by the analysand, in its two aspects, structural and 
dynamic.  Th e analysand needs to distinguish between the symbols 
individual and person, the fi rst, common to all objects of the universe 
according to its laws, and the second, having self-determination.  
Th e symbol self-determination resorts to the symbol fi les, in its two 
aspects, of cultural data and of data from one’s own experience.  Th e 
symbol fi les, in its two aspects, is susceptible to the infl uence of the 
symbol actualization which functionally manifests the roles of actor 
and spectator of one’s own action.

Th e symbol possibility-of-change makes possible the existence of 
the symbol learning-the-game-of-life as a result of the symbol capacity-
for-latency, the capacity to stop between a stimulus and a response.  Th e 
symbol analysand needs to live with the symbols examination-of-conduct, 
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O símbolo intencionalidade remete ao símbolo atitude, que representa 
a possibilidade de mudança de nível. O símbolo mudança-de-nível 
torna-se possível na relação psicoterapêutica por meio do símbolo 
diálogo-psicoterapêutico.

O símbolo transformação-da-intencionalidade remete ao símbolo 
conhecimento-da-realidade. O símbolo conhecimento-da-realidade 
compreende níveis, que são o do conhecimento da realidade como a 
concebe o senso comum e o do conhecimento da realidade como a 
concebe a ciência. O símbolo transformação-da-intencionalidade tem 
como condição o símbolo essência-do-fenômeno-em-questão, a relação 
analisando-analista, aqui e agora, que decorre do símbolo colocação-
do-conhecimento-entre-parêntesis. O símbolo comunicação, que com-
preende os níveis verbal e não verbal, oferece o material para o símbolo 
clarifi cação, que possibilita o símbolo modifi cação-do-ser.

O símbolo tridimensionalidade-do-ser-humano deve ser bem 
compreendido pelo analisando, nos seus dois aspectos, estrutural e di-
nâmico. O analisando necessita distinguir a diferença entre os símbolos 
indivíduo e pessoa, o primeiro, comum aos demais objetos do universo 
conforme suas leis, e, o segundo, dotado de auto-determinação. O 
símbolo auto-determinação recorre ao símbolo arquivo, nas duas 
espécies, dos dados culturais e dos dados da própria experiência. O 
símbolo arquivo, nas suas duas espécies, é passível da infl uência do 
símbolo atualização, que manifesta, funcionalmente, os papéis de ator 
e de espectador da própria ação.

O símbolo possibilidade-de-modifi cação propicia o símbolo 
aprendizado-do-jogo-da-vida em decorrência do símbolo capaci-
dade-de-latência, parada entre o estímulo e a resposta. O símbolo 
analisando necessita conviver com os símbolos exame-das-condutas, 
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perception-of-the-reasons-for-the-failures-in-obtaining-what-one-needs, 
planning-of-possible-conduct and making-a-hierarchy-of-actions-and-
trying-them-out.  Th e symbol dynamics-of-the-sessions, the expediting of 
learning the game of life by the analysand, bringing into action the symbols 
examination, perception, planning, establishment-of-an-hierarchy and 
experimentation, necessarily always takes into account the symbol refl ection-
about-what-the-analysand-wants, from whom, why, when, where and how.  

Th e symbol passage-from-irrationality-to-rationality depends on the 
symbols habit-of-restraining-automatic-actions and habit-of-putting-into-
action-elaborated-responses.  Th e symbol habit-of-restraining-automatic-
actions, whether those inspired by one’s cultural fi les or whether those 
inspired by one’s own experiential fi les, is possible because of the symbol 
latency.  Th e symbol habit-of-actualizing-elaborated-responses is possible 
because of the expeditiousness of the symbols framework-of-basic-values 
and framework-of-basic-feelings and sends to the symbol self-consensus, 
which comes to substitute the symbol external-judgment-of-authority.  
Th e symbols cultural-fi les and experiential-fi les progress from disorderly 
fi le storage to computational centers, and the symbol static-control-of-the-
individual transforms itself into the symbol dynamic-control-of-the-person.  

Th e fi gure-symbol action-reaction in its variants, direct or 
indirect action-reaction and immediate or retarded action-reaction, 
is made up from the symbol referential-background-of-the-symbols-
rethought-culture-and-refl ected-living.  Th e symbols rethought-
culture and refl ected-living modify the symbol referential-background, 
enabling the appearance of ever more natural fi gures, more integrated 
and more inspired by the harmonic whole, and better inserted in it.  
Th e symbol anticipation-of-possible-events, when it purifi es itself, 
allows the purifi cation of the symbols elaboration and posture.  
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percepção-da-razão-dos-fracassos-em-obter-o-que-necessita, elaboração-
das-condutas-possíveis, hierarquização-das-ações-e-experimentação-
delas. O símbolo dinâmica-das-sessões, a agilização da aprendizagem 
do jogo da vida por parte do analisando, fazendo atuar os símbolos 
exame, percepção, elaboração, hierarquização e experimentação, leva 
sempre em conta, necessariamente, o símbolo refl exão-sobre-o-que-o-
analisando-deseja, de quem, por quê, quando, onde e como.

O símbolo passagem-da-irracionalidade-para-a-racionalidade 
depende dos símbolos hábito-de-refrear-as-ações-automatizadas e 
hábito-de-atualizar-as-respostas-elaboradas. O símbolo hábito-de-
refrear-as-ações-automatizadas, quer as inspiradas pelo seu arquivo 
cultural, quer as inspiradas pelo seu arquivo experiencial, advém do 
símbolo latência. O símbolo hábito-de-atualizar-as-respostas-elaboradas 
advém da agilização dos símbolos quadro-de-valores-básicos e quadro-
de-sentimentos-básicos, e remete ao símbolo consenso-próprio, que 
vem substituir o símbolo juízo-externo-de-autoridade. Os símbolos 
arquivo-cultural e arquivo-experencial passam de depósitos desordena-
dos a centros de computação, o símbolo controle-estático-do-indivíduo 
transformando-se no símbolo controle-dinâmico-da-pessoa.

O símbolo-figura ação-reação, nas suas variáveis ação-
reação direta ou indireta e ação-reação imediata ou retardada, 
constitui-se a partir do símbolo fundo-referencial-dos-símbolos-
cultura-repensada-e-viver-refl etido. Os símbolos cultura-repensada 
e vivência-refl etida vão modifi cando o símbolo fundo-referencial, 
propiciando o surgimento de fi guras cada vez mais naturais, mais 
integradas, mais inspiradas pelo todo harmônico e nele melhor 
inseridas. O símbolo antecipação-dos-eventos-possíveis, depurando-
se, vai permitindo a depuração dos símbolos elaboração e atitude. 
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Th e imponderable symbol, at the end of this chain of development, 
once it is assumed to be possible, cancels out the disrupting role of 
the symbol surprise-as-shock.  

Th e symbol desire-for-change results from the perception of 
the failure of irrational actions.  Th e symbol desired-posture comes 
from the perception of the symbol frustrating-event and prepares the 
way for the symbol change-of-conduct.  Th e symbol secondary-gain 
appears as a disturbing element, engendering the emergence and 
crystallization of the symbol perverted-consciousness.  Th e symbol 
analysand-fi xated-on-the-symbol-perverted-consciousness appeals to 
the means of trying to unmask the superiority of the symbol analyst.  
Th e success of the symbol analysand in demoralizing the symbol 
analyst defi nitely ends the possibility of psychotherapeutic action.  

Th e symbol rational-communication witnesses the occurrence 
of the symbol psychic-assemblage.  Th e symbol analysand, once 
envisioning the possibility of transporting one’s living to the 
level of experience of the symbol analyst, celebrates the symbol 
rationality, inaugurates a new period of psychotherapeutic living  
and begins to rehearse similar experiences in everyday life.  Th e 
symbol material-world, starting with one’s own body, becomes 
homologous to the symbol instrument-of-labor in function of the 
symbol spiritual-destination, which is the generating power of the 
copulation of the symbol temporality with the symbol eternity.  

The symbol rat ional i ty-of-the-analyst ,  a  learning 
condition of rational communication on the part of the symbol 
analysand, offers the symbol external-determinant-of-this-
learning.  Th e symbol main-internal-determinant is homologous 
to the symbol decision-of-the-analysand-to-go-to-the-meeting.  
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O símbolo imponderável, no fi nal da cadeia dessa evolução, uma vez 
suposto como possível, anula o papel desestruturador do símbolo 
surpresa-como-choque.

O símbolo desejo-de-mudança decorre da percepção da impro-
fi cuidade das ações irracionais. O símbolo atitude-desejada advém da 
percepção do símbolo evento-frustrador e prepara o caminho para 
o símbolo modifi cação-da-conduta. O símbolo ganho-secundário 
aparece como um elemento perturbador, suscitando o surgimento e a 
cristalização do símbolo consciência-pervertida. O símbolo analisan-
do-fi xado-no-símbolo-consciência-pervertida recorre ao expediente de 
tentativa de desmascaramento da superioridade do símbolo analista. 
O sucesso do símbolo analisando em desmoralizar o símbolo analista 
encerra defi nitivamente a possibilidade de atuação psicoterapêutica.

O símbolo comunicações-racionais testemunha a ocorrên-
cia do símbolo montagem-do-psiquismo. O símbolo analisando, 
podendo visualizar a possiblidade de transportar sua vivência para 
o nível de experiência do símbolo analista, festeja o símbolo ra-
cionalidade, inaugura uma nova era do seu viver psicoterapêutico 
e começa a ensaiar experiências semelhantes no seu cotidiano. 
O símbolo mundo-material, a partir do seu próprio corpo, torna-se 
homólogo ao símbolo instrumento-de-trabalho, em função do símbolo 
destinação-espiritual, que é força geradora da copulação do símbolo 
temporalidade com o símbolo eternidade.

O símbolo racionalidade-do-analista, condição de aprendi-
zagem da comunicação racional por parte do símbolo analisando, 
oferece o símbolo determinante-externo-dessa-aprendizagem. 
O símbolo determinante-interno-principal é homólogo ao 
símbolo decisão-do-analisando-em-comparecer-ao-encontro. 

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   135Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   135 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



136

Nevertheless, there is, in the meeting, the permanent dual presence of 
the symbol rational-analysand, who wants the process, and the symbol 
irrational-analysand, who wants to sabotage the process.  Th e symbol 
phases-of-development is a constant in the psychotherapeutic process, 
respectively encompassing the resulting symbols of naïve-submission, 
naïve-rebellion, pretense, and fi nally, cooperation.  

The symbol psychotherapeutic-processing encompasses the 
analysand learning the symbol received-information, whether it is 
cultural information or whether it is experiential information, learning 
the symbol action-reaction, and the symbols criticism-of-his-conduct 
and its-change.  Th e symbol basic-information is the “leitmotiv”, the 
main theme, the conductor, whose clear and indisputable repetition, 
in a natural and opportune way, off ers the necessary reinforcement.  
Th e symbol basic-information is made up of the chain-symbol goal 
→ happiness → freedom → life → truth → reality → freedom → 

happiness, aff ected by the intermittence of the symbol rationality-
irrationality when it avails itself of the symbols past-archives, archives-
criticism, and criticism-actualization.  

The symbol basic-information sends us to the symbol 
complementary-information, the necessary variation, the secondary 
theme, whose clear and indisputable repetition, in a natural and 
opportune way, offers the reinforcement of the reinforcement.  
Th e symbol complementary-information is made up of the chain-
symbol human being → refl ection → transcendence, that is, need-
communication-satisfaction, also aff ected by the intermittence of the 
symbol rationality-irrationality, an intermittence that can be detected 
as normal or pathological, in this case engendering the symbols 
treatment and cure.  
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Não obstante, há, no encontro, a presença dual permanente do 
símbolo analisando-racional, que deseja o processo, e do símbolo 
analisando-irracional, que deseja sabotar o processo. O símbolo fases-
da-evolução é uma constante no processo psicoterapêutico, compre-
endendo, respectivamente, os símbolos decorrentes entrega-ingênua, 
revolta-ingênua, farsa e, fi nalmente, cooperação.

O símbolo processamento-psicoterapêutico compreende o 
aprendizado, por parte do analisando, do símbolo informações-
recebidas, quer culturais, quer experienciais, do símbolo ação-
reação e dos símbolos crítica-da-sua-conduta e modifi cação-dela. 
O símbolo informações-básicas é o “leitmotiv”, o tema principal, 
condutor, cuja repetição clara e insofi smável de maneira natural, 
oportuna, oferece o reforço necessário. O símbolo informações-
básicas é constituído da cadeia-símbolo meta → felicidade → 
liberdade → vida → verdade → realidade → liberdade → felici-
dade, afetada pela intermitência do símbolo racionalidade-irracio-
nalidade ao valer-se dos símbolos passado-arquivo, arquivo-crítica, 
crítica-atualização.

O símbolo informações-básicas remete ao símbolo informa-
ções-complementares, a variação necessária, o tema secundário, 
cuja repetição, também clara e insofi smável e de maneira natural, 
oportuna, oferece o reforço do reforço. O símbolo informações-
complementares é constituído da cadeia-símbolo ser humano → 
refl exão → transcendência, ou seja, necessidade → comunicação → 
satisfação, também afetada pela intermitência do símbolo racionali-
dade → irracionalidade, intermitência essa que pode ser detectada 
como normal ou patológica, neste caso suscitando os símbolos 
tratamento e cura.
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The symbol cure-of-the-analysand, one’s passage to the 
existential level of the symbol analyst, a result of the symbol learning-
about-his-own-being-and-about-its-appropriate-use, is homologous 
to the symbol solving-the-problem-of-existence.  Th e symbol solving-
the-problem-of-existence is made up of the chain-symbol action → 
refl ection → criticism → prospecting → action.  Th e symbol solving-
the-problem sends us to the symbol freedom, since only free action 
permits learning.  Th e symbol game-of-life sends us to the symbols 
conscious-player and unconscious-player, among which we fi nd the 
symbols personal and social responsibility.  

Th e symbol conscious player, homologous to the symbol analyst 
and a result of the symbol work-on-conquering-personalization, is 
the result of the comprehension of the symbol human-world, an 
open and unfi nished system, of the symbol ambiguous-life, the true 
transcendental, and of the symbols natural-world and social-world, 
the path to transcendence.  Such understanding sends us to the 
symbol solution-of-the-problem-of-existence, which consists of the 
transformation of the symbol individual into the symbol person, which 
includes the symbol cooperation, so that all can receive the means 
to be able to carry out this transformation.  Th e symbol game-of-life 
sends us to the symbol battle-of-everyday-life, which celebrates as its 
main weapon the symbol intelligence.  

The symbol work-of-the-analyst depends on the symbol 
intelligence-of-the-analysand.  Th e symbol intelligence manifests 
developmental levels, which condition the symbol work-of-the-analyst 
within its limits.  Th e symbol fi rst-childhood encompasses three distinct 
levels of the symbol intelligence:  at the fi rst level, that of the symbol 
intelligence-of-the-directing-dynamic-potency-of-the-universe, 
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O símbolo cura-do-analisando, sua passagem para o nível 
existencial do símbolo analista, decorrente do símbolo aprendiza-
gem-sobre-seu-próprio-ser-e-sobre-o-uso-adequado-dele, é homó-
logo ao símbolo equacionamento-do-problema-da-existência. O 
símbolo equacionamento-do-problema-da-existência é constituído 
da cadeia-símbolo ação → refl exão → crítica → prospecção → 
ação. O símbolo equacionamento-do-problema remete ao símbolo 
liberdade, pois só a ação livre permite a aprendizagem. O símbolo 
jogo-da-vida remete aos símbolos jogador-consciente e jogador-
inconsciente, entre os quais se encontra o símbolo responsabilidade, 
pessoal e social.

O símbolo jogador-consciente, homólogo ao símbolo analista, 
resultado do símbolo trabalho-na-conquista-da-personalização, de-
corre da compreensão do símbolo mundo-humano, sistema aberto 
e inacabado, do símbolo vida-ambígua, o verdadeiro transcendental, 
e dos símbolos mundo-natural e mundo-social, o caminho para a 
transcendência. Tal compreensão remete ao símbolo solução-do-
problema-da-existência, que consiste na transformação do símbolo 
indivíduo no símbolo pessoa, que inclui o símbolo cooperação, para 
que todos obtenham os meios para conseguir essa transformação. O 
símbolo jogo-da-vida remete ao símbolo batalha-do-cotidiano, que 
festeja como arma principal o símbolo inteligência.

O símbolo trabalho-do-analista depende do símbolo inte-
ligência-do-analisando. O símbolo inteligência manifesta níveis 
evolutivos, que condicionam o símbolo trabalho-do-analista às 
suas limitações. O símbolo primeira-infância compreende três 
níveis distintos do símbolo inteligência: no primeiro nível, o do 
símbolo inteligência-da-potência-dinâmica-diretora-do-universo, 
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the symbol work-of-the-analyst is nullifi ed;  at the second level, that 
of the symbol intelligence-at-the-level-of-balancing-external-sensory 
and motor-actions, the symbol work-of-the-analyst is limited to 
the symbol conditioning;  at the third level, that of the symbol 
intelligence-at-the-level-of-balancing-internal-actions-representative-
of-concrete-reality, the symbol work-of-the-analyst is limited to the 
symbol internalized-external-control.  Th e symbol second-childhood 
encompasses the symbol intelligence-at-the-level-of-balancing-
internal-operations-representative-of-concrete-reality, which limits 
the symbol work-of-the-analyst to the symbol internal-control-
based-on-refl ection-about-the-concrete.  Th e symbol adolescence 
encompasses the symbol intelligence-at-the-level-of-balancing-
internal-operations-representative-of-abstract reality, which permits 
the symbol work-of-the-analyst to delve into the symbol internal-
control-based-on-refl ection-on-the-abstract-at-the-personal-level.  
Th e symbol adulthood encompasses the broadening of the symbol 
abstract-intelligence-at-the-social-level-of-the-community, of 
humanity and of the cosmos.

The symbol primary-perturbations-of-the-relationship-of-
vital-energy-to-reality, homologous to the symbol psychoses, the 
internalization of this energy, sends the symbol work-of-the-analyst 
to peculiar limitations, causing the appearance, necessarily, of the 
symbols responsible-family-member and assistant-doctor.  Th e symbol 
psychoses nullifi es the primary importance of the symbol intelligence, 
celebrates the symbol conditioning-at-the-phobic-level as ideal, 
records the symbol perception as limited to the level of duration and 
the symbol adult morality as inexistent in all cases, and nullifi es the 
possibility of the appearance of the symbol cure.  
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fi ca anulado o símbolo trabalho-do-analista; no segundo, o do 
símbolo inteligência-ao-nível-da-equilibração-das-ações-externas-
sensoriais e motoras, o símbolo trabalho-do-analista fi ca limitado ao 
símbolo condicionamento; no terceiro, o do símbolo inteligência-
ao-nível-da-equilibração-das-ações-internas-representativas-da-
realidade-concreta, o símbolo trabalho-do-analista fi ca limitado ao 
símbolo controle-externo-internalizado. O símbolo segunda-infância 
compreende o símbolo inteligência-ao-nível-da-equilibração-das-
operações-internas-representativas-sobre-a-realidade-concreta, que 
limita o símbolo trabalho-do-analista ao símbolo controle-interno-
com-base-na-refl exão-sobre-o-concreto. O símbolo adolescência 
compreende o símbolo inteligência-ao-nível-da-equilibração-das-
operações-internas-representativas-sobre-a- realidade-abstrata, que 
permite ao símbolo trabalho-do-analista a incursão no símbolo 
controle-interno-com-base-na-refl exão-sobre-o-abstrato-no-plano 
-pessoal. O símbolo  adultez  compreende a ampliação do símbolo 
inteligência-abstrata-no-plano-social-da-comunidade, da humani-
dade e cósmico.

O símbolo perturbações-primárias-da-relação-da-energia-vital-
com-a-realidade, homólogo ao símbolo psicose, internalização dessa 
energia, remete o símbolo trabalho-do-analista a limitações peculia-
res, fazendo surgir, necessariamente, os símbolos familiar-responsável 
e médico-assistente. O símbolo psicose anula a importância prima-
cial do símbolo inteligência, festeja o símbolo condicionamento-
ao-nível-fóbico como ideal, registra o símbolo percepção como 
limitado ao nível da duração e o símbolo moralidade adulta como 
inexistente em todos os casos, e anula a possibilidade do surgimento 
do símbolo cura.
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The symbol psychoses encompasses the type-symbols 
schizophrenia (simple, hebephrenic, and paranoid), paranoia, 
melancholy and mania.  Th e type-symbol schizophrenia records the 
symbol emotion as limited to the level of spontaneous anticipation-
anger, with the following variations:  in simple schizophrenia, although 
the symbol imagination may occur at the level of shrewdness, the 
symbol perception is fi xated at the level of fear, and the symbol 
intelligence, although at the service of shrewdness, is fated to fruitless 
attempts given the pre-object level of the symbol consciousness;  in 
hebephrenia there is a similar condition aggravated by the possible 
living of anger;  in paranoid schizophrenia there is a similar condition, 
that has however the possible living of naïve freedom at the level of 
the concrete.  Th e type-symbol paranoia records the symbol emotion 
also limited to the level of spontaneous anticipation-anger, however 
in a condition in which the symbol imagination-at-the-level-of-
cunningness may occur in consonance with the symbol perception-
at-the-level-of-naïve-reflected-freedom, permitting the symbol 
intelligence to act at the abstract level, although the acting is doomed 
to failure due to the inconsistency of the symbol consciousness.  Th e 
type-symbol melancholia records the symbol imagination-at-the-level-
of-doubt, in a condition in which the symbol perception-at-the-level-
refl ected-freedom-from-fear leads to the symbol false-love, with the 
symbol intelligence-at-the-abstract-level wavering in the prison of the 
symbol spontaneous-naïve-object-consciousness.  Th e type-symbol 
mania records the symbol imagination-at-the-level-of-cunningness 
in a general condition similar to melancholia, freed however from 
the symbol consciousness, distorted by permissiveness which begins 
to celebrate the symbol orgy.  
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O símbolo psicose compreende os símbolos-tipo esquizo-
frenia (simples, hebefrênica e paranóide), paranóia, melancolia e 
mania. O símbolo-tipo esquizofrenia registra o símbolo emoção 
como limitado ao nível da antecipação-cólera espontânea, com as 
seguintes variações: na esquizofrenia simples, embora o símbolo 
imaginação possa ocorrer ao nível da esperteza, o símbolo percepção 
está fi xado ao nível do medo, e o símbolo inteligência, embora a 
serviço da esperteza, está fadado a tentativas infrutíferas, dado o 
nível pré-objetal do símbolo consciência; na hebefrenia, quadro 
semelhante, agravado pela vivência possível da cólera; na esqui-
zofrenia paranóide, quadro semelhante, contando, porém, com a 
vivência possível de uma liberdade ingênua ao nível do concreto. 
O símbolo-tipo paranóia registra o símbolo emoção também li-
mitado ao nível da antecipação-cólera espontânea, porém em um 
quadro em que o símbolo imaginação-ao-nível-da-esperteza pode 
ocorrer em consonância com o símbolo percepção-ao-nível-da-
libertação-refl etida-ingênua, permitindo ao símbolo inteligência 
atuar ao nível abstrato, atuação essa fadada ao fracasso em face 
da inconsistência do símbolo consciência. O símbolo-tipo me-
lancolia registra o símbolo imaginação-ao-nível-da-dúvida, em 
um quadro em que o símbolo percepção-ao-nível-da-libertação-
refl etida-do-medo leva ao símbolo falso-amor, com o símbolo 
inteligência-ao-nível-abstrato debatendo-se na prisão do símbolo 
consciência-espontânea-objetal-ingênua. O símbolo-tipo mania 
registra o símbolo imaginação-ao-nível-da-esperteza, em um qua-
dro geral semelhante ao da melancolia, liberto, porém, do símbolo 
consciência, deturpado pela permissividade, que passa a festejar 
o símbolo orgia.
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Th e symbol unfolding-of-the-psychotherapeutic-event which 
always sends to the symbol psychotherapeutic-contract which aims at 
the symbol awareness-of-the-game-of-life, although basically following 
the same symbol standard-procedure, manifests itself in private 
symbols in each case, according to the symbol limit-of-development-
of-each-person.  Th e symbol work-of-the-analyst always occurs in 
function of the symbol hypothesis-of-greater-development, and the 
limit of the analyst’s eff ort is determined only by the symbol non-
response-of-the-analysand-to-the-programmed-eff orts, which obeys 
the symbol operationalization-of-learning and leads to the symbol 
end-of-the-event.  

3.8 The symbol end-of-the-event

Th e symbol end-of-the-event-analysand-analyst, aff orded by 
the Analytical-phenomenological-existential psychotherapeutic 
Technique, is homologous to the symbol agreed-judgment-that-the-
analysand-has-already-absorbed-the-principle-of-intentionality.  Th e 
symbol knowledge-of-the-principle-of-intentionality contains the 
symbol habitual-transformation-of-operating-intentionality-into-
thematic-intentionality.  Th e symbol transformation-of-operating-
intentionality-into-thematic-intentionality is the result of the 
symbol-dynamics knowledge-of-reality, putting-this-knowledge-on-
hold, and search-for-the-essence-of-the-phenomenon.  

The symbol  ana lysand- in- the-proces s -of -ending-
psychotherapy is the result of the symbol conscious-and-free-
conduct.  The symbol conscious-and-free-conduct is a result 
of the symbol self-consensus, based on the symbol reality.  
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O símbolo desenrolar-do-evento-psicoterapêutico, que re-
mete sempre ao símbolo contrato-psicoterapêutico, que visa ao 
símbolo conscientização-do-jogo-da-vida, embora siga, basicamen-
te, o mesmo símbolo padrão-de-procedimento, manifesta-se em 
símbolos particulares em cada caso, conforme o símbolo limite-
da-evolução-de-cada-um. O símbolo trabalho-do-analista ocorre 
sempre em função do símbolo hipótese-de-uma-evolução-maior, 
fi cando o limite do seu esforço determinado apenas pelo símbolo 
não-resposta-do-analisando-aos-esforços-programados, que obe-
dece ao símbolo operacionalização-da-aprendizagem e conduz ao 
símbolo término-do-evento.

3.8 O símbolo término-do-evento

O símbolo término-do-evento-analisando-analista, propor-
cionado pela técnica psicoterapêutica analítico-fenomenológico-
existencial, é homólogo ao símbolo julgamento- acorde-de-que-
o-analisando-já-absorveu-o-princípio-da-intencionalidade. O 
símbolo conhecimento-do-princípio-da-intencionalidade contém 
o símbolo transformação-habitual-da-intencionalidade-operante-
em-intencionalidade-temática. O símbolo transformação-da-
intencionalidade-operante-em-intencionalidade-temática é a 
resultante da dinâmica-símbolo conhecimento-da-realidade, 
colocação-desse-conhecimento-entre-parêntesis e busca-da-
essência-do-fenômeno.

O símbolo analisando-em-término decorre do símbolo con-
duta-consciente-e-livre. O símbolo conduta-consciente-e-livre de-
corre do símbolo consenso-próprio, com base no símbolo realidade. 
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Th e symbol reality necessarily points to the symbol satisfaction-of-
needs, which is dependent on the symbol appropriate-communication.  
Th e symbol appropriate-communication has in it the vector-symbol 
freedom → truth → reality → refl ection → transcendence.  Th is 
vector-symbol points to the dynamics between the symbols need and 
satiety, whether for organic needs or whether for psychosocial ones, 
be it for immediate satisfaction or be it for non-immediate ones.

Th e symbol date-of-ending-the-analysand-analyst-relationship 
requires the symbol minimum-warning-of-one-week and the symbol 
agreement-among-the-contracting-parties-regarding-the-end-and-
the-date-when-it-should-become-eff ective.  Th e symbol ending-
session has peculiar characteristics, determining for the symbol 
analyst the following symbol-sequence:  answer the last questions 
of the analysand;  brief summary of the structure and dynamics 
of the psyche, of the principle of intentionality, and of the basic 
and complementary information about the game of life;  social 
conversation wishing the best and making the analyst available for 
any future discussions.

Th e symbol irregular-ending-of-the-psychotherapeutic-process 
is the result of the symbol-attitude of the analysand of abandoning 
the process without the analyst considering the analysand ready 
to continue alone the work of self-knowledge and self-control.  
Th ere are diff erent modalities of the symbol irregular-ending-of-
the-psychotherapeutic-process, which are those of the analysand 
really desiring to end the contract because the analysand feels the 
situation is an unbearable threat, and the one where the analysand 
simply wants to be convinced to remain in the process.  In either 
case, the symbol payment is often used to conceal the true motives 
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O símbolo realidade aponta, necessariamente, para o símbolo satis-
fação-das-necessidades, que fi ca na dependência do símbolo comu-
nicação-adequada. O símbolo comunicação-adequada tem presente 
o símbolo-vetor liberdade → verdade → realidade → refl exão →
transcendência. Tal símbolo-vetor aponta a dinâmica entre os símbolos 
necessidade e saciedade, quer para as carências orgânicas, quer para as 
psicossociais, seja para a satisfação imediata, seja para a mediata.

O símbolo data-do-término-do-relacionamento-analisando-
analista exige o símbolo antecedência-mínima-de-uma-semana-
para-o-aviso e o símbolo acordo-dos-contratantes-quanto-ao-
término-e-a-data-em-que-ele-deverá-efetivar-se. O símbolo 
sessão-de-término tem características peculiares, determinando, 
para o símbolo analista, a seguinte seqüência-símbolo: resposta às 
últimas questões do analisando; resumo sucinto sobre a estrutura 
e a dinâmica do psiquismo, sobre o princípio da intencionalidade 
e sobre as informações básicas e as complementares sobre o jogo 
da vida; diálogo social de bons votos com a disponibilidade para 
trocas de idéias futuras. 

O símbolo término-irregular-do-processo-psicoterapêu-
tico decorre da atitude-símbolo do analisando de abandonar 
o processo sem que o analista o considere apto para continu-
ar sozinho a tarefa do autoconhecimento e do autocontrole. 
Há modalidades do símbolo término-irregular-do-processo-psico-
terapêutico, quais sejam a de o analisando desejar mesmo encerrar 
o contrato por sentir a situação como uma ameaça insuportável, e 
a de o analisando desejar, simplesmente, ser convencido a perma-
necer no processo. Em quaisquer dos casos, o símbolo pagamen-
to é muito utilizado como encobridor dos verdadeiros motivos, 
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and the analyst is required to have the availability of bringing the 
symbol counter-proposal-of-payment, which permits different 
alternatives of conduct on the part of the analysand.  

Th e symbol counter-proposal-of-payment sends the analysand to 
three possible symbol-attitudes:  in the case of real fi nancial diffi  culty, 
acceptance of some kind of facilitation of payment and return to the 
normal process;  in the case where the argument of fi nancial diffi  culty is 
concealing another problem, acceptance of facilitation and the subsequent 
unmasking of pretense;  in the case of an excuse for ending the contract, 
refusal of facilitation of payment and abandonment of the process.  Th e 
symbol-attitude refusal-of-facilitation-of-payment sends the symbol 
analyst to the symbol-situation of clarifying for the symbol analysand the 
possible risks that the analysand will be running in the near future and, 
if it is the case, in the distant future, for abandoning the process.  

Th e symbol rupture-of-the-process as a symbol-attitude of an 
analysand who is less than eighteen years of age sends the symbol 
analyst to the condition of, besides clarifying to the analysand 
one’s current situation and possible situation in the near and/or 
distant future, clarifying the situation, with the knowledge of and 
in the presence of the analysand, to the person responsible for the 
analysand.  Th e symbol rupture-of-the-process as a symbol-attitude of 
an analysand with a mild retardation sends the symbol analyst to the 
same conduct described before.  Th e symbol rupture-of-the-process as 
a symbol-attitude of a psychotic analysand sends the symbol analyst 
to the condition of immediately transferring all the responsibility of 
the case to the doctor that assists him.

Th e symbol psychotherapeutic-process, homologous to the 
symbol process-of-existence, encompasses all the life of the individual.  
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exigindo do analista abertura para o surgimento do símbolo contra-
proposta-de-pagamento, que permite alternativas de conduta por 
parte do analisando.

O símbolo contraproposta-de-pagamento remete o analisando 
a três atitudes-símbolo possíveis: no caso de difi culdade econômico-
fi nanceira real, aceitação da facilidade e retomada normal do processo; 
no caso do argument de difi culdade de econômico-fi nanceira estar 
encobrindo outro problema, aceitação da facilidade e desmascaramen-
to subseqüente da farsa; no caso de desculpa para encerrar o contrato, 
recusa da facilidade e abandono do processo. A atitude-símbolo recusa-
da-facilidade remete o símbolo analista à situação-símbolo de clarifi car 
para o símbolo analisando os possíveis riscos que estará correndo em 
um futuro próximo e, se for o caso, em um futuro remoto, pelo fato 
de estar abandonando o processo.

O símbolo ruptura-do-processo como atitude-símbolo de 
um analisando menor de dezoito anos remete o símbolo ana-
lista à condição de, além de prestar esclarecimentos ao próprio 
analisando sobre sua situação atual e possível situação futura, 
próxima e/ou remota, fazê-lo também, com o conhecimento do 
analisando e na presença dele, ao responsável por ele. O símbolo 
ruptura-do-processo como atitude-símbolo de um analisando 
com retardo leve remete o símbolo analista à mesma conduta 
anterior. O símbolo ruptura-do-processo como atitude-símbolo 
do analisando psicótico remete o símbolo analista à condição de 
transferir, de imediato, toda a responsabilidade do caso para o 
médico que o assiste.

O símbolo processo-psicoterapêutico, homólogo ao sím-
bolo processo-da-existência, abarca toda a vida do indivíduo. 
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Th e symbol analysand-in-the-process-of-ending-psychotherapy represents the 
individual who is able to take upon oneself the symbol work-of-awareness-and-
of-redirection-of-his-living.  Th e symbol permanent-analysand represents the 
individual who must be tutored in this process throughout one’s whole life.  
Th e symbol capable-analysand may represent both the individual who fi nishes 
the process as established in the contract, as well as the one who engenders the 
symbol warning when one tries to abandon the process without presenting 
any defi ciency that justifi es such conduct.  Th e symbol incapable-analysand 
engenders the symbol well-informed-tutor.  

The symbol analysand-capable-to-go-on-without-the-psycho-
therapeutic-process may engender the symbol undefi ned-continuity-of-the-
relationship as long as both parties agree, since the developmental process 
of the human being is endless.  Th e symbol stimulation-of-the-analysand-
ready-to-go-on-without-the-relationship-so-that-the analysand-takes-a-
stance is the substance of the conduct of the analyst, since the symbol 
ethical-sense points to this conduct as the appropriate one. Th e symbol 
lack-of-available-time helps the analyst invite the analysand to give up 
one’s time slot to someone else who needs it more.  Th e symbol reached-
threshold, which marks the symbol steadfastness-at-a-stage, leads the analyst 
to promote the end of the process.  

Th e symbol regular-ending-of-the-psychotherapeutic-process 
is determined by the symbol agreement-among-the-contracting-
parties-that-the-analysand-is-able-to-continue-alone-the-process-of-
monitoring-one’s-living.  Th e symbol possible-return-for-a-review, in the 
case of regularly ending the process, and the symbol irregular-ending, 
for all other cases, point out as appropriate the symbol developmental-
order, and not the symbol end-of-the-process, and the symbol course-
of-the-case seems more appropriate than the symbol end-of-the event.  
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O símbolo analisando-em-término representa o indivíduo que consegue 
tomar nas suas próprias mãos o símbolo trabalho-de-conscientização-e-
de-redirecionamento-do-seu-viver. O símbolo analisando-permanente 
representa o indivíduo que deve ser tutelado nesse processo por toda 
a sua vida. O símbolo analisando-capaz pode representar tanto aquele 
que termina o processo como estabelece o contrato, como aquele que 
suscita o símbolo advertência quando tenta abandonar o processo sem 
apresentar qualquer defi ciência que justifi que sua atitude. O símbolo 
analisando-incapaz suscita o símbolo tutor-esclarecido.

O símbolo analisando-apto-a-dispensar-o-processo-psicotera-
pêutico pode suscitar o símbolo continuidade-indefi nida-da-relação, 
desde que ambos assim o desejem, uma vez que o processo evolutivo 
do ser humano é interminável.  O símbolo estimulação-do-analisando-
apto-a-dispensar-a-relação-para-que-ultime-tal-atitude é a tônica da 
conduta do analista, uma vez que o símbolo sentido-ético aponta 
esta conduta como de bom tom.  O símbolo ausência-de-horário-
disponível faz o analista convidar tal analisando a ceder seu horário 
para alguém mais necessitado.  O símbolo limiar-atingido, que regis-
tra o símbolo perseveração-no-estágio, leva o analista a promover o 
encerramento do processo.  

O símbolo término-regular-do-processo-psicoterapêutico é 
determinado pelo símbolo concordância-dos-contratantes-em-que-o-
analisando-pode-continuar-sozinho-o-processo-de-monitoramento-
do-seu-viver. O símbolo possível-retorno-para-revisão, no caso do 
término regular, e o símbolo término-irregular, para quaisquer outros 
casos, apontam como adequado o símbolo ordem-evolutiva, e não o 
símbolo fi nal-de-processo, e o símbolo andamento-do-caso aparece 
como mais adequado do que o símbolo término-do-evento.
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3.9 In summary

Symbology proves that the symbol fundament-of-reality sends 
us to the symbol knowledge-of-the-phenomenon-universe and to the 
symbol knowledge-of-the-phenomenon-human-life-in-the-universe 
in their two meanings, the real one, of causes, of the reason for being, 
and the ideal one, of the enunciations, of the reason of ideating.  It 
shows that the symbol freedom-to-found is the symbol-fundament, 
the fundament of fundaments, and that the symbol problem-of-one’s-
origin-and-destiny, including that of the origin and destiny of the 
world, which is homologous to the symbol maximum-inquietude-
of-the-human-spirit, points towards symbolization as the instrument 
par excellence of the Analytical-phenomenological-existential 
psychotherapeutic Technique, since its decoding off ers the “thread 
of Ariadne” in the labyrinth of the spirit.  
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3.9 Em suma
 
A simbologia comprova que o símbolo fundamento-da-realidade 

remete ao símbolo conhecimento-do-fenômeno-universo e ao símbolo 
conhecimento-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. Mostra que o símbolo liberdade-de-fundamentar 
é o fundamento-símbolo, o fundamento dos fundamentos, e que o 
símbolo problema-da-sua-origem-e-do-seu-destino, incluindo o da 
origem e do destino do mundo, homólogo ao símbolo inquietação-
máxima-do-espírito-humano, aponta para a simbolização como o 
instrumento por excelência da técnica psicoterapêutica analítico-
fenomenológico-existencial, pois sua decodifi cação oferece o “fi o de 
Ariadne” do labirinto do espírito.
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4 THE SYMBOL DEVELOPMENT-AND-TREATMENT-OF-THE-HUMAN-BEING

We intend to present the symbology of knowledge about the 
development of the human being and of the operationalization of the 
appropriate conduct in the treatment of the human being.  Th e symbol 
development-of-the-human-being is the meeting of the real and ideal 
fundaments of the reality human being developing.  It represents the 
relationship between the notion of cause, the reason of being human, 
and the idea of enunciation, the reason of ideating being human.  It 
portrays, at once, the real and the ideal meanings of the reality human 
being, of the phenomenon human life.  It is a non-natural sign, that is, 
conventional, which is at the basis of human knowledge about the human 
being developing, which is a structure of facts about the development of 
the human being, facts that are, in turn, symbols, and of laws about the 
development of the human being, which are its signifi cations.  

Th e symbology of knowledge about the development of the 
human being and of the operationalization of the appropriate conduct in 
one’s treatment is, necessarily, esoteric, in the sense that it avails itself of 
historic continuity, inherited from the so called primitive societies for the 
representation of the ancestral myth of the eternal return to the origins, 
the dialectic opposition between the “nous” and the “psyche” during 
the development of the human being, a development that consists of 
the search for understanding that myth in order to pass from the world 
of darkness, of ignorance, to the world of light, of wisdom.  Esoteric 
symbology preserves knowledge, protecting it from the mythicalness 
of good and evil, associated with crime and punishment, and from the 
mythicalness that there is nothing to question, guaranteeing the being, 
“esse”, its integration into existing, “ex-sistere”.  
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4 O SÍMBOLO EVOLUÇÃO-E-TRATAMENTO-DO-SER-HUMANO

Pretendemos apresentar a simbologia do conhecimen-
to sobre a evolução do ser humano e da operacionalização da 
conduta adequada no tratamento dele. O símbolo evolução-
do-ser-humano é o encontro dos fundamentos reais e ideais da 
realidade ser humano evoluindo. Representa a relação entre a 
noção de causa, razão de ser humano, e a idéia de enunciação, 
razão de idear ser humano. Retrata, em conjunto, a acepção real 
e a ideal da realidade ser humano, do fenômeno vida humana. 
É um sinal não natural, isto é, convencional, que está na base 
do conhecimento humano sobre o ser humano evoluindo, que 
é uma estrutura de fatos sobre a evolução do ser humano, fatos 
esses que, por sua vez, são símbolos, e de leis sobre a evolução 
do ser humano, que são suas significações.

A simbologia do conhecimento sobre a evolução do ser 
humano e da operacionalização da conduta adequada no tra-
tamento dele é, necessariamente, esotérica, no sentido de que 
se vale da continuidade histórica, herdada desde as sociedades 
chamadas primitivas, para representação do mito ancestral do 
eterno retorno às origens, a oposição dialética entre o “nous” 
e a “psyché” durante a evolução do ser humano, evolução esta 
que consiste na busca de compreensão daquele mito, a fim de 
passar do mundo das trevas, da ignorância, ao mundo da luz, 
à sabedoria. A simbologia esotérica preserva o conhecimento, 
protegendo-o da mítica do bem e do mal associados a prêmio e 
castigo e da mítica do não há o que indagar, garantindo ao ser, 
“esse”, sua integração no existir, “ex-sistere”.
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Th e symbol development-and-treatment-of-the-human-being 
sends us to the problem of the appearance of the human being in 
the universe, more exactly on the planet Earth.  Th e human being, 
rational animal, bimanual mammal, a biped of erect position, having 
intelligence and articulate language, is of unknown origin:  was the 
fi rst man, Adam, a simple genus of the order of the primates or does he 
have a special place in nature?  His anatomical structure approximates 
him to superior mammals and his physiological functions are carried 
out as in them, whether those of feeding or of relating to others or of 
reproduction.  It is argued that man existed in the tertiary period, but 
the arguments are lost in the obscurity of the pre-historic period, and 
there is proof of his existence only in the quaternary period.

It has been asked if the human being, the human species, has 
or not its own nature, that is, if it has or not properties that belong 
exclusively to him, that constitute its essence, that permit us to 
distinguish him in an essential way from other animals, especially from 
the other so called superior animals, which would grant it the possibility 
of a position, of a function, of a mission, of a specifi c fate.  It has also 
been asked if the human being serves the cosmos or if the cosmos serves 
the human being, that is, what it means for the human being to have 
a body and to live in a certain planetary system of the universe.  What 
is certain, however, is that the human being is able to transform and 
change oneself and the environment in a specifi c way, diff erently from 
other animals; there is something in the human being’s activities and 
the results of these activities that sets the human being apart.

Rational activity makes possible the existence of a philosophy of 
life, which permits human existence as such, that is, the human being “is”, 
here and now, “in re”, thinking the world and thinking oneself in the world.  
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O símbolo evolução-e-tratamento-do-ser-humano remete ao 
problema do surgimento do ser humano no universo, mais proxima-
mente no planeta Terra. O ser humano, animal racional, mamífero 
bímano, bípede de posição ereta, dotado de inteligência e de linguagem 
articulada, é de origem desconhecida: o primeiro homem, Adão, terá 
sido um simples gênero na ordem dos primatas ou ocupa um lugar à 
parte na natureza? Sua estrutura anatômica aproxima-o dos mamíferos 
superiores e suas funções fi siológicas efetuam-se como neles, sejam as 
de nutrição, as de relação e as de reprodução. Sustenta-se que já existia 
no período terciário, mas as argumentações se perdem na obscuridade 
do período pré-histórico, havendo provas da sua existência apenas na 
época quaternária.

Tem-se indagado se o ser humano, a espécie humana, tem ou 
não uma natureza própria, isto é, se tem ou não alguma propriedade 
que lhe pertença com exclusividade, que constitua sua essência, que 
permita distingui-lo de forma essencial dos outros animais, espe-
cialmente dos chamados animais superiores, o que lhe conferiria a 
possibilidade de uma posição, de uma função, de uma missão, de um 
destino específi co. Tem-se indagado também se o ser humano serve 
ao cosmo ou se o cosmo serve ao ser humano, ou seja, o que signifi ca 
para o ser humano ter um corpo e viver em um determinado sistema 
planetário do universo. Certo é que o ser humano transforma e mo-
difi ca a si mesmo e o seu ambiente de maneira específi ca, diferente 
dos outros animais; há algo nas suas atividades e no resultado delas 
que o torna distinto deles.

A atividade racional possibilita uma fi losofi a de vida, o que pro-
picia a existência humana como tal, isto é, o ser humano aí está, aqui e 
agora, “in re”, pensando o mundo e pensando a si mesmo no mundo. 
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Between the essence and the existence of the human being there is a 
specifi c energy, of such intensity that it enables the passage of “esse”, 
being, to the “ex-sistere, being with someone, in a characteristically 
human form, personal.  Being human is a specifi c position that grants 
the body the dignity of an object-for-an-end, and it becomes necessary 
to specify the where, when and how of one’s existence.  Existing only 
has meaning in context, and this context suggests a predicate which 
can only be captured through experience.  

Th e where of the human being is connected to space, the living 
fi eld, which permits the when, time, duration, which makes possible the 
how, way, actualization, which occurs in function of the structure, which 
reveals the mechanism, which is at the basis of movement.  Th e living 
fi eld is the place where the battle between the “nous” and the “soma” takes 
place, where the “psyche” moves in search for material that will permit it 
to unravel and solve the question of the search for symmetry between the 
human being and the world of objects.  Th e occasion in which the human 
being explores the fi eld and the duration of this exploration, according 
to the conditions of one’s apparatus, permits experience, the only way to 
capture appropriate ways of actualizing existence.  

Th e where, when and how of the human being are permanently 
interconnected.  Th e where, place, space occupied by the human being, 
suggests the questioning of other places, that is, where one came from, where 
one is going, and where one has been coming from.  From a common place, 
the celestial sphere, the place of the whole universe, one’s own place stands 
out, the limit of the neighboring element, and in it the fi rst place stands 
out, the internal limit of the element passed over by a strange element.  Th e 
fi rst place permits the emergence of the transcendental place, the one that 
a concept occupies in sensibility or pure understanding and their illusions.  
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Entre a essência e a existência do ser humano encontra-se uma energia 
específi ca, de intensidade tal que possibilita a passagem do “esse”, ser, 
para o “ex-sistere”, ser com alguém, de forma caracteristicamente hu-
mana, pessoal. Ser humano é uma posição determinada que confere 
ao corpo uma dignidade de objeto-para-um-fi m, fazendo-se necessário 
especifi car o onde, o quando e o como da sua existência. Ser existente 
só possui signifi cação dentro de um contexto, e o contexto sugere um 
predicado, que só pode ser captado por meio da experiência. 

O onde do ser humano está ligado ao espaço, campo vivencial, 
que permite o quando, tempo, duração, que possibilita o como, modo, 
atualização, que ocorre em função da estrutura, que revela o meca-
nismo, que está na base do movimento. O campo vivencial é o local 
onde se trava a batalha entre o “nous” e o “soma”, onde a “psyché” 
se move à procura do material que lhe permita equacionar e resolver 
a questão da busca da simetria entre o ser humano e o mundo dos 
objetos. A ocasião em que o ser humano explora o campo e a duração 
dessa exploração, conforme as condições do seu aparato, propiciam 
a experiência, único meio de captação dos modos adequados de atu-
alização do existir.

O onde, o quando e o como do ser humano estão permanente-
mente interligados. O onde, lugar, espaço ocupado pelo ser humano, 
sugere a indagação de outros lugares, ou seja, de onde veio, aonde vai 
e por onde vem vindo. Do lugar comum, a esfera celeste, o lugar do 
universo inteiro, destaca-se o lugar próprio, o limite do elemento vizi-
nho, e neste destaca-se o lugar primeiro, o limite interno do elemento 
atravessado por um elemento estranho. O lugar primeiro permite o 
surgimento do lugar transcendental, aquele que um conceito ocupa 
dentro da sensibilidade ou do entendimento puro e das suas ilusões. 
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Th e transcendental place permits the emergence of a logical place, the 
concept about whose scope there is much knowledge.  

Th e when, occasion, the time lived by the human being, suggests 
the questioning of other occasions, that is, what happened before, what 
will happen later and what has been happening.  From common time, 
the celestial infi nite, the time of the eternal universe, one’s 333own 
time stands out, the limit of the neighboring occurrence, and, in it, 
the fi rst time stands out, the internal limit of the occurrence passed 
over by a strange occurrence.  Th e fi rst time permits the emergence of 
transcendental time, the one that a concept of duration occupies, among 
sensibility or pure understanding and their illusions.  Transcendental 
time permits the emergence of logical time, the concept of duration 
whose scope encompasses the fl ow of much knowledge.  

Th e how, actualization, the way lived by the human being suggests 
the questioning of other ways, that is, what actualizations happened before, 
what actualizations will happen later and what actualizations have been 
happening.  From the common way, the celestial harmony, the way of 
the acting universe, the own way stands out, the internal limit of one way 
passed over by a strange way.  Th e fi rst way permits the emergence of the 
transcendental way, the one that a concept of actualization occupies among 
the sensibility or pure understanding and their illusions.  Th e transcendental 
way permits the emergence of the logical way, the concept of actualization 
about whose scope there is the operationalization of much knowledge.

Knowledge about the development of the human being 
encompasses on the one hand, the description of the entity human 
being in development and on the other hand, the explanation of this 
development.  Both the description, the authentic method of the sciences, 
and the explanation, illegitimate speculation about the fi nal causes, 
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O lugar transcendental permite o surgimento do lugar lógico, o 
conceito a cujo âmbito pertençam muitos conhecimentos.

O quando, ocasião, tempo vivido pelo ser humano, sugere a 
indagação de outras ocasiões, ou seja, o que ocorreu antes, o que 
ocorrerá depois e o que vem ocorrendo. Do tempo comum, o infi nito 
celeste, o tempo do universo eterno, destaca-se o tempo próprio, o 
limite da ocorrência vizinha, e neste destaca-se o tempo primeiro, o 
limite interno da ocorrência atravessada por uma ocorrência estranha. 
O tempo primeiro permite o surgimento do tempo transcendental, 
aquele que um conceito de duração ocupa, dentro da sensibilidade 
ou do entendimento puro e das suas ilusões. O tempo transcendental 
permite o surgimento do tempo lógico, o conceito de duração a cujo 
âmbito pertença o fl uir de muitos conhecimentos.

O como, atualização, modo vivido pelo ser humano, sugere a 
indagação de outros modos, ou seja, que atualizações ocorreram antes, 
que atualizações ocorrerão depois e que atualizações vêm ocorrendo. 
Do modo comum, a harmonia celeste, o modo do universo atuante, 
destaca-se o modo próprio, o limite interno do modo atravessado 
por um modo estranho. O modo primeiro permite o surgimento do 
modo transcendental, aquele que um conceito de atualização ocupa 
dentro da sensibilidade ou do entendimento puro e das suas ilusões. 
O modo transcendental permite o surgimento do modo lógico, o 
conceito de atualização a cujo âmbito pertença o operacionalizar de 
muitos conhecimentos. 

O conhecimento sobre a evolução do ser humano compreende, 
de um lado, a descrição da entidade ser humano evoluindo e, de outro, a 
explicação dessa evolução. Tanto a descrição, o autêntico método da ci-
ência, quanto a explicação, especulação ilegítima sobre as causas últimas, 
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are subject to the initial effi  ciency of all of the instruments that 
capture the sensations, “organum sensationis”, whether the human 
organism itself, or whether the technical apparatus that one can rely 
on.  Only the understanding of such acquisitions, with their respective 
limitations, guarantee treading the path of the whole truth, always 
yearned, never reached, a path whose origin and destiny are ignored 
and whose symbology holds the key to the mystery of existing.  

Human knowledge about the human being in development 
is a structure of facts about the development of the human being, 
facts that are described and explained, transformed in laws about this 
development.  Th e understanding of this knowledge, points to the 
permanent question of fi rst questioning if sensibility is leading to pure 
understanding or to its illusions.  Th e only solution for each human 
being in search for knowledge about the human being in development 
is to be found in the understanding of the limitations of human 
knowledge about the development of the human being, which will 
require as a parameter, the return to empirical observation, inductive, 
and to rational-symbolic observation, deductive, of one’s own existing.  

Knowledge of the human being about oneself requires, besides 
knowing the human knowledge of the development of the human being 
and the knowledge of oneself developing, knowing also the human 
knowledge about the origin, development, and destiny of the universe 
as a whole, and of the human being in the universe.  Since knowledge 
depends on thought and since existence surpasses science, all knowledge 
is relative, that is, it approaches the truth but does not encompass it.  
Th e limitation of knowledge places the individual in contact with the 
indisputable reality that one must search for one’s own knowledge, availing 
oneself of the knowledge of other individuals only as information.  
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fi cam sujeitas à efi ciência primeira dos instrumentos captadores das 
sensações, “organum sensationis”, seja o próprio organismo humano, 
seja o aparato técnico com que possa contar. Só a compreensão de 
tais aquisições, com suas respectivas limitações, garante o trilhar da 
senda da verdade toda, sempre ansiada, nunca alcançada, senda esta 
de origem e destino ignorados e cuja simbologia contém a chave do 
mistério do existir.

O conhecimento humano sobre o ser humano evoluindo é uma 
estrutura de fatos sobre a evolução do ser humano, fatos descritos e 
explicados, transformados em leis sobre essa evolução. A compreensão 
desse conhecimento aponta para a questão permanente da indagação 
primeira de se a sensibilidade está levando ao entendimento puro ou às 
suas ilusões. A única solução para cada ser humano na busca do conhe-
cimento sobre o ser humano evoluindo encontra-se na compreensão das 
limitações do conhecimento humano sobre a evolução do ser humano, 
que vai exigir, como parâmetro, a volta à observação empírica, indutiva, 
e simbólico-racional, dedutiva, do seu próprio existir.

O conhecimento do ser humano sobre si mesmo exige, além de 
conhecer o conhecimento humano sobre a evolução do ser humano 
e o conhecimento sobre si mesmo evoluindo, conhecer também o 
conhecimento humano sobre a origem, evolução e destino do uni-
verso como um todo, e do ser humano no universo. Uma vez que o 
conhecimento depende do pensamento e que a existência ultrapassa a 
ciência, todo conhecimento é relativo, isto é, aproxima-se da verdade 
mas não a envolve. A limitação do conhecimento coloca o indivíduo 
em contato com a realidade insofi smável de que deve buscar o seu 
próprio conhecimento, valendo-se do conhecimento dos demais in-
divíduos apenas como informação.
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When one avails of the knowledge that other individuals have, the 
human being fulfi lls only part of one’s education, that is, one becomes 
informed.  Th e other part of one’s education, one’s formation, the human 
being only acquires through the personal eff ort of rethinking information.  In 
order to educate oneself, that is, to inform oneself and form oneself, the human 
being needs the material par excellence which is memory, the memory of that 
which was culturally received and the memory of that which was existentially 
lived.  If such assertions are valid for any form of knowledge, they are even 
more so for the search for knowledge about one’s own development, and the 
autobiography becomes a fundamental part of self-knowledge.  

Th e autobiography enables the return to empirical observation, 
it leads the human being to read in one’s own informational records 
how one’s development has happened, to scrutinize the corners of one’s 
memory and bring up the where, when and how of one’s living.  Th e time 
lived by the human being is the most precious datum for self-knowledge, 
and its description is the description of the real for each individual.  Th e 
explanation of the time lived is indeed a kind of speculation, which is 
valid only when its description confi rms the explanation, and the human 
being can then say one is beginning to know oneself.  Th e search for 
self-knowledge, as the search for any other kind of knowledge, is only a 
hypothetical and situational approximation to the truth.  

Th e human being endowed with reason, may, in the exercise of this 
reason, perceive reality and its changes, develop, dis-envelop-oneself.  Th ere is 
real development of the being as “res”, a thing, and a conceptual development, 
of the ideas about this being.  Th e organism develops in a pre-determined 
way, diff erently from the idea, which develops in the sense of making 
explicit that which was previously implicit.  Th e real is dis-evolvement and 
the conceptual is making explicit this dis-evolvement.  Th e human being, 
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Ao valer-se do conhecimento que outros indivíduos possuem, o 
ser humano cumpre uma parte apenas da sua educação, isto é, torna-
se informado. A outra parte da educação, a formação, o ser humano 
só adquire mediante o esforço pessoal de repensar a informação. Para 
educar-se, isto é, informar-se e se formar, o ser humano necessita do 
material por excelência que é a memória, memória do culturalmente 
recebido e memória do existencialmente vivido. Se tais afi rmações 
são válidas para qualquer forma de conhecimento, mais ainda o são 
para a busca de conhecimento da sua própria evolução, tornando-se 
a autobiografi a uma peça fundamental para o autoconhecimento.

A autobiografi a propicia a volta à observação empírica, leva o ser 
humano a ler nos seus próprios registros de informações como se tem 
processado sua evolução, a escrutinar o escaninho da sua memória e 
trazer à tona o onde, o quando e o como das suas vivências. O tempo 
vivido pelo ser humano é o dado mais precioso para o autoconheci-
mento, e a descrição dele é a descrição do real individual. A explicação 
desse tempo vivido é, já, uma especulação, que só é válida quando a 
descrição dele a confi rma, podendo o ser humano dizer, então, que 
está começando a se conhecer. A busca do autoconhecimento, como 
a busca de qualquer outro conhecimento, é apenas uma aproximação 
hipotética e situacional da verdade.

O ser humano dotado de razão, pode, no exercício dela, perceber 
a realidade e perceber sua mudança, evoluir, des-envolver-se. Há uma 
evolução real, do próprio ser enquanto “res”, cousa, e uma evolução 
conceptual, das idéias sobre este ser. O organismo evolui de uma for-
ma predeterminada, diferentemente da idéia, que evolui no sentido 
de explicitar o que estava implícito. O real é des-envolvimento e o 
conceptual é a explicitação desse des-envolvimento. O ser humano, 
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biological individual, transcends one’s animal nature as one thinks 
about the world and as one thinks about oneself in the world, as one 
knows it.  Knowing the laws about the development of the human 
being and knowing about one’s own development, the human being 
can understand the meaning of one’s living.  

Knowledge of the operationalization of appropriate conduct in the 
treatment of the human being, in order for the human being to abandon the 
deviation treaded because of sterile, perverted logic, and return to the path 
of development, permits the psychotherapist to help the human being in 
this process.  Th e explained and understood autobiography leads to fi nding 
the events that caused and fed the deductive and inductive fallacies that led 
the individual to the deviation, to the slavery of the ancestral myth of the 
eternal return to the origins, to the dialectic opposition between the “nous” 
and the “psyche”.  When one is led to take control of one’s own living, the 
human being re-acquires health, makes himself healthy, saintly.

4.1 The symbol trajectory-of-the-human-being

Th e symbol trajectory-of-the-human-being represents the order of 
succession of one’s ages, phases, from the encounter of the spermatozoon with 
the ovum to the transformation of the body into dust.  Th is trajectory rests 
on the idea of lived time, the specifi c time of each human being, which only 
makes sense in comparison with absolute time, of the eternal universe.  Such 
trajectory realizes itself in terms of occurrences, which need a place in time, that 
is, an order of co-existences succeeds in space-time, creating the history of the 
individual.  Th e emergence and trajectory of a human being is a harmonious 
part of the universal concert, and this being “is”, even though one might not 
know that one “is being”, and that one is an acting part of the total mystery.  
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indivíduo biológico, transcende sua natureza animal à medida que 
pensa o mundo e pensa a si mesmo no mundo, à medida que conhece. 
Conhecedor das leis sobre a evolução do ser humano e conhecedor 
da sua própria evolução, pode, o indivíduo, compreender o sentido 
do seu viver.

O conhecimento da operacionalização da conduta adequada no 
tratamento do ser humano, a fi m de que abandone o desvio trilhado a 
partir de uma lógica estéril, per-vertida, e retome a senda do evoluir, 
permite ao psicoterapeuta assisti-lo neste processo. A autobiografi a 
explicada e compreendida leva à localização dos eventos que ocasiona-
ram e que alimentam as falácias dedutivas e indutivas que levaram o 
indivíduo ao desvio, à escravidão ao mito ancestral do eterno retorno 
às origens, à oposição dialética entre o “nous” e a “psyché”. Ao ser 
levado a tomar nas suas próprias mãos as rédeas do seu viver, o ser 
humano readquire a saúde, se faz sadio, santo.

4.1 O símbolo trajetória-do-ser-humano

O símbolo trajetória-do-ser-humano representa a ordem de su-
cessão de suas idades, etapas, desde o encontro do espermatozóide com 
o óvulo até à transformação do corpo em pó. Essa trajetória repousa na 
idéia do tempo vivido, o tempo próprio de cada ser humano, que só tem 
sentido em comparação com o tempo absoluto, do universo eterno. Tal 
trajetória efetiva-se em termos de ocorrências, que necessitam de lugar 
no tempo, isto é, uma ordem de coexistências sucede no espaço-tempo, 
criando a história do indivíduo. O surgimento e trajetória de um ser 
humano é parte harmônica do concerto universal, e esse ser “é”, apesar 
de não saber que “está sendo”, e é parte atuante no mistério total.
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Th e place where the transformation of the ovum into egg takes 
place through the action of the spermatozoon is the symbol-place 
where all the potential of human destiny converges, represented 
by male and female human beings who act towards this end.  Th e 
growth of this egg and the coming into term of this human project 
are dependent, on the one hand, on the organic conditions of the egg 
and its receptacle, and on the other hand, on the will of this receptacle 
that the pregnancy comes to term.  Th e greater or lesser consciousness 
that the receptacle has of its role determines the environment where 
the new being will emerge, and the kind of welcoming reserved for 
this being is associated to the traumatic impact of the change of 
environment from the intra-uterus to the extra-uterus.  

It all points to the fact that, although there is no posterior memory of 
such events, the birth and the beginning of the living of the human being 
can rely on some kind of memory, which makes possible other actions 
besides those purely instinctive ones.  Th e truth is that there is no internal 
restraining apparatus of impulses, and the individual, in this phase of one’s 
pre-history, has only the instinctive internal regulators and the external 
restraining regulators of one’s impulses.  In one’s pre-history the individual 
is all emotion, and the internal, organic regime, and restraining, external 
regime to which one is submitted already provide specifi c conditions that 
will channel certain types of conduct, create certain habits.  

Th e posterior memory of the human being tells one of a very 
primitive initial living, similar to one’s supposed pre-history, showing 
that mediate memory, which follows immediate memory in its 
order of appearance in the life of the individual, is prior to refl ective 
intelligence.  Th is mediate memory brings to the human being one’s 
living as an individual who is just a little perceptive, a little intelligent, 
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O lugar onde ocorre a transformação do óvulo em ovo pela ação 
do espermatozóide é o lugar-símbolo para onde convergem todas as  
potencialidades do destino humano representadas pelos seres humanos 
fêmea e macho que atuam para esse fi m. O crescimento desse ovo e a 
chegada a termo desse projeto humano fi cam na dependência, de um 
lado, das condições orgânicas do ovo e do seu receptáculo e, de outro, 
da vontade desse receptáculo de que a gravidez chegue a seu termo. 
A maior ou menor consciência que o receptáculo tenha do seu papel 
determina o clima onde o novo ser vai surgir, e ao impacto traumático 
da mudança de ambiente, de intra para extra-útero, associa-se o tipo 
de acolhida que lhe está reservado.

Tudo indica que, embora não haja uma memória posterior 
de tais eventos, o nascimento e a vivência do ser humano nos seus 
primeiros tempos contam com uma memória, que possibilita outras 
atuações além das meramente instintivas. Verdade é que não se observa 
um aparato frenador interno dos impulsos, e o indivíduo, nessa fase 
da sua pré-história, só conta com os reguladores internos instintivos 
e com os reguladores externos frenadores dos seus impulsos. Na sua 
pré-história, o indivíduo é todo emoção, e os regimes orgânico, in-
terno, e frenador, externo, a que é submetido, já propiciam condições 
específi cas que vão canalizar determinados tipos de conduta, criar 
certos hábitos.

A memória posterior do ser humano lhe noticia uma vivência 
inicial bastante primitiva, semelhante à sua suposta pré-história, 
evidenciando que a memória mediata, que sucede à memória ime-
diata na ordem de surgimento na vida do indivíduo, é anterior à 
inteligência refl exiva. Essa memória mediata traz ao ser humano 
sua vivência como indivíduo pouco perceptivo, pouco inteligente, 
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a little conscious, repetitive of the basic themes of “I’ve been betrayed”, 
“I’m abandoned”, “I need to react violently”, “I need to react 
shrewdly”, themes that appear in this order along the history of one’s 
childhood and continues as background to one’s living.  

In summary, the trajectory of the human being, one’s birth, 
growth, and death, occur in its own time and place, creating one’s 
life history.  Such life history occurs in an absolute place and time 
in the infi nite, eternal universe.  Th ere is thus the eternity of time 
in infi nite space where the temporality of corporeal life occurs, the 
history of the incarnated human being.  It is the responsibility of the 
human being, as soon as one’s organism bestows on the human being 
the necessary maturity to see oneself living, to refl ect, to make use of 
all one’s memory and of the memory of humanity, of which one is an 
inalienable part, in order to understand the transcendental meaning 
of everyday living and insert oneself as a conscious participant in the 
mystery of existing.  

4.2 The symbol childhood-of-the-human-being

Th e symbol childhood-of-the-human-being, the fi rst of the symbol-
phases in the development of the human being, preceded only by the 
symbol evolution-of-humanity, encompasses the period from birth until 
twelve years of age, and precedes the symbol-phases adolescence and 
adulthood.  It characterizes the preparatory phase for a conscious refl ective 
life and it gave rise, in 1923, to the Geneva Declaration of the Rights of the 
Child, which can be summarized as follows:  every child must enjoy the 
necessary conditions for normal physical and spiritual development;  the 
child must be given assistance and, to this purpose, in preference to an adult, 
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pouco consciente, repetitivo das suas temáticas básicas do “fui tra-
ído”, “estou abandonado”, “preciso reagir com violência”, “preciso 
reagir com esperteza”, temáticas essas que vão surgindo, pela ordem, 
no decorrer da sua história infantil e perduram como pano de fundo 
do seu viver.

Em suma, a trajetória do ser humano, o seu nascer, crescer e 
morrer, ocorre no seu lugar e no seu tempo próprios, criando sua 
história de vida. Tal história de vida ocorre no lugar e tempo abso-
lutos do universo infi nito, eterno. Há, pois, a eternidade do tempo 
no espaço infi nito, onde ocorre a temporalidade da vida corpórea, 
a história do ser humano encarnado. Compete ao ser humano, tão 
logo seu organismo o brinde com a maturidade necessária para se 
ver vivendo, refl etir, valer-se da sua memória toda e da memória da 
humanidade, da qual é parte inalienável, para compreender o senti-
do transcendental do seu viver cotidiano e inserir-se como partícipe 
consciente do mistério do existir.

4.2 O símbolo infância-do-ser-humano

O símbolo infância-do-ser-humano, a primeira das etapas-
símbolo da evolução do ser humano, antecedido apenas pelo símbolo 
evolução-da-humanidade, compreende o período do nascimento 
aos doze anos, e antecede as etapas-símbolo adolescência e adultez. 
Caracteriza a fase de preparação para a vida consciente refl exiva e 
suscitou, em 1923, a Declaração de Genebra, que pode resumir-
se como se segue: toda criança deve gozar as condições necessárias 
para o seu normal desenvolvimento físico e espiritual; à criança 
deve ser dada assistência, preferindo-a para esse efeito, ao adulto, 
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under any circumstance, since the child is heir to the common heritage 
of humanity, which shall be transmitted to future generations.

The childhood of the human being owes its existence to the 
fecundation of the ovum by the spermatozoon, a fact that was ignored by 
humanity for a long time in history and is still ignored by many of our 
contemporaries and by all children in the fi rst years of their lives.  When 
one starts the search for knowing oneself, the human being needs to refl ect 
upon the fact that originated one’s life, the copulation between one’s 
genitors, an event that does not spontaneously occur in one’s imagination.  
Such refl ection necessarily encompasses, in concentric circles, the place 
where the fact occurred, from the specifi c place itself  to the absolute place, 
encompassing the time of the event itself in the framework of absolute time.  

After having refl ected upon the theme fecundation that originated him, 
based on parameters of time and space, the human being needs to engage 
oneself with rebuilding, as completely as possible, the period of one’s existence 
of which one has no memory, and in order to do so one needs to avail oneself 
of one’s imagination and of all the data that family members can supply.  When 
the human being gathers the data of one’s pre-history, which is history for 
those who saw him be born and grow, the human being incorporates into 
one’s memory the successive events of one’s initial trajectory.  One obtains 
thus a relatively faithful account of the regime of control to which one was 
submitted during the period when the human being had no memory and 
during the period when one had only immediate memory.  

When one builds for oneself the memory of the period in which one 
lived, initially without memory and then with only immediate memory, the 
human being starts to consolidate, through refl ective consciousness, the ties 
of spontaneous consciousness and of total ignorance that connect one to the 
history of one’s nuclear family and of one’s municipal, statewide, nationwide, 

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENCIAL PSYCHOTHERAPY – SYMBOLIZATION

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   174Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   174 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



175

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – A SIMBOLIZAÇÃO

em qualquer circunstância, herdeira que é do patrimônio comum da 
humanidade, que há de transmitir-se às gerações futuras.

A infância do ser humano deve sua existência à fecundação do 
óvulo pelo espermatozóide, fato ignorado pela humanidade durante um 
longo período da sua história e ainda ignorado por muitos dos nossos 
coetâneos e pela totalidade das crianças nos primeiros anos de vida. Ao 
iniciar a busca de conhecimento de si próprio, o ser humano necessita 
refl etir sobre o fato que originou sua vida, a cópula entre os seus genitores, 
evento que não lhe ocorre espontaneamente à imaginação. Tal refl exão 
abrange, necessariamente, em círculos concêntricos, o local em que o fato 
ocorreu, a partir do lugar próprio até o lugar absoluto, compreendendo 
o tempo próprio do evento no quadro do tempo absoluto.

Após haver refl etido sobre o evento fecundação que lhe deu ori-
gem, com base nos parâmetros lugar e tempo, necessita o ser humano 
ocupar-se em reconstruir, o mais completamente possível, o período da 
sua existência do qual não tem memória, para o que necessita valer-se 
da sua imaginação e de todos os dados que lhe possam ser fornecidos 
pelos seus familiares. Ao levantar os dados da sua pré-história, que 
é história para aqueles que o viram nascer e crescer, o ser humano 
incorpora à sua memória os eventos sucessivos da trajetória inicial 
da sua vida. Obtém, assim, uma notícia relativamente fi dedigna do 
regime de controle a que foi submetido no período em que não tinha 
memória e naquele em que só possuía memória imediata.

Ao construir para si mesmo a memória do período em que viveu, 
inicialmente sem memória e, depois, com memória apenas imediata, 
o ser humano começa a consolidar, pela consciência refl exiva, os laços 
da consciência espontânea e da ignorância total que o ligam à história 
da sua família nuclear e das suas famílias municipal, estadual, nacional, 
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continental, planetary, galactic and cosmic families.  At the same time, 
once one becomes aware of the regime of control to which one was 
submitted, the human being is able to clarify which were the organic 
and psychic harm suff ered, and to detect what part of this harm was 
defi nitive and what part of it can be, one way or another, compensated, 
and one starts to plan this compensation.  

The information about the period lived without memory 
includes all the way from the conditions in which the copula that 
originated the corporeal being occurred, to the period when immediate 
memory began.  Research into the period lived without memory 
includes therefore the organic-psychic state of one’s mother and father 
at the moment of copulation, including and mainly the consciousness 
of each one of them in regard to the hypothesis that the result of this 
act could have been the creation of a new being;  it also includes the 
conditions in which the gestation and the delivery occurred;  and 
furthermore all one’s living at the simply refl ex and instinctive level.  

Th e information regarding the period when one lived only 
immediate memory goes all the way from the fi rst time one voluntarily 
reproduced an action until the fi rst time one’s current memory records 
as the fi rst memory of one’s life.  Research into the period lived only 
with immediate memory encompasses all learning that took place 
before reason came about, that is all learning associated to the crime and 
punishment responses, that is to the discrimination of  “good” actions, 
those that gratify, and “bad” actions, those that do not gratify or that 
lead to punishment.  Th is research tells us of the origins of phobias and 
obsessions, while the previous one fi nds the origins of anguish.  

Starting from one’s own memories the human being is able to 
record the occurrences of one’s life, which allows one to account for 
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continental, planetária, galáctica e cósmica. Ao mesmo tempo, uma 
vez que fi ca a par do regime de controle a que foi submetido, consegue 
clarifi car que prejuízos sofreu, orgânicos e psíquicos, e detectar quais 
os prejuízos defi nitivos e quais aqueles que podem ser, de uma forma 
ou de outra, compensados, e programar essa compensação.

As informações a respeito do período em que viveu sem memória 
incluem desde as condições nas quais ocorreu a cópula que originou 
o seu ser corpóreo até o período em que teve início sua memória 
imediata. A pesquisa do período em que viveu sem memória inclui, 
portanto, o estado organopsíquico da sua mãe e o do seu pai no mo-
mento da cópula, inclusive, e principalmente, o estado de consciência 
de cada um deles quanto à hipótese de, em decorrência desse ato, 
surgir um novo ser; inclui, também, as condições em que ocorreram 
a gestação e o parto; inclui, ainda, toda sua vivência ao nível apenas 
refl exo e instintivo.

As informações a respeito do período em que viveu apenas a 
memória imediata vão desde o primeiro momento em que reproduziu 
voluntariamente uma ação até o primeiro momento que sua memória 
atual registra como a primeira recordação da sua vida. A pesquisa do 
período em que viveu apenas com memória imediata compreende 
todo o aprendizado anterior ao surgimento da razão, isto é, todo o 
aprendizado associado às respostas de prêmio e de castigo, ou seja, de 
discriminação de ações “boas”, as que gratifi cam, e ações “más”, as que 
não gratifi cam ou, mesmo, acarretam punição. Essa pesquisa noticia 
a origem das fobias e das obsessões, enquanto a anterior localiza as 
angústias.

A partir das suas próprias memórias, o ser humano conse-
gue registrar as ocorrências da sua vida, o que lhe permite noticiar 
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the emotion that involved each event and to make value judgments 
of the circumstances in which the event occurred.  By doing so one is 
able to evaluate the content of one’s obsessions, phobias, and anguish, 
and remember to which new conduct one’s experience of pleasure and 
displeasure led him, that is how was one’s learning of the commerce 
with life at a time when one’s total dependence on adults who cared 
for him led him, necessarily, to give in to the exterior world when 
punishment endangered one’s survival;  the human being is thus able 
to become aware of one’s past frustrations.  

Th e awareness of past frustrations places the human being in 
condition to understand the harm that one caused, both physically 
and psychically, and to detect which harm was permanent and 
which can be, one way or another, compensated, and therefore 
plan this compensation.  Th e written record of one’s memories, 
the autobiography, is absolutely necessary since it will provide the 
material to analyze events in light of developmental laws.  Th e written 
record of information gathered from family members, the interviews, 
completes and corrects one’s memories.  Th e complete assemblage of 
one’s life history, anamnesis, off ers the elements to raise the data that 
will permit one’s probable etiological diagnosis.  

Understanding one’s life history requires from the human being 
knowledge of humanity’s eff ort in the sense of understanding its own 
history.  Th e human being needs solid knowledge of space, time-
duration and the unity of the cosmos, on the one hand, and of the 
laws that govern one’s development and the development of others 
like him, on the other hand.  One needs to know that space, the 
indefi nite extension that encompasses all beings, is an objective reality 
which is empirically revealed to us by our vision and sense of touch;  
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a emoção de que se revestiu cada evento e emitir juízo de valor a res-
peito das circunstâncias em que ocorreu. Assim sendo, pode avaliar o 
teor das suas obsessões, fobias e angústias e recordar a que condutas 
novas suas experiências de prazer e desprazer o levaram, isto é, como 
foi o seu aprendizado sobre o comércio da vida em uma ocasião em 
que sua total dependência dos adultos que cuidavam dele o levava, 
necessariamente, a ceder para o mundo exterior quando a punição 
punha em risco sua sobrevivência; pode, pois, conscientizar-se das 
suas frustrações passadas.

A conscientização das suas frustrações passadas coloca o ser hu-
mano em condição de compreender os prejuízos que elas lhe causaram, 
orgânicos e psíquicos, e de detectar quais os prejuízos defi nitivos e 
quais aqueles que podem ser, de uma forma ou de outra, compensados, 
e programar essa compensação. O registro escrito das suas memórias, 
autobiografi a, é absolutamente necessário, uma vez que vai oferecer o 
material para a análise dos eventos à luz das leis da evolução. O registro 
escrito das informações obtidas de familiares, entrevistas, completa e 
corrige suas memórias. A montagem completa da história da sua vida, 
anamnese, oferece os elementos para o levantamento dos dados que 
vão permitir o seu diagnóstico etiológico provável.

A compreensão da história da sua vida exige do ser humano 
o conhecimento do esforço da humanidade no sentido de com-
preender sua própria história. O ser humano necessita de sólidos 
conhecimentos sobre o espaço, o tempo-duração e a unidade do 
cosmo, de um lado, e sobre as leis que regem sua evolução e a 
evolução dos seus iguais, de outro. Necessita saber que o espaço, 
extensão indefi nida que abrange todos os seres, é uma realidade 
objetiva que nos é revelada empiricamente pela vista e pelo tato; 
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it is not a substance, but the order of possible coexistences as an 
attribute of the absolute being, therefore an a priori form of sensibility 
from where the fi eld stands out, the portion of space in which the 
image is formed, making possible the event in time, in duration.  

Th e human being is eager to know “ab ovo”, the history of 
humanity and of the cosmos where it lives.  Th e egg, origin, is the fi rst 
symbol, the representation of the universe, geometrically conceived as a 
sphere and graphically represented by a circle with a dot in the middle.  
Other closer representations of it are:  the omphalos, navel, represented 
sometimes by a pillar and sometimes by a white ovoid stone showing a 
preoccupation with the feminine and masculine principles as necessarily 
present in the phenomenon origin;  the ouroboros, the one, the whole, 
a serpent swallowing its own tail;  and the mandala, the wheel of the 
universe, the great calendar stone, the lotus fl ower, the golden fl ower, 
the rose, all as a synthetic image of dualism.  

Th e idea of unity, of universe, has been present in the spirit of 
the human being at all times and places, symbolizing the beginning 
and the end, circumnavigation, the starting point and the fi nishing 
point, as well as time and continuity of life.  Th e living fi eld, that part 
of total space that the human being is capable of perceiving and that 
is, initially, only the dynamic fi eld of instinctive and refl ex stimuli and 
responses, without one’s own memory and intelligence, broadens in 
function of the emergence of immediate memory, which permits the 
incipient manifestation of the dualism I-subject and world-object, 
which leads to the manipulation of the resources to strengthen one’s 
inherited instrumentation, clarifying the idea of separation.  

Th e idea of separation jeopardizes the syncretic and pacifi c 
unity of the being plunged into the origin and, from then on, 
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não é uma substância, mas a ordem das coexistências possíveis, 
como um atributo do ser absoluto, portanto, uma forma a priori da 
sensibilidade de onde se destaca o campo, porção do espaço em que 
a imagem se forma, possibilitando o evento no tempo, na duração.

O ser humano anseia conhecer “ab ovo” a história da humanida-
de e do cosmo onde ela habita. O ovo, origem, é o símbolo primeiro, 
a representação do universo, concebido geometricamente como esfera 
e representado grafi camente por um círculo com um ponto no meio. 
Outras representações suas mais próximas são: o ônfalo, umbigo, 
representado ora por uma pilastra, ora por uma pedra branca ovóide, 
demonstrando a preocupação com os princípios masculino e feminino 
como necessariamente presentes no fenômeno origem; o ouroboros, 
o um, o todo, serpente que engole a própria cauda; e a mandala, a 
roda do universo, a grande pedra do calendário, a fl or de lótus, a fl or 
de ouro, a rosa, todos como imagem sintética do dualismo.

A idéia de unidade, de universo, encontra-se presente no espírito 
do ser humano em todas as épocas e em todos os lugares, simbolizando 
o princípio e o fi m, périplo, o ponto de partida e o ponto de chegada, 
e também o tempo e a continuidade da vida. O campo vivencial, 
aquela porção do espaço total que o ser humano consegue perceber 
e que é, inicialmente, apenas o campo dinâmico de estímulos e res-
postas refl exas e instintivas, sem memória e sem inteligência próprias, 
amplia-se em função do surgimento da memória imediata, que permite 
a manifestação incipiente do dualismo eu-sujeito e mundo-objeto, 
que leva à manipulação dos recursos para fortalecer seu instrumental 
herdado, clarifi cando a idéia de separação.

A idéia de separação compromete a unidade sincréti-
ca e pacífi ca do ser mergulhado na origem e, a partir de então, 
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everything that enables separation is desired and repudiated, and the 
world, previously diff use and placid, starts to be perceived as confusing 
and threatening, phobic.   To the frustrating anguish of the fusion 
of Adam the fi rst, the disquieting notion of threatening mutability 
is opposed, since nothing is always the same.  To the one, the non-
manifested center, to the immobile motor, it is opposed the two, Adam 
the second, the internal scission, confl ict, the desire to remain united and 
the desire to feel oneself separated, a situation geometrically represented 
by the crossing of two spheres, the mother-matrix and the child-product.  

As a new Janus, a face turned towards the search for individuality and 
the other connected to one’s species, the human being soon sees one’s phobic 
fear changed into obsessive hatred.  Th e common point in the crossing of 
the two spheres starts to diminish in size and strength until it disappears, 
with the rupture of the chain.  Feeling oneself the second, freed from one’s 
origin, the human being notices the third element, to whom one does not 
desire to unite, but fearing that it will unite itself to the fi rst one, making one’s 
return impossible, the human being starts with separatist maneuvers that 
one is able to come up with.  To the freeing two it is opposed the enslaving 
three since the child-product, freed from the mother-matrix, watches the 
father-producer in order to keep him away from her.  

As a new Oedipus, the human being, by an enigma of destiny, 
takes up again the road of return to the origin, passing through 
the experience of confrontation with it, the enigma, a symbol par 
excellence of the relationship between the macro and the microcosms, 
in its utmost expression, the sphinx, imago, mother-nature, which 
hides the myth of multiplicity and of fragmentation of the cosmos, it 
synthesizes all science of the past.  One searches blindly for the matrix, 
one unravels the meaning of life (the four of the child who crawls, 
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tudo que propicia separação é desejado e repudiado, e o mundo, antes 
difuso e plácido, passa a ser percebido como confuso e ameaçador, 
fóbico. À angústia da fusão do Adão Primeiro frustradora, contrapõe-se 
a noção inquietante da mutabilidade ameaçadora, pois nada é, per-
manentemente, igual. Ao um, ao centro não manifestado, ao motor 
imóvel, contrapõe-se o dois, o Adão Segundo, cisão interna, confl ito, 
desejo de permanecer unido e desejo de sentir-se separado, situação 
representada geometricamente pelo entrecruzamento de duas esferas, 
a mãe-matriz e o fi lho-produto.

Qual novo Jano, um rosto voltado para a busca da individuali-
dade e o outro ligado à sua espécie, logo o ser humano vê seu medo 
fóbico transformar-se em ódio obsessivo. O ponto comum no entre-
cruzamento das duas esferas vai-se reduzindo em tamanho e força até 
desaparecer, com o rompimento da cadeia. Sentindo-se o segundo, 
liberto da sua origem, o ser humano percebe o terceiro, ao qual não 
deseja unir-se, mas, temendo que este se una ao primeiro, impossibi-
litando sua via de volta, dá início às manobras separatistas que estejam 
ao seu alcance. Ao dois libertador contrapõe-se o três escravizador, 
pois o fi lho-produto, liberto da mãe-matriz, vigia o pai-produtor para 
mantê-lo longe dela.

Qual novo Édipo, o ser humano, por um enigma do 
destino, retoma a estrada de volta à origem, passando pela 
experiência do confronto com ele, o enigma, símbolo por ex-
celência da relação entre o macro e o microcosmo, na sua ex-
pressão máxima, a esfi nge, imago, mãe-natureza, que esconde o 
mito da multiplicidade e da fragmentação do cosmo, sintetiza 
toda a ciência do passado. Procura, às cegas, a matriz, des-
venda o sentido da vida (o quatro da criança que engatinha, 
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the two of the erect human being and the three of the elderly in 
decline) and one walks inexorably to the fi rst bosom, in the anxious 
search for the undiff erentiated love for one’s own origin, annulling 
all eff orts of the father so that he, adult child, would not return to 
the entrails of the mother.

Blind and lost, the human being, Adam by origin, Janus by 
doubt, Oedipus of all times, sees oneself naked again, not only in 
the eyes of the Creator, but also in one’s own eyes and, to the slaving 
three of mother-child-father, one adds the four, as a mirror of oneself.  
If the three gave one the idea of the enigma, the four gives one the 
fulfi llment of the idea, since one can see oneself in the enigma, one 
can intuit, for the fi rst time, space as order, and situate oneself.  To 
the disorderly activity of the three, it is opposed the refl ective passivity 
of the four, and to the notion of what one had been doing, one adds 
the notion of what one should do now.  A spectator of oneself living, 
one becomes aware of the temporal and existential variability of one’s 
function, of the diversity of the signifi cant connections of the object, 
of the material whole.  

Since then, mastermind of one’s own actions, the awaken Adam, 
the unmasked Janus, the Oedipus naked to oneself, one begins a new 
journey, having work as a need, in the incessant movement of the 
ansate cross.  One now knows that one “is alone” and that one’s life 
is work that is of one’s responsibility, and the commerce of things is 
appropriate in a perspective of utility, of practicality.  Th e Adam-Janus-
Oedipus becomes the Mercury, the interpreter, mediator, a conductor 
of oneself in the everyday life of survival, a god of one’s own path.  
One starts to speculate about the means, one becomes aware of the 
“how”, giving to the “where” and “when”, the initial interpretation of 
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o dois do ser humano ereto e o três do velho decadente) e ca-
minha, inexoravelmente, para o seio primeiro, na busca ansiosa 
do amor indiferenciado pela própria origem, anulando todas as 
providências do pai para que ele, filho adulto, não voltasse às 
entranhas da mãe.

Cego e perdido, o ser humano, Adão de origem, Jano por 
contrafação, Édipo de todos os tempos, vê-se de novo nu, já 
não só aos olhos do Criador, mas também aos seus próprios e, 
ao três escravizador mãe-filho-pai, acrescenta o quatro, como 
espelho de si mesmo. Se o três lhe deu a idéia do enigma, o 
quatro lhe dá a realização da idéia, pois pode ver-se no enigma, 
intuir, pela primeira vez, o espaço como ordem, situar-se. À 
atividade desordenada do três, contrapõe-se a passividade re-
flexiva do quatro e, à noção do que vinha fazendo, acrescenta 
a do que deverá agora fazer. Espectador de si mesmo vivendo, 
torna-se consciente da variabilidade temporal e existencial da 
sua função, da diversidadade de conexões significativas do ob-
jeto, do todo material.

Desde então, orientador das suas próprias ações, o Adão 
despertado, o Jano desmascarado, o Édipo desnudado para si 
mesmo, inicia uma nova caminhada, tendo o trabalho como ne-
cessidade, na roda viva da cruz ansata. Sabe agora que “é só” e 
que sua vida é trabalho que lhe compete, cabendo o comércio das 
coisas dentro da perspectiva da utilidade, da praticidade. O Adão-
Jano-Édipo torna-se Mercúrio, intérprete, mediador, condutor 
de si mesmo no cotidiano da sobrevivência, deus do seu próprio 
caminho. Passa a especular os meios, desperta para o “como”, 
dando ao “onde” e ao “quando”, a interpretação primeira de 
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“owner of the game”, “creator of the rules”, but with the primary 
characteristic of concrete logic, without transcending the “here and 
now” of simple utility.  

When one remakes the history of one’s childhood, the human being 
fi xes the material basis of one’s existing.  One’s living without memory, 
from fecundation until the fi rst voluntarily repeated action, besides being 
pre-historic, pre-determined by refl ex and instinct , has no individual 
signifi cance whatsoever except as prospect, as that of the chrysalis in 
its cocoon.  On the other hand, the occurrences that hindered one’s 
development from the larvae phase, if they harmed it in a reversible or 
irreversible way, will be important in the same measure as the lesions and 
their consequences.  One’s future will be very diff erent if one’s organism is 
or is not healthy, if one’s disturbances are or not susceptible to correction.  

Th e living of the human being with only immediate memory 
is already a living of learning, albeit at the level of conditioning, and 
even so, of a kind of conditioning that only watches and lasts because it 
aff ects an inherited apparatus, it reinforces and conducts it.  Rigorously 
speaking, one cannot speak of  “de facto” learning since there is no 
consciously moral option, and the morality that works on the events 
is only that of the one conditioning.  It may happen that the adult 
notices in the child, at this phase, clear moments of insight, but this 
sudden understanding of something does not have long term memory 
to fi x such moments and integrate them as experiences, eff ective 
learning, and these moments disappear, are forgotten.  

The living of the human being with long term memory 
permits the fl uidity of thought even though, in the fi rst stage, 
such fl uidity cannot rely on the necessary intelligence nor morality 
to conduct one’s living in terms even of an eff ective practicality.  
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“senhor do jogo”, “fazedor das regras”, mas com o primarismo da 
lógica concreta, sem transcender o “aqui e agora” da simples utilidade.

Ao refazer a história da sua infância, o ser humano fi xa 
as bases materiais do seu existir. Sua vivência sem memória, da 
fecundação até a primeira ação repetida voluntariamente, além 
de pré-histórica, predeterminada pelos refl exos e pelos instintos, 
não tem qualquer signifi cado individual senão como prospecção, 
como a da crisálida em seu casulo. Por outro lado, as ocorrências 
que prejudicaram sua evolução do larvar, se a lesaram reversível 
ou irreversivelmente, terão sido importantes na justa medida de 
tais lesões e das conseqüências delas. Será muito diferente o seu 
futuro se o seu organismo é ou não é sadio, se seus distúrbios são 
ou não são passíveis de correção.

A vivência do ser humano com memória apenas imediata já é 
uma vivência de aprendizagem, porém ao nível do condicionamento e, 
mesmo assim, de um condicionamento que só vigia e perdura porque 
incide no aparato herdado, reforça-o e o conduz. A rigor, não se pode 
falar em aprendizagem “de fato”, pois não há opção conscientemente 
moral, funcionando nos eventos apenas  a moralidade do condi-
cionador. Pode ocorrer que o adulto observe na criança, nessa fase, 
momentos nítidos de “insight”, mas essa compreensão súbita de algo 
não conta com a memória a longo prazo para fi xar tais momentos e os 
integrar como experiências, aprendizados efetivos, e esses momentos 
desaparecem, são esquecidos.

A vivência do ser humano com memória a longo prazo permite a fl ui-
dez do pensamento, muito embora, em um primeiro estágio, tal fl uidez não 
conte nem com a inteligência nem com a moralidade necessárias para uma 
condução da sua vivência em termos, sequer, de uma praticidade efetiva. 
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Th e simple emergence of long term memory, without refl ection, 
permits only that the human being consciously repeat actions that 
one carried out in an automatic way and to play with more audacity 
the aggressive and/or separatist games typical of this phase.  In fact, 
the periods of absence of memory, of only immediate memory and 
of long term memory in its fi rst stage belong to obscurantism.  

Th e human being with long term memory has, in one’s second 
stage, intelligence which balances internal operations symbolic 
representative of concrete reality, making possible responses in a logical 
way, whether to internal stimuli or whether to external ones.  Th e human 
being starts to be capable of refl ecting upon what has happened so that 
the current moment is as it is, what would happen if one undid what is 
done and how one should act so that what one wants to happen in fact 
happens.  Th is is the practicality of childhood, a time when latency, the 
intentional and intelligent stop that enables logical organization, using a 
kind of concrete logic, permits the contractual commerce of rights and 
duties, the calculation of consequences, the way out from obscurantism.  

Th e symbol childhood-of-the-human-being encompasses thus 
one’s passage through the preparatory phases of one’s organic-psychic 
apparatus, when the infl uence of the environment is restricted to 
the cares necessary so that, on the one hand, the virtualities of the 
individual fi nd an appropriate place for their natural blooming, and, 
on the other, the natural unreasonableness of one’s lack of logic be 
watched and pruned so that it does not harm one’s right development.  
Th e child is, initially, totally dependent on those who care for his 
survival, and the independence that the child gradually gains is relative 
and demands the permanent tutelage of someone who organizes the 
child’s living.
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O simples surgimento da memória a longo prazo, sem refl exão, permite, 
apenas, ao ser humano, repetir conscientemente ações que praticava de 
modo automático e jogar com mais audácia os jogos agressivos e/ou 
separatistas próprios dessa fase. Na realidade, os períodos de ausência de 
memória, de memória apenas imediata e de memória a longo prazo em 
seu primeiro estágio pertencem ao obscurantismo.

O ser humano com memória a longo prazo conta, em seu 
segundo estágio, com a inteligência equilibradora das operações in-
ternas simbólico representativas sobre a realidade concreta, tornando 
possíveis respostas de forma lógica, quer aos estímulos internos, quer 
aos externos. O ser humano passa a ser capaz de refl etir sobre o que 
ocorreu para o momento atual estar sendo como é, o que ocorreria 
se desfi zesse o que foi feito e como deverá agir para que ocorra o que 
deve ocorrer. É a praticidade da infância, ocasião em que a latência, 
parada intencional e inteligente que propicia a organização lógica, da 
lógica concreta, permite o comércio contratual de direitos e deveres, 
o cômputo das conseqüências, a saída do obscurantismo.

O símbolo infância-do-ser-humano compreende, pois, a sua 
passagem pelas etapas preparatórias do seu aparato organo-psíquico, 
quando a infl uência do meio ambiente se restringe aos cuidados 
necessários para que, de um lado, as virtualidades do indivíduo en-
contrem terreno propício para seu desabrochar natural, e, de outro, 
a insensatez natural da sua falta de lógica seja vigiada e podada a fi m 
de não prejudicar seu reto evoluir. O infante é, de início, totalmente 
dependente daqueles que cuidam da sua sobrevivência, e a indepen-
dência que vai adquirindo paulatinamente é uma independência 
relativa, fazendo-se necessária a tutela permanente de alguém que 
ordene o seu viver. 
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Th e symbolization of the child from zero to nine months is 
precarious, whether because of the precariousness of one’s interests 
or whether because of the precariousness of one’s memory.  One’s 
living makes the child always prone to a state of shock in face of 
novelty, and, consequently, one is usually in pre-anguish.  Avoiding 
all possible shocks is the appropriate assistance to the child, which 
does not mean to avoid the necessary experiences for one’s organic-
psychic development, which are all those that lead to movement and 
to the formation of habits through the working of the senses and of 
perception, which will permit the rising of knowledge and language.  

Th e symbolization of the child from nine to eighteen months 
is not so precarious anymore, since the variety of one’s interests, 
associated to a little broader immediate memory, place one defi nitely in 
the relationship “I subject – world object”.  One’s dual living makes the 
child always prone to a state of fear in face of the mutability of object 
relationships, and, consequently, one is usually phobic.  Avoiding all 
possible fears is the appropriate assistance to the child, but it does 
not mean to restrict basic experiences for one’s development, but to 
defend the child from all harm and injury that might occur.  

Th e symbolization of the child from eighteen months to three years 
is subjected to signifi cant enrichment, whether through the broadening of 
one’s interests, or whether through the improvement of their immediate 
memory, making possible greater safety in their relationship with the 
world.  One’s living, apparently less dependent, makes the child always 
prone to anger in face of a pseudo-competence to manipulate the world, 
and consequently one is usually obsessive.  Avoiding all possible anger 
is the appropriate assistance to the child, but it does not mean to avoid 
letting one know the real limits of one’s organic-psychic apparatus.  
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A simbolização da criança de zero a nove meses é uma simboli-
zação precária, quer em função da sua precariedade de interesses, quer 
em função da sua precariedade de memória. Seu viver faz dela uma 
candidata permanente ao choque em face da novidade e, conseqüen-
temente, uma pré-angustiada habitual. Evitar-lhe todos os choques 
possíveis é a forma adequada de assistência, o que não signifi ca impedir 
as experiências necessárias para seu desenvolvimento organo-psíquico, 
que são todas aquelas que levam à movimentação e à formação de 
hábitos pelo funcionamento dos sentidos e das percepções, que vão 
permitir o despontar do conhecimento e da linguagem.

A simbolização da criança dos nove aos dezoito meses já não 
é mais tão precária, pois, a variedade de seus interesses, associada a 
uma memória imediata um pouco mais dilatada, situa-o em defi ni-
tivo na relação “eu sujeito-mundo objeto”. Seu viver dual faz dela 
uma candidata permanente ao medo, em face da mutabilidade nos 
relacionamentos objetais e, conseqüentemente, uma fóbica habitual. 
Evitar-lhe todos os medos possíveis é a forma adequada de assistência, 
o que não signifi ca cercear-lhe experiências básicas para seu desenvol-
vimento, mas defendê-la de todos os males que lhe possam ocorrer.

A simbolização da criança dos dezoito meses aos três anos sofre 
um enriquecimento bastante signifi cativo, quer pela ampliação dos 
seus interesses, quer pela ampliação da sua memória imediata, possi-
bilitando maior segurança na sua relação com o mundo. Seu viver, em 
aparência menos dependente, faz dela uma candidata permanente à 
cólera, em face de uma pseudocompetência para manipular o mundo 
e, conseqüentemente, uma obsessiva habitual. Evitar-lhe todas as có-
leras possíveis é a forma adequada de assistência, o que não signifi ca 
impedí-la de conhecer os reais limites do seu aparato organopsíquico.
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Th e symbolization of the child from the age of three to six 
acquires a much broader scope with memory now working at the 
mediate level, making possible more varied attempts of manipulation 
of the environment.  One’s living, apparently more versatile, makes the 
child always prone to shrewdness in the face of a pseudo-perception 
of the dynamics of the games of life, and consequently one is usually 
hysterical.  Avoiding one’s success in permissive shrewdness is the 
appropriate assistance to the child, but it does not mean to avoid letting 
one experiment and understand the inutility of one’s hysteric roles.  

Th e symbolization of the child from the age of six to twelve has 
now the prerogative of practicality, already with its own historicity, 
but a kind of historicity without transcendence, utilitarian, and 
therefore dangerous as all historicity based on short memory; it is 
now that it is possible to begin with psychotherapeutic action.  One’s 
living, apparently more sensible, makes the child naturally prone to 
intentional concentration on the current situation and in recalling 
everything related to it, to latency, in face of a relative common sense, 
and consequently one is usually pragmatic.  Avoiding individualistic 
pragmatism is the appropriate assistance to the child.

In summary, the symbol childhood-of-the-human-being 
characterizes the preparation for a conscious reflective life.  The 
reconstruction of the history of one’s childhood demands from the human 
being a refl ection on events, all the way from the event of fecundation which 
originated the human being, passing through refl ection on the period when 
one did not have memory and on the period when one only had immediate 
memory, until refl ection on the periods when one had mediate memory, 
with apparent logic and with concrete logic.  One acquires then a relatively 
faithful account of the regime of control to which one was submitted, 
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A simbolização da criança dos três aos seis anos adquire 
um âmbito bastante amplo, com o funcionamento da memória 
já no plano mediato, possibilitando tentativas mais variadas de 
manipulação do ambiente. Seu viver, em aparência mais versátil, 
faz dela uma candidata permanente à esperteza, em face de uma 
pseudopercepção da dinâmica dos jogos da vida e, conseqüente-
mente, uma histérica habitual. Evitar-lhe sucesso nas espertezas 
permissivas é a forma adequada de assistência, o que não signi-
fica impedí-la de experimentar e conhecer a inutilidade dos seus 
papéis pitiáticos.

A simbolização da criança dos seis aos doze anos adquire foros 
de praticidade, já com sua historicidade própria, mas uma historici-
dade sem transcendência, utilitária, perigosa como toda historicidade 
com base em memória curta; é então que se torna possível o início 
da ação psicoterapêutica. Seu viver, na aparência mais sensato, faz 
dela uma candidata natural à concentração intencional na situação 
presente e na recordação de tudo que a ela se relaciona, à latência, em 
face de um relativo bom senso e, conseqüentemente, uma pragmática 
habitual. Evitar-lhe o pragmatismo individualista é a forma adequada 
de assistência.

Em suma, o símbolo infância-do-ser-humano caracteriza a pre-
paração para a vida consciente refl exiva. A reconstrução da história 
da sua infância exige do ser humano desde a refl exão sobre o evento 
fecundação, que lhe deu origem, passando pela refl exão sobre o período 
no qual não tinha memória e sobre o período no qual só tinha memória 
imediata, até a refl exão sobre os períodos com memória mediata, com 
lógica aparente e com lógica concreta. Obtém ele, assim, uma notícia 
relativamente fi dedigna do regime de controle ao qual foi submetido, 
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being able to calculate what kinds of harm one suff ered, whether organic 
or psychic, and which were defi nitive and which were reversible.  

Regarding treatment, the symbol childhood-of-the-human-
being does not enable any kind of psychotherapeutic attempt until 
the age of six, and it is possible only to off er assistance to those 
responsible for the child, parents and educators, so that they can create 
and maintain, at home and at school, an appropriate environment for 
the child’s full development, a kind of environment where there is no 
stimuli that will engender anguish, fear, obsession and hysteria.  In the 
case of incompetence at home and at school, the psychotherapist can 
create artifi cial situations similar to those environments so as to off er 
the child the opportunity to correctly live one’s pre-anguish, phobia, 
obsession and hysteria and to exercise one’s latency.  

4.3 The symbol adolescence-of-the-human-being

Th e symbol adolescence-of-the-human-being, the second of the 
symbol-phases in the development of the human being, preceded by 
the symbol childhood-of-the-human-being, encompasses the period 
from twelve to eighteen years of age, and precedes the symbol-phase 
adulthood.  It characterizes the phase of preparation for conscious 
refl ective life at the abstract level;  it represents the rethinking of 
conscious refl ective life at the concrete level, spontaneous conscious 
life with mediate and immediate memory and life without memory.  
It encompasses the periods of pre-adolescent pugnacity, from twelve 
to fi fteen years of age, and of the adolescence proper, of search for 
self consensus, from fi fteen to eighteen years of age, both of a strictly 
individualistic character.  
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podendo clarifi car que prejuízos sofreu, orgânicos e psíquicos, e quais 
os defi nitivos e quais os reversíveis.

Sob o aspecto de tratamento, o símbolo infância-do-ser-
humano desautoriza qualquer tentativa psicoterapêutica até a idade 
de seis anos, sendo possível, apenas, a assistência aos responsáveis 
pela criança, pais e educadores, para que criem e mantenham, em 
casa e na escola, o clima adequado para seu pleno desenvolvimento, 
clima esse em que inexistam estímulos desencadeadores de angústias, 
fobias, obsessões e histerias. No caso de incompetência no lar e na 
escola, pode, o psicoterapeuta, criar situações artifi ciais, similares 
daqueles ambientes, a fi m de oferecer à criança oportunidade de vi-
venciar corretamente suas pré-angústias, fobias, obsessões e histerias 
e exercitar sua latência.

4.3 O símbolo adolescência-do-ser-humano

O símbolo adolescência-do-ser-humano, a segunda das 
etapas-símbolo da evolução do ser humano, antecedido pelo 
símbolo infância-do-ser-humano, compreendem o período dos 
doze aos dezoito anos, antecede a etapa-símbolo adultez. Carac-
teriza a fase de preparação para a vida consciente reflexiva a nível 
abstrato; representa o repensar a vida consciente reflexiva a nível 
concreto, a vida consciente espontânea com memória mediata e 
com memória imediata e a vida sem memória. Compreende os 
períodos pré-adolescente, de pugna, dos doze aos quinze anos, 
e adolescente propriamente dito, de busca de consenso próprio, 
dos quinze aos dezoito anos, ambos de cunho estritamente in-
dividualista.
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In its development, mediate memory, historical, besides serving the 
senses and the perceptions connected to nutrition, to the ludic in general, to 
the conscious but useless game of interests and to the conscious and objective 
game of interests, starts to found this last type of game with a belligerent 
philosophical logic.  At the age of twelve, having the freedom of movement 
of a mature child and intuiting the beginning of an ignored “adolescing 
process” the pre-adolescent, having mastered the notions of space, time, 
duration and unity of structure of opposites at the concrete level, starts to 
avail oneself, in daily commerce with the world, of one’s brief philosophy 
and, without arguments, becomes a bothersome quarrelling being.

Since then, the guide of one’s own arguments, the Adam-Janus-
Oedipus-Mercury becomes Wotan (Odin), and one’s obsessive memory 
aff ects one’s thinking and makes the pre-adolescent belligerent, in the incessant 
movement of the hooked cross.  One now knows that besides being alone and 
being life a work for which one is responsible, one needs to walk tirelessly, to 
agitate, to provoke disputes, commotion, to act out one’s psychic torment.  
Th e power of one’s soul, fed by the sexual energy that is arising, makes one’s 
rationality illusory, one’s metaphysics abusive, one’s logic-abstract furor 
dramatic.  One creates, however, a unique opportunity in one’s life history, 
to deeply understand the role of messianism in one’s development.  

From the apparent peace with the owner of the world, reason, 
lived by the mature child in one’s utilitarian, concrete rationality, 
there emerges the rebel of twelve years of age, the engender of storms, 
who, like a contained windstorm, emerges bringing with him, all the 
way from the immensity of time and primitivism of the being, the 
intuitions and thoughts that shake one’s intimateness and revolutionize 
him.  Th e pre-adolescent youth incarnates the god of winds, who 
does not know where one comes from nor where one is going, 
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No seu desenvolvimento, a memória mediata, histórica, além 
de servir aos sentidos e às percepções ligadas à nutrição, ao lúdico em 
geral, ao jogo consciente, mas inútil, de interesses e ao jogo de inte-
resses consciente e objetivo, passa a fundamentar este último tipo de 
jogo com uma lógica fi losófi ca aguerrida. Aos doze anos, possuindo 
a liberdade de movimentos de uma criança madura e pressentindo os 
albores de um adolescer ignorado, o pré-adolescente, dominando as 
noções de espaço, tempo, duração e unidade de estrutura dos contrá-
rios a nível concreto, passa a valer-se, no comércio cotidiano, da sua 
curta fi losofi a e, sem argumentos, torna-se um incômodo querelante.

Desde então, orientador das suas próprias argumentações, o 
Adão-Jano-Édipo-Mercúrio torna-se Wotan (Odin), e sua memória 
obsessiva afeta seu pensamento e o faz aguerrido, na roda viva da 
cruz gamada. Sabe agora que, além de ser só e de ser a vida trabalho 
que lhe compete, necessita caminhar infatigavelmente, agitar, pro-
vocar contendas, comoções, atuar sua tormenta psíquica. Seu poder 
anímico, alimentado pela energia sexual que desponta, torna ilusória 
sua racionalidade, abusiva sua metafísica, dramático seu furor lógico-
abstrato. Cria, porém, uma oportunidade única, na sua história de 
vida, para compreender em profundidade o papel do messianismo 
na sua evolução.

Da paz aparente com a dona do mundo, a razão, vivida pelo 
infante maduro na sua racionalidade concreta, utilitária, surge o 
rebelde de doze anos, este engendrador de tempestades que, qual 
vendaval contido, surge trazendo consigo, desde a imensidade dos 
tempos e a primitividade do ser, as intuições e os pensamentos que 
estremecem seu íntimo e o revolucionam. O jovem pré-adolescente 
encarna o deus do vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai, 
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who takes hold of everything one fi nds on one’s way and knocks down 
that which does not have fundament, since he shakes everything that 
is not fi rm inside and outside, including and mainly, the summary 
logic of concrete ratiocination.  

Knowing that life is a battle and that one’s life is one’s battle, the 
human being, in one’s pre-adolescence, turns initially to the matters of one’s 
origin and destiny, which include the origin and destiny of humanity and 
of the universe where it lives.  One becomes the Wotan-Adamic-anguished-
being, and takes up again, now consciously, the position of the infant from 
zero to nine months, who is permanently prone to shock in face of the 
novelty that one now looks for, moved by organic-psychic pre-anguish.  It 
is now totally convenient that one be allowed to live all the shocks one looks 
for, as long as they do not put at risk one’s physical and mental health, and 
that one be helped to move along to the next phase of one’s development.  

Disappointed by the uselessness of one’s search for security 
in scientifi c and/or apologetic statements, the pre-adolescent turns 
oneself to the catechistical questions of right and wrong, of reward 
and punishment, expediting the memory of one’s own experiences.   
One becomes the Wotan-Adamic-phobic-being, and takes up again, 
now consciously, the position of the infant from nine to eighteen 
months, who is permanently prone to fear in face of everyday life, 
and now one looks for fearful situations oneself, moved by organic-
psychic phobia.  It is now also totally convenient that one be allowed 
to live all the fears one looks for and that one be helped to preserve 
one’s health and to move along to the next phase of development.

Revolted against the permanent living of fears that ravage one’s 
everyday life, abysmal fears kept in the corners of one’s existing since 
the earliest age, enslaving one to chronic fear of the exterior world, 
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apodera-se de tudo que encontra em seu caminho e derruba o que não 
tem fundamento, pois abala tudo que exterior e interiormente não 
está fi rme, inclusive, e principalmente, a lógica sumária do raciocínio 
concreto.

Sabedor de que a vida é batalha e sua vida é sua batalha, o 
ser humano, na sua pré-adolescência, se volta inicialmente para as 
questões da sua origem e do seu destino, que incluem as da origem 
e do destino da humanidade e do universo onde ela habita. Torna-
se Wotan-adâmico-angustiado, retoma, agora conscientemente, a 
posição do infante de zero a nove meses, que faz dele um candidato 
permanente ao choque em face da novidade que ele mesmo procura, 
movido por uma pré-angústia organo-psíquica. Já agora é de toda 
conveniência que se lhe permita viver todos os choques que procure, 
desde que não ponham em risco sua saúde física e mental, e que seja 
ajudado a galgar a etapa seguinte da sua evolução.

Desapontado com a inutilidade da busca de segurança em afi r-
mações científi cas e/ou apologéticas, o pré-adolescente volta-se para 
as questões catequéticas do certo e do errado, do prêmio e do castigo, 
agilizando a memória das suas próprias experiências. Torna-se Wotan-
adâmico-fóbico, retoma, agora conscientemente, a posição do infante 
de nove a dezoito meses, que faz dele um candidato permanente ao 
medo em face do cotidiano, buscando, ele mesmo, situações temíveis, 
movido por uma fobia organo-psíquica. Já agora é de toda conveniência 
também que se lhe permita viver todos os medos que procure e que seja 
ajudado a preservar sua saúde e a galgar a etapa seguinte da sua evolução.

Revoltado com a vivência permanente dos medos que assolam seu 
cotidiano, medos abissais guardados no escaninho do seu existir desde a 
mais tenra idade, escravizando-o a um temor crônico do mundo exterior, 
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one starts to react aggressively as a principle of life.  Th e Wotan-
Adamic-phobic-being, previously always ready to visualize the past, 
giving primacy to one’s back-looking fi gurehead, becomes the Wotan-
Janus-like-being, and starts to live the idea of the future, to celebrate 
one’s forward-looking fi gurehead;  one takes up again the position of 
the child from eighteen months to three years of age, and lives anger.  
It is clear that one must not and cannot avoid living one’s anger, but 
one cannot be allowed to actualize one’s obsession with impunity.  

Restricted in one’s permanent revolt against the fears one brings 
with oneself and that enrages them, the human being starts, as a principle 
of life, to experiment the most varied attempts to manipulate the 
environment, and embraces the philosophy of shrewdness, of secondary 
gains.  One becomes the Wotan-Oedipal-like-being, and takes up again, 
now consciously, the position of the child from three to six years of age 
who is permanently prone to disguise, to separatist, hysterical maneuvers.  
It is now necessary to counteract one’s philosophy of shamelessness, that 
let one drift to opportunistic tendencies, with the philosophy of righteous 
thinking, the need to abdicate from secondary gains.  

Knowing that life is a battle, disappointed with the uselessness 
of searching for security, of revolt and of shrewdness, one starts, as 
a principle of life, to examine the “how” of situations, the rules of 
the commerce of life.  One becomes Wotan-Mercurial and takes up 
again, now consciously, the position of the child from six to twelve 
years of age, who is permanently prone to negotiation, to latency, to 
pondering about the gains and the rules that control him.  It is now 
necessary to off er one, in a systematic way, information about the laws 
of life, so that one can face port and starboard attacks, and continue 
on one’s voyage.  
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passa, como princípio de vida, a reagir agressivamente. O Wotan-
adâmico-fóbico, sempre pronto anteriormente para visualizar o 
passado, dando primazia à sua carranca de popa, torna-se Wotan-
jânico, passa a viver a idéia do futuro, a festejar sua fi gura de proa, 
retoma a posição do infante de dezoito meses a três anos, vive a 
cólera. Claro está que não se deve e nem se pode impedi-lo de viver 
sua cólera, mas não se pode permitir que atualize impunemente 
sua obsessão.

Cerceado na sua revolta permanente contra os medos que 
transporta consigo e que o encolerizam, passa, como princípio de 
vida, a experimentar as mais variadas tentativas de manipulação 
do ambiente, abraça a fi losofi a da esperteza, do ganho secundário. 
Torna-se Wotan- edípico, retoma, agora conscientemente, a posição 
do infante de três a seis anos, que faz dele um candidato permanente 
ao disfarce, às manobras histéricas, separatistas. Já agora necessário 
se faz contrapor à sua fi losofi a do descaramento, que o leva à deriva 
das inclinações oportunistas, a fi losofi a do reto pensar, a necessidade 
de abdicação do ganho secundário.

Sabedor de que a vida é uma batalha, desapontado com a inu-
tilidade da busca de segurança, da revolta e da esperteza, passa, como 
princípio de vida, a examinar o “como” das situações, as regras do 
comércio da vida. Torna-se Wotan-mercurial, retoma, agora cons-
cientemente, a posição do infante de seis a doze anos, que faz dele um 
candidato permanente à negociação, à latência, à ponderação sobre 
os ganhos e sobre as regras que os controlam. Já agora necessário de 
faz oferecer-lhe, de modo sistemático, as informações sobre as leis 
da vida, a fi m de que possa enfrentar os ataques de bombordo e de 
estibordo e prosseguir sua viagem.
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An Argonaut of one’s own destiny, the human being starts to 
organize one’s own expedition, as an Argive prince, with one’s eyes wide 
open, Hermetically rescued from one’s Mercurial state and defi nitely 
placed in the command of one’s ship, in search for the golden fl eece.  At the 
age of fi fteen, now getting used to one’s organic-psychic changes, mainly 
the sexual ones and the capacity to abstract, the adolescent recognizes in 
oneself the power of the hero and starts, in daily commerce, to suspect 
of the Dionysian, sure that there is a price to be paid for everything that 
one desires and that it is necessary to watch out to remain free.   

Having fulfi lled the role of solving the instinctive-emotional part and 
the intuitive-inspirational part of one’s living, having brought up on the one 
hand the anguish, the phobia and the obsession, and on the other hand 
the hysteria and the latency of concreteness, Wotan becomes Apollo.  One 
thinks and represents to oneself the world, one takes up again the notions of 
space, time, duration, and of the unity of structure of opposites at the level of 
abstraction and one broadens one’s philosophizing, leaving out quarreling and 
searching for the formalization of logic through a kind of energizing dialectic.  
Apollo-Adamic-anguished, one creates the fi rst condition for joining the 
Mercurial with the Hermetic, concreteness with abstraction.  

Reconciled with one’s origins, having regulated the anguish of 
being with the anguish of existing, one is ready for the journey in search 
for one’s own coat, of one’s own fl eece, of one’s own clip.  One becomes 
Apollo-Adamic-phobic, and takes up again the question of fear, rethinks 
it in its concreteness of being fear and in its transcendence of existing as 
fear.  One assimilates one’s phobia of being in all its modalities, framing 
it as phobia of existing.  One faces the ghosts that ravage one’s ship and 
learns to see them as companions, one creates the second condition to 
join the Mercurial, the concrete, with the Hermetic, the abstract.  
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Argonauta do seu próprio destino, passa, o ser humano, a organizar 
sua própria expedição, príncipe argivo que se tornou, com seus olhos bem 
abertos, resgatado hermeticamente do seu estado mercurial e colocado de-
fi nitivamente no comando da sua nau, em busca do seu velocino de ouro. 
Aos quinze anos, habituando-se às suas modifi cações organo-psíquicas, 
principalmente as sexuais e a capacidade de abstração, o adolescente, 
reconhecendo em si mesmo a força do herói, passa, no comércio do co-
tidiano, a suspeitar do dionisíaco, certo de que há um preço a pagar por 
tudo que se deseja e que é necessário vigiar para manter-se livre.

Tendo cumprido o papel de resolver a parte instintivo-emocional 
e a parte intuitivo-inspiradora do seu viver, tendo trazido à tona, de um 
lado, as angústias, as fobias e as obsessões e, de outro, as histerias e as 
latências da concretude, Wotan torna-se Apolo. Pensa e se representa 
o mundo, retoma as noções de espaço, tempo, duração e unidade de 
estrutura dos contrários ao nível da abstração e amplia o seu fi losofar, 
deixando a querela e buscando a formalização da lógica por meio de 
uma dialética energizante. Apolo-adâmico-angustiado, cria a condi-
ção primeira para a conjugação do mercurial com o hermético, da 
concretude com a abstração.

Reconciliado com suas origens, regulamentada a angústia de ser com 
a angústia de existir, está pronto para a viagem em busca do seu próprio 
agasalho, do seu próprio velo, do seu próprio tosão. Torna-se Apolo-adâ-
mico-fóbico, retoma a questão do medo, repensa-o na sua concretude de 
ser medo e na sua transcendência de existir como medo. Assimila sua fobia 
de ser em todas as suas modalidades, enquadrando-a como fobia de existir. 
Encara os fantasmas que assolam sua nau, e aprende a vê-los como com-
panheiros, cria a condição segunda para a conjugação do mercurial, o 
concreto, com o hermético, o abstrato.
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Also reconciled with one’s fears, having regulated the phobia of being 
with the phobia of existing, one goes further into the ocean of one’s life with 
greater strength and impetus.  Th e Apollo-Janus-like-being, reconciled with 
the fears of the past, takes up again the question of anger, rethinks it in its 
concreteness of being anger and in its transcendence of existing as anger.  
One assimilates one’s obsession of being in all its modalities, framing it as 
obsession of existing.  One dominates the rage that tries to take hold of 
one’s spirit, Wotan-Janus-like vices that threaten to disturb the joining of 
the Mercurial, the concrete, with the Hermetic, the abstract.  

Also reconciled with one’s anger, now the obsessions of one’s being 
are already integrated into one’s existing, one turns to the examination of the 
forms of life, the kinds of roles that one can perform and the advantages of this 
multiplicity, of this variety of representations.  One becomes Apollo-Oedipal, 
takes up again the question of shrewdness, rethinks it in its concreteness of 
being shrewdness and in its transcendence of existing as shrewdness.  One 
assimilates one’s hysteria of being in all its modalities, framing it as hysteria 
of existing.  One regulates one’s roles and prepares oneself for the search for 
the joining of the Mercurial, the concrete, with the Hermetic, the abstract.  

Now also reconciled with one’s shrewdness, the hysteria of one’s 
being is already integrated into one’s existing, one turns to the examination 
of the “how” of situations, the types of commerce that one can carry 
out and the regulations that must rule such transactions.  One becomes 
Apollo-Hermetic, takes up again the question of the contract, rethinks it 
in its concreteness of being contract and in its transcendence of existing 
as contract.  One assimilates one’s latency of being in all its usefulness, 
framing it as latency of existing.  One overcomes utilitarianism in the 
concreteness of negotiating and inaugurates justice in the transcendence 
of contracting, pointing towards the beginning of adulthood.  
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Reconciliado também com seus medos, regulamentada a fobia 
de ser com a fobia de existir, adentra-se no mar da sua vida com mais 
força e ímpeto. O Apolo-jânico, reconciliado com os medos do passado, 
retoma a questão da cólera, repensa-a na sua concretude de ser cólera e 
na sua transcendência de existir como cólera. Assimila sua obsessão de ser 
em todas as suas modalidades, enquadrando-a como obsessão de existir. 
Domina os rompantes que tentam apoderar-se do seu espírito, vícios 
wotânicos-jânicos que ameaçam perturbar a conjugação do mercurial, 
o concreto, com o hermético, o abstrato.

Reconciliado também com suas cóleras, já agora as obsessões 
do seu ser integradas no seu existir, volta-se para o exame das for-
mas de vida, dos tipos de papéis que pode exercer e das vantagens 
dessa multiplicidade, dessa variedade de representações. Torna-se 
Apolo-edípico, retoma a questão da esperteza, repensa-a na sua 
concretude de ser esperteza e na sua transcendência de existir como 
esperteza. Assimila sua histeria de ser em todas as suas modalidades, 
enquadrando-a como histeria de existir. Regulamenta seus papéis 
e prepara-se para a busca da conjugação do mercurial, o concreto, 
com o hermético, o abstrato.

Reconciliado agora também com suas espertezas, já então as his-
terias do seu ser integradas no existir, volta-se para o exame do “como” 
das situações, dos tipos de comércio que pode realizar e das regras 
que devem reger tais transações. Torna-se Apolo-hermético, retoma a 
questão do contrato, repensa-a na sua concretude de ser contrato e na 
sua transcendência de existir como contrato. Elabora sua latência de 
ser em toda a sua utilidade, enquadrando-a como latência de existir. 
Supera o utilitarismo na concretude do negociar e inaugura a justiça 
na transcendência do contratar, aponta para os albores da adultez.
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In summary, the symbol adolescence-of-the-human-being 
characterizes the preparation for adult life, cooperative.  The 
reconstruction of the history of one’s adolescence requires from the 
human being refl ection upon one’s origin and childhood, upon one’s 
pre-adolescence, (a period when what ruled was the obsessive taking up 
again of childish themes, already with abstract logic, but belligerent) 
and upon adolescence proper (pacifi c and constructive refl ection 
about one’s own consensus).  One thus broadens the relatively faithful 
account of the regime of control to which one was submitted, so that 
one can plan the correction of the harm one has suff ered.  

Regarding treatment, the symbol adolescence-of-the-human-
being represents the ideal time for psychotherapeutic action, since it is 
already possible to directly assist the adolescent, who has the necessary 
organic-psychic apparatus to understand the interpretations and, 
because of them, to expedite the necessary changes in one’s behavior, 
in the sense of controlling anguish, phobia, obsession and hysteria.  In 
case of incompetence at home and at school, the psychotherapist can 
create artifi cial situations in order to off er the adolescent opportunities 
to examine one’s pre-anguish, phobia, obsession, hysteria and integrate 
them into a coherent framework, into a philosophy of life. 

 
4.4 The symbol adulthood-of-the-human-being

Th e symbol adulthood-of-the-human-being, the third and last 
symbol-phase in the development of the human being, preceded 
by the symbols childhood-of-the-human-being and adolescence-
of-the-human-being, encompasses the period that begins at 
eighteen years of age and goes until the end of one’s existence.  
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Em suma, o símbolo adolescência-do-ser-humano caracteriza 
a preparação para a vida adulta, cooperativa. A reconstrução da 
história da sua adolescência exige, do ser humano, a refl exão sobre 
sua origem e infância, sobre a pré-adolescência, (período no qual 
vigorava a retomada obsessiva da temática infantil, já com lógica 
abstrata, mas aguerrida) e sobre a adolescência propriamente dita 
(refl exão pacífi ca e construtiva do seu próprio consenso). Amplia 
ele, assim, a notícia relativamente fi dedigna do regime de controle 
ao qual foi submetido, a fi m de poder programar a correção dos 
prejuízos que sofreu.

Sob o aspecto de tratamento, o símbolo adolescência-do-
ser-humano representa o momento ideal para a atuação psicote-
rapêutica, sendo já possível a assistência direta ao adolescente, que 
possui o aparato organopsíquico necessário para compreender as 
interpretações e, em função delas, agilizar as modifi cações neces-
sárias na sua conduta, no sentido de controlar as angústias, fobias, 
obsessões e histerias. No caso de incompetência no lar e na escola, 
pode o psicoterapeuta criar situações artifi ciais, a fi m de oferecer 
ao adolescente oportunidade para examinar suas pré-angústias, 
fobias, obsessões e histerias e as integrar em um quadro coerente, 
uma fi losofi a de vida.

4.4 O símbolo adultez-do-ser-humano

O símbolo adultez-do-ser-humano, a terceira e última das eta-
pas-símbolo da evolução do ser humano, antecedido pelos símbolos 
infância-do-ser-humano e adolescência-do-ser-humano, compreende 
o período que se inicia aos dezoito anos e vai até o fi nal da sua existência. 
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It characterizes the apogee of refl ective conscious life at the abstract level;  
it represents the rethinking of refl ective conscious life at the abstract and 
concrete levels, of spontaneous conscious life with mediate and immediate 
memory, and of life without memory.  It encompasses the periods of young 
adulthood, from eighteen to thirty years of age, of adulthood proper, from 
thirty to sixty years of age, and of old adulthood, from then on.  

In its development, mediate memory, historical, besides serving the 
senses and the perceptions connected to nutrition, to the ludic in general, to 
the conscious but useless game of interests, and to the conscious and objective 
game of interests at the concrete and abstract levels, starts to found this last one 
on a communitary pacifi st philosophical logic.  At eighteen years of age, having 
the freedom of movement of an adolescent and intuiting the beginnings of 
an ignored adulthood, the human being, recognizing in oneself the lucidity 
of the sage, starts, in everyday commerce, to suspect that which is merely 
Apollonian, sure that the price one has to pay for all that is desired includes, 
in order to keep oneself free, contributing for the freedom of the group.  

Since then, being the one who founds one’s own actions, the 
Adam-Janus-Oedipus-Mercury-Wotan-Apollo becomes the Christ, 
and one’s abstract memory aff ects one’s thinking and makes of the 
human being a sage, in the incessant movement of the Christian cross.  
One now knows that, besides the fact that one is alone and that life is work 
that is of one’s own responsibility, one needs to provoke commotion and to 
think about and represent the world to oneself, and that the individual also 
needs to eff ectively contribute to the common good.  Th e power of one’s 
soul, having become conscious, fed by the esoteric thinking that is starting, 
founds one’s rationality, one’s metaphysics, one’s abstract logic.  One creates 
the defi nitive opportunity in one’s life history to review the harm that one 
might have been a victim of and to act in the sense of social reform.  
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Caracteriza o apogeu da vida consciente refl exiva ao nível abstrato; 
representa o repensar a vida consciente refl exiva a nível abstrato e 
concreto, a vida consciente espontânea com memória mediata e 
imediata e a vida sem memória. Compreende os períodos da adultez 
jovem, dos dezoito aos trinta anos, da adultez propriamente dita, 
dos trinta aos sessenta, e da adultez velha, a partir de então.

No seu desenvolvimento, a memória mediata, histórica, além 
de servir aos sentidos e às percepções ligadas à nutrição, ao lúdico 
em geral, ao jogo consciente, mas inútil, de interesses e ao jogo de 
interesses consciente e objetivo, aos níveis concreto e abstrato, passa 
a fundamentar este último com uma lógica fi losófi ca pacifi sta comu-
nitária. Aos dezoito anos, possuindo a liberdade de movimentos de 
um adolescente e pressentindo os albores de uma adultez ignorada, o 
ser humano, reconhecendo em si mesmo a lucidez do sábio, passa, no 
comércio do cotidiano, a suspeitar do simplesmente apolíneo, certo 
de que o preço a pagar por tudo que se deseja inclui, para manter-se 
livre, contribuir para a liberdade grupal.

Desde então, fundamentador das suas próprias ações, o Adão-
Jano-Édipo-Mercúrio-Wotan-Apolo torna-se Cristo, e sua memória 
abstrata afeta seu pensamento e o faz sábio, na roda viva da cruz 
cristã. Sabe agora que, além de ser só e de ser a vida trabalho que lhe 
compete, de necessitar provocar comoções e de pensar e se represen-
tar o mundo, necessita contribuir efetivamente para o bem comum. 
Seu poder anímico tornado consciente, alimentado pelo pensamento 
esotérico que desponta, fundamenta sua racionalidade, sua metafísica, 
sua lógica abstrata. Cria a oportunidade defi nitiva, na sua história de 
vida, para rever os prejuízos de que possa ter sido vítima e atuar no 
sentido da reforma social.
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From true peace with the owner of the world, reason, lived by the 
adolescent in one’s abstract rationality, transcendent, emerges the adult of 
eighteen years of age, this pacifi er of disputes who, like placid gifts, emerges 
bringing with him the intuitions and thoughts of peace and harmony 
always present in the human being since the immensity of time, awaiting 
the specifi c moment for its manifestation.  Th e young adult incarnates 
the god of profound lakes, who intuits one’s origin and destiny, mirrors 
everything in calm waters and demystifi es that which is fl eeting, since it 
only keeps that which makes sense externally and internally, including, 
and mainly, the abyssal logic of transcendent ratiocination.   

Knowing that life is a battle and that one’s life is one’s battle, that 
includes the battle of all around oneself, the human being, in one’s young 
adulthood, turns once again to the questions of one’s origin and destiny, 
which necessarily includes those of the origin and destiny of humanity 
and of the universe where it lives.  One becomes the Christ-Adamic-
anguished being, and takes up again, with communitary consciousness, 
the themes of one’s fi rst nine months of life, trying to understand the 
meaning of this event in one’s nuclear family.  It is totally appropriate 
that one seek to inform oneself about what one’s birth represented to 
one’s family members, which will permit the person to consolidate the 
communitary dimension of one’s anguish of existing.  

Aware of the uselessness of searching for security in scientifi c and/or 
apologetic statements, the young adult examines the catechistical questions 
of right and wrong, of reward and punishment, seeking the communitary 
value of this kind of practice to which one was submitted.  One becomes 
the Christ-Adamic-phobic-being and takes up again, with communitary 
consciousness, the themes of one’s living until eighteen months of life, 
seeking to understand the meaning of such events in one’s nuclear family.  
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Da paz verdadeira com a dona do mundo, a razão, vivida pelo ado-
lescente na sua racionalidade abstrata, transcendente, surge o adulto de 
dezoito anos, este pacifi cador de contendas que, qual plácidas benesses, 
surge trazendo consigo as intuições e os pensamentos de paz e harmo-
nia sempre presentes no ser humano desde a imensidade dos tempos, 
aguardando o momento propício para sua manifestação. O adulto jovem 
encarna o deus dos lagos profundos, que pressente sua origem e seu 
destino, espelha tudo nas águas paradas e desmistifi ca o que é fugaz, 
pois só retém o que exterior e interiormente faz sentido, inclusive, e 
principalmente, a lógica abissal do raciocínio transcendente.

Sabedor de que a vida é batalha e de que sua vida é sua batalha, 
que inclui a batalha de todos ao seu redor, o ser humano, na sua adultez 
jovem, volta-se novamente para as questões da sua origem e do seu 
destino, que incluem, necessariamente, as da origem e do destino da 
humanidade e do universo onde ela habita. Torna-se Cristo-adâmico-
angustiado, retoma, com consciência comunitária, a temática dos seus 
primeiros nove meses de vida, procurando compreender o sentido 
desse evento na sua família nuclear. É de toda conveniência que bus-
que adentrar-se no que terá representado para os seus familiares o seu 
nascimento, o que lhe permitirá consolidar a dimensão comunitária 
da sua angústia de existir.

Ciente da inutilidade da busca de segurança em afi rmações 
científi cas e/ou apologéticas, o adulto jovem examina as questões ca-
tequéticas do certo e do errado, do prêmio e do castigo, procurando 
o valor comunitário das práticas dessa natureza a que foi submetido. 
Torna-se Cristo-adâmico-fóbico, retoma, com consciência comuni-
tária, a temática do seu viver até os dezoito meses de vida, procu-
rando compreender o sentido de tais eventos na sua família nuclear. 
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It is now totally appropriate that one try to visualize what it might 
have been for one’s family to take care of him at this time, what kind of 
treatment one might have been given, which will allow the adult human 
being to add the communitary meaning of one’s fear of existing.

Knowing the usual fears that occupy one’s everyday living, natural fears 
in the history of any existing human being, which engendered from one’s family 
members certain regulatory behaviors, the adult individual seeks to exorcise 
one’s rebellion against the regulations to which one was submitted.  Th e Christ-
Adamic-phobic-being, previously ready to endorse the past behavior of one’s 
family members, giving primacy to one’s memories of submission, becomes 
the Christ-Janus-like-being, and starts to see meaning in the need to question 
the real communitary utility of such procedures and takes up once again, with 
communitary consciousness, the themes of one’s living until the third year of 
life, seeking the communitary value of one’s obsession of existing.  

From one’s rebellion against the regulations to which one was 
submitted by the community in the sense of manipulating one’s 
fears, there emerges the idea of widening the possibilities of these 
manipulations in order to make them more effi  cient for most people, 
trying to socialize the shrewdness with which one reacted before.  
One becomes Christ-Oedipal and takes up again, with communitary 
consciousness, the themes of one’s living until the sixth year of one’s life, 
seeking the communitary value of one’s hysteria of existing.  Catechized and 
later rebellious against the catechization to which one was submitted, one 
seeks then to avail oneself of it in order to give meaning to anti-separatist 
maneuvers, to the hysteria of existing, in the groups to which one belongs.  

In face of the inoperability of these anti-separatist catechistic maneuvers, 
one starts to re-examine the “how” of situations, the rules of the assumed 
catechism in order to detect the reasons of the failure of one’s commercialization.  
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É de toda conveniência que busque visualizar o que terá sido para 
sua família cuidar dele nesse período, que tratamento lhe terá sido 
dado, o que lhe permitirá acrescentar o sentido comunitário da sua 
fobia de existir.

Conhecedor da vivência habitual dos medos que povoam o 
seu dia-a-dia, medos naturais da história de qualquer ser humano 
existindo, que suscitaram dos familiares determinadas atitudes re-
guladoras, procura exorcizar sua revolta contra os regulamentos a 
que foi submetido. O Cristo-adâmico-fóbico, anteriormente pronto 
a endossar as atitudes passadas dos seus familiares, dando primazia 
às suas recordações de submissão, torna-se Cristo-jânico, passa a ver 
sentido na necessidade de se questionar a utilidade real-comunitária de 
tais procedimentos, retoma, com consciência comunitária, a temática 
do seu viver até os três anos de vida, buscando o valor comunitário 
da sua obsessão de existir.

Da sua revolta contra os regulamentos aos quais foi submetido 
pela comunidade no sentido de manipular os seus medos, surge a idéia 
de ampliar o leque dessas manipulações para torná-las mais efi cientes 
para a maioria das pessoas, tentando socializar a esperteza com que 
reagira anteriormente. Torna-se Cristo-edípico, retoma, com consci-
ência comunitária, a temática do seu viver até os seis anos de vida, 
buscando o valor comunitário da sua histeria de existir. Catequizado 
e, depois, revoltado contra a catequese a que foi submetido, procura 
então valer-se dela para dar sentido às manobras anti-separatistas, à 
histeria de existir, nos grupos aos quais pertence.

Em face da inoperância das manobras catequéticas anti-separa-
tistas, passa a reexaminar o “como” das situações, as regras da catequese 
assumida, para detectar as razões do fracasso das suas comercializações. 
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One becomes the Christ-Mercurial and takes up again, with 
communitary consciousness, the themes of one’s living until twelve years 
of age, adding to the ponderousness of the individually utilitarian that 
of the collective utilitarian, adding to the rules of one’s good living, the 
rules of the group’s good living.  Catechized-catechizer, one ponders 
over everything seeking the common good, one makes oneself the 
spokesperson of a social-communitary pragmatism which, somehow, 
leads him to the next phase of one’s development.  

Impatient with the lack of understanding, at the group level, of 
one’s communitary recruiting eff orts, seeing one’s words and actions 
misinterpreted and being used for actions that are even the opposite of 
one’s purposes, one throws oneself violently against the “merchants at the 
temple” of group life.  One becomes the Christ-Wotan-like-being, and takes 
up again all the themes of one’s Christian childhood, shaking the basis of 
one’s false followers, one makes oneself a justice seeker, faces novelty, fear, 
anger, shrewdness, utilitarianism, always seeking the common good.  In 
one’s daily life, one is anti-antitherapeutic, one revolves, clears and hoes the 
communitary land so that the seed of group health can fl ourish.  

Having fulfi lled one’s role as preparer of the land, as the one who 
raises the consciousness of one’s partners in the sense of the need to seek 
the common good, noticing the fruit of one’s acting, one permits oneself to 
contemplate the results of one’s work, one pacifi es oneself.  One becomes 
Apollonian-Christ-like, one rethinks and represents the world to oneself 
in a communitary perspective and takes up again all the themes of one’s 
Christian adolescence, one rebuilds the basis of one’s doctrine of the 
common good.  In one’s everyday life, one makes oneself a therapist, a 
healer of social evils, a defender of social peace and harmony, one embraces 
the cross, lives the cross, makes oneself into a cross.  
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Torna-se Cristo-mercurial, retoma, com consciência comuni-
tária, a temática do seu viver até os doze anos, acrescentando 
à ponderação do utilitário individual a do utilitário coletivo, 
às regras do seu bem viver, as regras do bem viver grupal. 
Catequizado-catequizador, tudo pondera com vistas ao bem 
comum, faz-se porta-voz de uma pragmática social-comunitária 
que, de alguma forma, o encaminha para a etapa posterior da 
sua evolução.

Impaciente com a falta de compreensão, a nível grupal, para 
com o seu esforço aliciador comunitário, vendo suas palavras e suas 
ações mal interpretadas e servindo para atuações até mesmo opostas 
ao seu propósito, lança-se violentamente contra os “vendilhões do 
templo” da vida grupal. Torna-se Cristo-wotânico, retoma toda a 
temática da sua infância cristã, abala os alicerces dos seus falsos 
seguidores, faz-se justiceiro, enfrenta a novidade, o medo, a cóle-
ra, a esperteza, o utilitarismo, sempre com vistas ao bem comum. 
No seu dia-a-dia, faz-se anti-antiterapêutico, revolve, limpa e ara 
o terreno comunitário, para que a semente da saúde grupal possa 
fl orescer.

Tendo cumprido o seu papel de preparador do terreno, de 
conscientizador dos seus pares no sentido da necessidade da busca 
do bem comum, percebendo os frutos da sua atuação, permite-se 
contemplar os resultados do seu trabalho, pacifi ca-se. Torna-se 
Cristo-apolíneo, repensa e se representa o mundo numa perspectiva 
comunitária, retoma toda a temática da sua adolescência cristã, re-
faz os alicerces da sua doutrina do bem comum. No seu cotidiano, 
faz-se terapeutica, curador dos males sociais, defensor da paz e da 
harmonia sociais.
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In one’s development, mediate memory, historical, besides serving 
the conscious and objective game of interests at the concrete and abstract 
levels, founded on a communitary pacifi st philosophical logic, one extends 
one’s refl ections to the humanistic level.  At the age of thirty, having the 
freedom of movement of a young adult and intuiting the beginnings of 
mature adulthood, the human being, recognizing in oneself the potential 
of the sane, saintly person, starts with the commerce of everyday life, to 
suspect of that which is merely Christ-like, sure that the price to be paid 
for everything that is desired includes, besides group freedom, a much 
broader program of redemption of humanity as a whole.  

When one embraces the cross, lives the cross, makes oneself into a 
cross, the adult proper, the mature adult, the Christ-Hermetic, because one 
is Adamic-Janus-like-Oedipal-Mercurial-Wotan-like-Apollonian-Christ-
like, makes oneself into a mature cell, a catalyzing agent of all humanity, 
a union bridge for the manifestation of the miracle of the Pentecost, the 
coming of the Paraclete, of the Holy Spirit.  Th e cross, expressing the 
unity, the unfolding and return to the unity, to the totality, suggesting in its 
vertical axis, transcendence and in its horizontal one, mobile, immanence, 
is the symbol of symbols, the symbol of the path to the development of 
the human being.  

Th e mature adult, the one who embraces the cross, who identifi es 
oneself with the axis of the world, consciously goes up the ladder of 
development and makes oneself a ladder for the development of one’s 
fellow creatures, of humanity, the mystical body.  Th ere are seven steps on 
this ladder, the fi rst one forming a ⊥ , the inverted letter “t”, and the last 
one a T, a normal letter “t”, the Tao, the perfect path, and there are seven 
moments in the life of the human being, the Adamic, the Janus-like, the 
Oedipal, the Mercurial, the Wotan-like, the Apollonian, and the Christ-like.  
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No seu desenvolvimento, a memória mediata, histórica, 
além de servir ao jogo de interesses consciente e objetivo aos níveis 
concreto e abstrato fundamentados numa lógica fi losófi ca pacifi sta 
comunitária, estende suas refl exões ao nível humanístico. Aos trinta 
anos, possuindo a liberdade de movimentos de um adulto jovem 
e pressentindo os albores de uma adultez madura, o ser humano, 
reconhecendo em si mesmo o potencial do sadio, do santo, passa, 
no comércio do cotidiano, a suspeitar do simplesmente crístico, 
certo de que o preço a pagar por tudo que se deseja inclui, além da 
liberdade grupal, um programa bem mais amplo, de redenção da 
humanidade toda.

Ao abraçar a cruz, viver a cruz, fazer-se cruz, o adulto propria-
mente dito, o adulto maduro, o Cristo-hermético, porque adâmico-
jânico-edípico-mercurial-wotânico-apolíneo-crístico, se faz célula 
madura, agente catalisador da humanidade toda, ponte de união para 
a manifestação do milagre do Pentecostes, da vinda do Paráclito, do 
Espírito Santo. A cruz, expressando a unidade, o desdobramento e 
o retorno à unidade, à totalidade, sugerindo, no seu traço vertical, a 
transcendência, e, no seu traço horizontal, móvel, a imanência, é o 
símbolo dos símbolos, o símbolo do caminho para a evolução do ser 
humano. 

O adulto maduro, aquele que abraça a cruz, identifi ca-se com 
o eixo do mundo, sobe conscientemente a escada da evolução e se 
faz escada para a evolução dos seus semelhantes, da humanidade, o 
corpo místico. São sete os degraus dessa escada, o primeiro formando 
um ⊥ , o “tê” invertido, e o último um T, o “tê” normal, o Tao, o 
caminho perfeito, e sete são os momentos do ser humano, o adâmico, 
o jânico, o edípico, o mercurial, o wotânico, o apolíneo e o crístico. 
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In the cross eternity and temporality meet each other, when space-time, 
duration, enables the unity of the structure of opposites, the mechanism 
in movement, the micro in the macro.  

Th e mature adult, while Adamic memory, lives the essence of the fi rst 
antagonism which constitutes existence in its aspect of anarchic primordial 
dynamism, ouroboros, chaos, and integrates it to the cosmos, order.  One 
no longer losses oneself in the primordial, as it happened in one’s childhood, 
and one no longer wields it, as it happened in one’s adolescence, but 
one integrates it into one’s living as latency, and interprets and absorbs it 
whenever it appears in everyday life.  To the anguish of being one usually 
opposes the anguish of existing, not denying its presence, but, on the 
contrary, seeking in it the meaning of the total mystery of one’s living.  

Th e mature adult, while Janus-like memory, lives the essence of the 
second antagonism which constitutes existence in its aspect of integrating 
dual dynamism, concealed by the desire of domination.  One no longer losses 
oneself in the dual as it happened in one’s childhood, nor does one fi ght against 
it as it happened in one’s adolescence, but one also integrates it into one’s living 
as latency, and interprets and absorbs it whenever it appears in everyday life.  
To the phobia and obsession of being one usually opposes the phobia 
and obsession of existing, not denying the past nor the future, but, on 
the contrary, integrating them, through one’s historical consciousness, 
into the perception of the true, of the eternal present.  

Th e mature adult, while Oedipal memory, lives the essence of the 
third antagonism which constitutes existence in its aspect of integrating 
triple dynamism, concealed by the desire of separation in order to 
continue dominating.  One no longer losses oneself in the triple as it 
happened in one’s childhood, nor does one fi ght against it as it happened 
in one’s adolescence, but one also integrates it into one’s living, 
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Na cruz se casam a eternidade e a temporalidade, quando espaço-
tempo, duração, possibilita a unidade da estrutura dos contrários, o 
mecanismo em movimento, o micro no macro.

O adulto maduro, enquanto memória adâmica, vive a essência 
do antagonismo primeiro que constitui a existência no seu aspecto 
de dinamismo primordial anárquico, ouroboros, caos, e o integra ao 
cosmo, ordem. Já não se perde no primordial, como ocorria na sua 
infância, e já não esgrime contra ele, como ocorria na sua adolescên-
cia, mas integra-o no seu viver como latência, e o interpreta e absorve 
sempre que ele emerge no cotidiano. À angústia de ser, contrapõe, 
habitualmente, a angústia de existir, não negando sua presença mas, 
ao contrário, buscando nela o sentido do mistério total do seu viver.

O adulto maduro, enquanto memória jânica, vive a essência do 
antagonismo segundo, que constitui a existência no seu aspecto de 
dinamismo dual integrador, encoberto pelo desejo de dominação. Já 
não se perde no dual, como ocorria na sua infância, nem luta contra 
ele, como ocorria na sua adolescência, mas integra-o, também, no seu 
viver como latência, e o interpreta e absorve sempre que ele emerge 
no cotidiano. À fobia e à obsessão de ser, contrapõe, habitualmente, 
a fobia e a obsessão de existir, não negando o passado nem o futuro, 
mas, ao contrário, integrando-os, por meio da sua consciência histó-
rica, na percepção do verdadeiro, do eterno presente.

O adulto maduro, enquanto memória edípica, vive a es-
sência do antagonismo terceiro, que constitui a existência no 
seu aspecto de dinamismo trino integrador, encoberto pelo de-
sejo de separação para continuar dominando. Já não se perde no 
trino, como ocorria na sua infância, nem luta contra ele, como 
ocorria na sua adolescência, mas também integra-o no seu viver, 
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as latency, and interprets and absorbs it whenever it appears in everyday 
life.  To the hysteria of being one usually opposes the hysteria of 
existing, not denying the multiplicity of relationships, but, on the 
contrary, integrating them through the search for union with one’s 
own essence, true individuation, which will permit the union with 
the whole.  

Th e mature adult, while Mercurial memory, lives the essence 
of the fourth antagonism which constitutes existence in its aspect 
of integrating quadruple dynamism, concealed by the desire of 
commercialization in order to continue dominating.  One no longer 
losses oneself in the quadruple, as it happened in one’s childhood, nor 
does one fi ght against it as it happened in one’s adolescence, but one 
also integrates it into one’s living, as latency, and interprets and absorbs 
it whenever it appears in everyday life.  To the latency of being one 
usually opposes the latency of existing, not denying the possibilities 
of commerce in relationships, but, on the contrary, integrating them 
through a synthesis, which strengthens individuation, making it 
social, a mediator.  

Th e mature adult, while Wotan-like memory, lives the essence of the 
fi fth antagonism, which constitutes existence in its aspect of integrating 
quintuple dynamism, concealed by the desire of insubordination in order 
to continue dominating.  One no longer losses oneself in the quintuple nor 
does one fi ght against it as it happened in one’s pre-adolescence, but one 
also integrates it into one’s living, as latency, and interprets and absorbs it 
whenever it appears in everyday life.  To the rebellion of being one usually 
opposes the revolution of existing, not denying the possibility of commotion 
in relationships, but, on the contrary, integrating them through the search 
for a synthesis which will renew the individual and the social.  
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como latência, e o interpreta e absorve-o sempre que ele emerge no 
cotidiano. À histeria de ser, contrapõe, habitualmente, a histeria de 
existir, não negando a multiplicidade dos relacionamentos, mas, 
ao contrário, integrando-os, por meio da busca de união com sua 
própria essência, da verdadeira individuação, que vai permitir a 
união com o todo.

O adulto maduro, enquanto memória mercurial, vive a 
essência do antagonismo quarto, que constitui a existência no 
seu aspecto de dinamismo quádruplo integrador, encoberto 
pelo desejo de comercialização para continuar dominando. Já 
não se perde no quádruplo, como ocorria na sua infância, nem 
luta contra ele como ocorria na sua adolescência, mas também 
integra-o no seu viver, como latência, e o interpreta e absorve-o 
sempre que ele emerge no cotidiano. À latência de ser, contrapõe 
a latência de existir, não negando as possibilidades de comércio 
nos relacionamentos, mas, ao contrário, integrando-as, por meio 
da síntese, que fortalece a individuação, tornando-a social, me-
diadora.

O adulto maduro, enquanto memória wotânica, vive a essência 
do antagonismo quinto, que constitui a existência no seu aspecto de 
dinamismo quíntuplo integrador, encoberto pelo desejo de insubordi-
nação para continuar dominando. Já não se perde no quíntuplo nem 
luta contra ele, como ocorria na sua pré-adolescência, mas também 
o integra no seu viver, como latência, e o interpreta e absorve sempre 
que ele emerge no cotidiano. À revolta de ser, contrapõe a revolução 
de existir, não negando as possibilidades de comoções nos relaciona-
mentos, mas, ao contrário, integrando-as por meio da busca da síntese, 
que vai renovar o individual e o social.
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Th e mature adult, while Apollonian memory, lives the essence of the 
sixth antagonism, which constitutes existence in its aspect of integrating 
sextuple dynamism, concealed by the desire of pacifi cation in order to 
continue dominating.  One no longer losses oneself in the sextuple nor 
does one fi ght against it, as the pre-adolescent, but one also integrates 
it into one’s living, as latency, and interprets and absorbs it whenever it 
appears in everyday life.  To the pacifi sm of being one opposes the peace 
of existing, not denying the possibility of pacifi cation in relationships, but, 
on the contrary, integrating them through the right examination of the 
mediating synthesis which will permit the micro to fully live in the macro.  

Th e mature adult, while Christ-like memory, lives the essence 
of the seventh antagonism, which constitutes existence in its aspect 
of total-communitary integrating septuple dynamism, concealed by 
the desire of catechization in order to continue dominating.  One no 
longer losses oneself in the septuple, in one’s attempts to penetrate 
the macro with the strength of the micro, nor does one fi ght against 
this tendency, but one also integrates it into one’s living, as latency, 
and interprets and absorbs it whenever it appears in everyday life.  To 
the catechism of being one opposes the catechization of existing, not 
denying the possibility of catechization in the relationships, but, on 
the contrary, integrating them through righteous living, through the 
fl ow of the micro to the macro.  

Th e mature adult, the Christ-Hermetic, because Adamic-Janus-
like-Oedipal-Mercurial-Wotan-like-Apollonian-Christ-like, becomes the 
mystic-Christ, the old adult, the one who, starting at the age of sixty, takes up 
again all of one’s living,  childish, adolescent, adult of young communitary 
adulthood, and adult of mature humanistic adulthood, in the sense of total 
cosmic integration. Th e old adult incarnates the return to the oneness, 
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O adulto maduro, enquanto memória apolínea, vive a es-
sência do antagonismo sexto, que constitui a existência no seu 
aspecto de dinamismo sêxtuplo integrador, encoberto pelo desejo 
de pacifi cação para continuar dominando. Já não se perde no sêx-
tuplo nem luta contra ele, como o pré-adolescente, mas também o 
integra no seu viver, como latência, e o interpreta e absorve sempre 
que ele emerge no cotidiano. Ao pacifi smo de ser, contrapõe a 
paz de existir, não negando as possibilidades de pacifi cações nos 
relacionamentos mas, ao contrário, integrando-as por meio do 
reto exame da síntese mediadora, que vai permitir ao micro viver 
plenamente no macro.

O adulto maduro, enquanto memória crística, vive a essência 
do antagonismo sétimo, que constitui a existência no seu aspecto de 
dinamismo séptuplo integrador total-comunitário, encoberto pelo 
desejo de catequização para continuar dominando. Já não se perde no 
séptuplo, nas tentativas de penetrar o macro com a força do micro, nem 
luta contra essa tendência, mas também a integra no seu viver, como 
latência, e a interpreta e absorve sempre que ela emerge no cotidiano. 
Ao catequismo de ser, contrapõe a catequese de existir, não ne-
gando a possibilidade de catequeses nos relacionamentos, mas, ao 
contrário, integrando-as por meio do reto viver, do fl uir do micro 
para o macro.

O adulto maduro, o Cristo-hermético, porque adâmico-jânico- 
edípico-mercurial-wotânico-apolíneo-crístico, torna-se Cristo-místico, o 
adulto velho, aquele que, a partir dos sessenta anos, retoma todo o seu vi-
ver, infantil, adolescente, adulto da adultez jovem, comunitária, e adulto 
da adultez madura, humanística, no sentido da integração total, cósmica. 
O adulto velho encarna a volta ao uno, integrando o dual fi lho-mãe,  
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integrating the dual child-mother, the triplet child-mother-father, the 
quadruple child-mother-father-brother, the quintuple I-with-myself, 
the sextuple I-with-myself-in-my-world, the septuple I-with-myself-in-
the-world, and the octuple crowning micro-macro, turning oneself into 
I-cosmos in the plenitude of the blessed communion with the Creator.   

Th e old-adult, the mystic-Christ, is the incarnation of the Holy 
Spirit, of the Law of God, of the mystery of Pentecost, when it is not one 
that still lives, but it is God who lives in one.  One lives in order, one is the 
order, one perceives that in the core of one’s being there is God, irradiating 
center of life, knowledge, goodness and love.  Th erefore one no longer feels 
lonely, since one fraternizes and communicates with everything that exists 
and that expresses the presence of God.  One’s vision is esoteric, interior, 
unitary, because one sees God in each form, whatever its developmental 
level of evolution, because God is the Principle that guides everything, 
the power that animates one’s functioning.  

Th e old adult is the human being who, as everything that lives, 
has found one’s place, one’s true and fair position, conquered through 
righteousness, which permitted the old adult to develop.  Th rough suff ering, 
a sanitation process which consists of the removal of all negativism, one has 
acquired consciousness of the Law and has conquered interior peace.  One 
has developed, redeemed oneself, because, based on faith and reason, one has 
learned to control oneself, to put oneself in tune, to serve, to move oneself 
without causing disorder or pain.  One thus lives eternity in temporality, 
because one is guided, safe, in harmony in the order of the whole, aware 
of the path and ready to transmit it to all of those who wish to tread it.  

To the Adamic ones, the old adult teaches that it is not enough 
that they were made in the image and semblance of God, but that it is 
necessary to work so that their image and semblance, their potential, 
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o trino fi lho-mãe-pai, o quádruplo fi lho-mãe-pai-irmão, o quíntuplo 
eu-comigo, o sêxtuplo eu-comigo-no-meu-mundo, o séptuplo eu-
comigo-no-mundo e o coroamento óctuplo micro-macro, tornando-se 
eu-cosmo na plenitude da comunhão bem-aventurada com o Criador.

O adulto velho, o Cristo-místico, é a encarnação do Espírito 
Santo, da Lei de Deus, do mistério do Pentecostes, quando já não é 
ele quem vive, mas é Deus quem vive nele. Ele vive na ordem, ele é a 
ordem, percebe que, no âmago do seu ser, está Deus, centro irradiante 
de vida, conhecimento, bondade e amor. Então já não se sente mais 
só, porque a tudo se irmana e se comunica com tudo o que existe 
e que expressa a presença de Deus. Sua visão é esotérica, interior, 
unitária, porque vê  Deus em cada forma, seja qual for o seu nível de 
desenvolvimento evolutivo, porque Deus é o Princípio que a todas 
dirige, a força que lhes anima o funcionamento.

O adulto velho é o ser humano que, como tudo que 
existe, encontrou o seu lugar, sua verdadeira e justa posição, 
conquistada por meio da retidão, que o permitiu evoluir. 
Por meio do sofrimento, processo saneador consistente na remoção 
de toda negatividade, adquiriu consciência da Lei e conquistou a 
paz interior. Evoluiu, redimiu-se, pois, baseado na fé e na razão, 
aprendeu a se controlar, pôr-se em sintonia, servir, mover-se sem 
provocar desordem nem dor. Vive, então, a eternidade na tempo-
ralidade, porque está orientado, seguro, em harmonia na ordem do 
todo, ciente do caminho e pronto para transmiti-lo para quantos o 
desejem trilhar.

Aos adâmicos, o adulto velho ensina que não basta terem 
sido feitos à imagem e semelhança de Deus, mas que é necessá-
rio trabalhar para que sua imagem e semelhança, seu potencial, 
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actualizes itself in the direction of the Creator, who they mirror.  One teaches 
that, fi rst of all, the human being must defend oneself against the illusion 
that one can free oneself from this work, betraying one’s Creator with the 
idea of the existence of other gods.  Consequently one demonstrates how 
execrable are, on the one hand, the attitude of making images of creatures 
in order to adore them as if they were gods, and, on the other hand, of 
clamoring for God instead of laboring, in everyday life, the labor that is 
given to each one.  

To the Janus-like human beings, the old adult teaches that it is 
not enough to be attentive only to the past or only to the future, to 
embrace undertakings only in function of the memory of the lived 
or of the fantasy of what they might live.  One teaches that, secondly, 
the human being must defend oneself against the illusion that one can 
free oneself from the work that life imposes on one, by merely denying 
current reality.  Consequently one demonstrates how execrable are, 
on the one hand, the attitude of taking possession of the fruits of the 
labor of one’s fellow creatures and, on the other hand, of taking away 
the life of any of them, thus denying them their right to their future.  

To the Oedipal ones, the old adult teaches that it is not 
enough to be attentive only to safety and earthly goods, to embrace 
undertakings only in the sense of satisfying one’s desires.  One teaches 
that, thirdly, the human being must defend oneself against the illusion 
that one can ease the work that life imposes on one by merely owning 
objects of pleasure and enslaving oneself to them, thus trivializing one’s 
existence.  Consequently one demonstrates how execrable are, on the 
one hand, the attitude of lack of consideration for one’s genitors and, 
on the other hand, the attitude of testifying for or against someone, 
since all testimony is subject to deceit.

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENCIAL PSYCHOTHERAPY – SYMBOLIZATION

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   226Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   226 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



227

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – A SIMBOLIZAÇÃO

se atualize em direção ao Criador, ao qual espelha. Ensina que, em 
primeira instância, deve, o ser humano, defender-se da ilusão de que 
possa livrar-se desse trabalho, traindo seu Criador com a idéia da exis-
tência de outros deuses. Em conseqüência, demonstra quão execráveis 
são, de um lado, a atitude de fazer imagens de criaturas para adorá-las 
como se deuses fossem, e, de outro, a de clamar por Deus ao invés de 
labutar, no cotidiano, a labuta que lhe é conferida.

Aos jânicos, o adulto velho ensina que não basta estarem atentos 
apenas ao passado ou apenas ao futuro, abraçarem empresas apenas em 
função da memória do vivido ou da fantasia do que poderão vir a viver. 
Ensina que, em segunda instância, deve, o ser humano, defender-se 
da ilusão de que possa livrar-se do trabalho que a vida lhe impõe, 
simplesmente negando a realidade presente. Em conseqüência, 
demonstra quão execráveis são, de um lado, a atitude de se apossar 
dos frutos do trabalho dos seus semelhantes e, de outro, a atitude de 
tirar a vida de qualquer um deles, negando-lhe assim, o seu direito 
ao seu futuro.

Aos edípicos, o adulto velho ensina que não basta estarem 
atentos apenas à segurança e aos bens terrenos, abraçarem empresas 
apenas no sentido da satisfação dos seus desejos. Ensina que, em 
terceira instância, deve, o ser humano, defender-se da ilusão de 
que possa atenuar o trabalho que a vida lhe impõe simplesmente 
assenhoreando-se dos objetos de prazer e a eles se escravizando, 
banalizando assim sua existência. Em conseqüência, demonstra 
quão execráveis são, de um lado, a atitude de desconsideração 
para com os seus genitores e, de outro, a atitude de testemunhar 
contra ou a favor de alguém, uma vez que todo testemunho está 
sujeito a enganos.
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To the Mercurial ones, the old adult teaches that it is not enough to be 
attentive only to the utilitarian commerce of things, to embrace undertakings 
only with the objective of obtaining immediate profi t, benefi ts restricted to 
the here and now of situations.  One teaches that, fourthly, the human being 
must defend oneself against the illusion that one can systematize the work that 
life imposes on one by merely guiding oneself by pragmatism.  Consequently 
one demonstrates how necessary it is that one, besides commercializing things 
based on one’s immediate personal advantages, seek to socialize through the 
assimilation of conventions, of the logic of regulations.  

To the Wotan-like human beings, the old adult teaches that it is 
not enough to be focused on the law to justify the imposition of their 
will in the search for absolute power, to embrace undertakings only with 
the objective of guaranteeing their personal fulfi llment.  One teaches 
that, fi fthly, the human being must correct oneself from the illusion that 
one can free oneself from the struggle that is the work of everyday life 
by merely imposing one’s will.  Consequently one demonstrates how 
necessary it is that one, besides seeking what is correct, also realizes that 
anguish, fear and anger lead to destruction and death, and that such 
fatality can only be overcome by fraternity and by love.  

To the Apollonian ones, the old adult teaches that it is not enough 
to be focused on the search for internal balance, to embrace undertakings 
only with the objective of guaranteeing their personal development.  One 
teaches that, sixthly, the human being must correct oneself from the illusion 
that one can work out the labor of one’s living by merely organizing one’s 
private existence.  Consequently one shows how necessary it is that one, 
besides seeking victory over violence, the dominion of oneself, also realizes 
that the correct roles that one might carry out in the commerce of life will 
not be fully satisfactory unless they contribute for the common good.  

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENCIAL PSYCHOTHERAPY – SYMBOLIZATION

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   228Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   228 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



229

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – A SIMBOLIZAÇÃO

Aos mercuriais, o adulto velho ensina que não basta estarem 
atentos apenas ao comércio utilitário das coisas, abraçarem empresas 
apenas com o objetivo de obter lucros imediatos, benefícios restritos 
ao aqui e agora das situações. Ensina que, em quarta instância, deve, o 
ser humano, defender-se da ilusão de que possa sistematizar o trabalho 
que a vida lhe impõe simplesmente pautando-se pelo pragmatismo. 
Em conseqüência, demonstra quão necessário é que ele, além de 
comerciar as coisas com base em suas vantagens pessoais imediatas, 
procure socializar-se por meio da assimilação das convenções, da lógica 
dos regulamentos.

Aos wotânicos, o adulto velho ensina que não basta estarem voltados 
para a lei para justifi carem a imposição de sua vontade na busca do poder 
absoluto, abraçarem empresas apenas com o objetivo de garantirem sua 
realização pessoal. Ensina que, em quinta instância, deve, o ser humano, 
corrigir-se da ilusão de que possa livrar-se do trabalho da luta cotidiana 
simplesmente impondo sua vontade. Em conseqüência, demonstra quão 
necessário é que ele, além de buscar o que é correto, se aperceba de que a 
angústia, o medo e a cólera levam à destruição e à morte, e que tal fata-
lidade só pode ser superada pela fraternidade e pelo amor.

Aos apolíneos, o adulto velho ensina que não basta estarem vol-
tados para a busca do equilíbrio interior, abraçarem empresas apenas 
com o objetivo de garantirem sua própria evolução. Ensina que, em 
sexta instância, deve, o ser humano, corrigir-se da ilusão de que possa 
equacionar a labuta do seu viver simplesmente organizando sua existên-
cia particular. Em conseqüência, demonstra quão necessário é que ele, 
além de buscar a vitória sobre a violência, o domínio de si, se aperceba 
de que os papéis corretos que possa exercer no comércio da vida não 
serão plenamente satisfatórios se não contribuírem para o bem comum.
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To the Christ-like human beings, the old adult teaches that it is not 
enough to be focused on catechism, to embrace undertakings only with the 
objective of recruiting fellow creatures to accept the truth that one possesses.  
One teaches that, seventhly, the human being must correct oneself from the 
illusion that one can solve the struggle for life by merely engaging followers 
in one’s beliefs.  Consequently one shows how necessary it is that one, besides 
trying to transmit one’s faith, to catechize, also realizes that the blind follower 
is not a creator of fraternity, but a possible future adversary, and that it is 
necessary to arouse the followers’ refl ection together with their faith.  

To the Hermetic ones, the old adult teaches that it is not enough to 
be focused on the commerce of interests of things of the spirit, to embrace 
undertakings only with the objective of transmitting to their fellow creatures 
the Gospel, the good news. One teaches that the human being must be 
attentive to all seven instances of one’s being and to their manifestations in 
everyday life, in order to integrate them into one’s total being.  Consequently, 
one shows that true love, true communion, is a result of self love, which 
makes possible communitary love to our neighbors, to humanity as a whole 
and to the cosmos, living expression of the Creator in one’s total reality.  

In summary, the symbol adulthood-of-the-human-being 
characterizes cooperative adult life.  Th e reconstruction of the history 
of one’s adulthood requires from the human being refl ection upon one’s 
origin, childhood and adolescence, and upon one’s adulthood at the level 
one is at, young adulthood, mature adulthood, old adulthood.  One 
thus completes the relatively truthful account of the regime of control 
to which one was submitted and of the regime of control to which one 
has been submitting oneself, in order to be able to plan the correction 
of the harm which one has suff ered, whether those imposed by third 
parties, or whether those that one has been imposing upon oneself.  
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Aos crísticos, o adulto velho ensina que não basta estarem voltados 
para a catequese, abraçarem empresas apenas com o objetivo de aliciarem 
seus semelhantes para a aceitação da verdade de que são detentores. Ensi-
na que, em sétima instância, deve, o ser humano, corrigir-se da ilusão de 
que possa solucionar a luta pela vida simplesmente angariando adeptos 
para a sua crença. Em conseqüência, demonstra quão necessário é que 
ele, além de buscar transmitir a sua fé, catequizar, se aperceba de que o 
seguidor cego não é um confraternizador, mas um possível adversário 
futuro, e que é necessário, juntamente com a fé, suscitar a refl exão.

Aos herméticos, o adulto velho ensina que não basta estarem 
voltados para o comércio de interesses das coisas do espírito, abraçarem 
empresas apenas com o objetivo de transmitirem aos seus semelhan-
tes o Evangelho, a boa-nova. Ensina que deve, o ser humano, estar 
atento a todas as sete instâncias do seu ser e às suas manifestações no 
cotidiano, a fi m de as integrar no seu ser total. Em conseqüência, 
demonstra que o amor verdadeiro, a verdadeira comunhão, decorre 
do amor-próprio, que propicia o amor ao próximo comunitário, à 
humanidade como um todo e ao cosmo, expressão viva do Criador 
na sua realidade total.

Em suma, o símbolo adultez-do-ser-humano caracteriza a vida 
adulta cooperativa. A reconstrução da história da sua adultez exige, 
do ser humano, a refl exão sobre sua origem, infância e adolescência, e 
sobre sua adultez ao nível em que se encontre, adultez jovem, adultez 
madura, adultez velha. Completa ele, assim, a notícia relativamente 
fi dedigna do regime de controle a que foi submetido e do regime de 
controle ao qual vem-se submetendo, a fi m de poder programar a 
correção dos prejuízos que sofreu, quer aqueles impostos por terceiros, 
quer aqueles que ele próprio se vem impondo.
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Regarding the aspect of treatment, the symbol adulthood-of-the-
human-being represents the ideal moment for the individual to learn to be 
one’s own psychotherapist.  In case one needs to clarify one’s philosophy 
of life, one can avail oneself of the artifi cial group situation off ered by the 
psychotherapist to consolidate one’s communitary cooperative philosophy 
of life and broaden it to the humanistic and cosmic levels.  Th e mature 
adult becomes a psychotherapist of oneself and of the groups to which one 
belongs, by the contingencies of human life itself, necessarily socialized 
and socializing, in the search for personal and group development.  

4.5 In summary

Th e symbol development-and-treatment-of-the-human-being 
refers to the knowledge about the development of the human being and 
the operationalization of the appropriate conduct in one’s treatment.  
It is the meeting of the real and ideal fundaments of the reality human 
being developing.  It is a non-natural sign, that is, conventional, which 
is at the basis of human knowledge about the human being developing.  
Esoteric symbology refi nes knowledge, preserving it from the harm of 
the mythicalness of good and evil and from the mythicalness that there is 
nothing to question, and guarantees to the being, “esse”, one’s integration 
into existing, “ex-sistere”, in the passage from ignorance to wisdom.  

Th e symbol development-and-treatment-of-the-human-being sends 
us to the problem of the emergence of the human being on planet Earth, 
where there is evidence of one’s existence only in the quaternary period, 
and to the question of man diff ering in one’s essence from other animals, 
there being evidence of peculiarities in one’s activities and in their result that 
proves such specifi city.  Th e rational human being, existing, exists in context, 
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Sob o aspecto tratamento, o símbolo adultez-do-ser-humano re-
presenta o momento ideal para o indivíduo aprender a ser o seu próprio 
psicoterapeuta. No caso de necessitar clarifi car sua fi losofi a de vida, pode 
valer-se da situação artifi cial grupal oferecida pelo psicoterapeuta para 
consolidar sua fi losofi a de vida cooperativista comunitária e ampliá-la 
aos níveis humanístico e cósmico. O adulto maduro torna-se o psico-
terapeuta de si mesmo e dos grupos aos quais pertença, pela própria 
contingência da vida humana, necessariamente socializada e socializante, 
na busca da evolução pessoal e grupal.

4.5 Em suma

O símbolo evolução-e-tratamento-do-ser-humano reporta ao 
conhecimento sobre a evolução do ser humano e à operacionalização 
da conduta adequada no tratamento dele. É o encontro dos funda-
mentos reais e ideais da realidade ser humano evoluindo. É um sinal 
não natural, isto é, convencional, que está na base do conhecimento 
humano sobre o ser humano evoluindo. A simbologia esotérica depura 
o conhecimento, resguarda-o dos prejuízos da mítica do bem e do 
mal e da mítica do não há o que indagar, e garante ao ser, “esse”, sua 
integração no existir, “ex-sistere”, na passagem da ignorância para a 
sabedoria.

O símbolo evolução-e-tratamento-do-ser-humano remete ao pro-
blema do surgimento do ser humano no planeta Terra, havendo provas 
da sua existência apenas na época quaternária, e à indagação de se ele di-
fere, em essência, dos outros animais, havendo provas de peculiaridades 
nas suas atividades e no resultado delas que comprovam tal especifi ci-
dade. O ser humano racional, existindo, existe dentro de um contexto, 
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which is captured through experience.  Th ere is the where, living fi eld, the 
when, lived time, and the how, the way of the time lived.  Th e development 
of the human being can be described and explained, and must be understood 
in its symbology, which holds the key to the mystery of existing.  

Th e symbol development-and-treatment-of-the-human-being 
brings up the problem of education in its two aspects, information and 
formation, the last one as the personal eff ort of rethinking information.  
In order to educate oneself, that is to inform oneself and form oneself, 
the human being needs the memory of that which was culturally received 
and existentially lived, and thus the autobiography becomes an essential 
part of self knowledge.  Th e described, explained, and understood 
autobiography leads to the location of events that caused and fed the 
deductive and inductive fallacies that led the human being to deviate, 
to be enslaved to the ancestral myth of the eternal return to the origins.  

The symbol trajectory-of-the-human-being represents the order 
of succession of one’s ages, phases, all the way from the encounter of the 
spermatozoon with the ovum until the transformation of the body into dust, as a 
harmonic part of the universal concert.  Although there is no posterior memory 
of such events, it all points to the fact that the birth and living of the human 
being in one’s early age relies on immediate memory which makes possible other 
kinds of acting besides the purely instinctive ones.  After that, what emerges is 
mediate memory which provides the report of one’s history during childhood, 
adolescence and adulthood with one’s own themes, and which permits the 
human being to refl ect upon one’s living and to plan one’s redemption.  

The symbol childhood-of-the-human-being characterizes 
preparation for refl ective conscious life, a preparation that goes 
all the way from fecundation until the period of mediate memory 
with concrete logic, passing through a period without memory, 
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que é captado por meio da experiência. Há o onde, campo vivencial, o 
quando, tempo vivido, e o como, modo do tempo vivido. A evolução 
do ser humano pode ser descrita e explicada, e deve ser compreendida 
na sua simbologia, que contém a chave do mistério do existir.

O símbolo evolução-e-tratamento-do-ser-humano traz à tona o 
problema da educação nos seus dois aspectos, informação e formação, 
esta última como o esforço pessoal de repensar a informação. Para 
educar-se, isto é, informar-se e se formar, o ser humano necessita da 
memória do culturalmente recebido e do existencialmente vivido, 
tornando-se a autobiografi a a peça fundamental para o autoconhe-
cimento. A autobiografi a, descrita, explicada e compreendida, leva à 
localização dos eventos que ocasionaram e que alimentaram as falácias 
dedutivas e indutivas que levaram o ser humano ao desvio, à escravidão 
ao mito ancestral do eterno retorno às origens.

O símbolo trajetória-do-ser-humano representa a ordem de 
sucessão das suas idades, etapas, desde o encontro do espermatozóide 
com o óvulo até à transformação do corpo em pó, como parte harmô-
nica do concerto universal. Embora não haja uma memória posterior 
de tais eventos, tudo indica que o nascimento e a vivência do ser hu-
mano nos seus primeiros tempos contam com uma memória imediata, 
que possibilita outras atuações além das meramente instintivas. Surge, 
em seguida, a memória mediata, que fornece o relato da sua história 
infantil, adolescente e adulta, com suas temáticas próprias, e permite 
ao ser humano refl etir sobre o seu viver e programar sua redenção.

O símbolo infância-do-ser-humano caracteriza a preparação para 
a vida consciente refl exiva, preparação essa que vai desde a fecundação 
até o período com memória mediata com lógica concreta, passando por 
um período sem memória, um período com memória apenas imediata, 
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a period with only immediate memory, and a period with mediate memory 
but with only apparent logic.  Th e regime of control to which the human 
being is submitted at this phase can lead to harm, both organic and 
psychic, some defi nitive, other reversible, and it is the responsibility of the 
psychotherapist to detect them and to guide those responsible for him in 
the sense of changing in whatever way it is necessary, and if it is the case, to 
provide artifi cial situations that help the human being to recover oneself.

The symbol adolescence-of-the-human-being characterizes 
preparation for adult life, cooperative, a preparation that goes all the way 
from refl ection upon one’s origin and childhood, passing through a period 
of obsessively taking up again the themes of childhood, already with abstract 
logic, but belligerent, pre-adolescence, until the pacifi c and constructive 
shaping of one’s own consensus, adolescence proper.  Th e regime of control 
to which the human being is submitted at this phase can also lead to organic 
and/or psychic harm, defi nitive or reversible, and it is also the responsibility 
of the psychotherapist to detect them and to plan, with the adolescent 
himself, one’s recovery, helped by one’s family members.  

Th e symbol adulthood-of-the-human-being characterizes adult 
life, cooperative, and it goes all the way from refl ection upon one’s 
origin, one’s childhood and one’s adolescence, passing through a 
period of cooperative living at the communitary level and through a 
period of cooperative living at the humanistic level, until the living of 
communion at the cosmic level.  Th e review of the regime of control 
to which one was submitted throughout one’s life permits the adult 
to become aware of the organic and/or psychic harm, defi nitive or 
reversible, that one has suff ered and to plan, with the help of the 
psychotherapist, one’s recovery, as well as to expedite one’s living in 
the sense of permanently seeking the actualization of one’s plenitude.  
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e um período com memória mediata com lógica apenas apa-
rente. O regime de controle ao qual o ser humano é submeti-
do nessa fase pode acarretar prejuízos, orgânicos e psíquicos, 
alguns defi nitivos, outros reversíveis, cabendo ao psicoterapeuta 
detectá-los e orientar os responsáveis por ele no sentido de modifi cá-
lo no que for necessário e, se for o caso, propiciar situações artifi ciais 
que o auxiliem a se recuperar.

O símbolo adolescência-do-ser-humano caracteriza a prepara-
ção para a vida adulta, cooperativa, preparação essa que vai desde a 
refl exão sobre sua origem e sua infância, passando por um período de 
retomada obsessiva da temática infantil, já com lógica abstrata, mas 
aguerrida, a pré-adolescência, até a formação pacífi ca e construtiva do 
seu próprio consenso, a adolescência propriamente dita. O regime de 
controle ao qual o ser humano é submetido nessa fase pode, também, 
acarretar prejuízos, orgânicos e/ou psíquicos, defi nitivos ou reversíveis, 
cabendo também ao psicoterapeuta detectá-los e programar, com o 
próprio adolescente, sua recuperação, auxiliado pelos familiares.

O símbolo adultez-do-ser-humano caracteriza a vida adulta, 
cooperativa, e vai desde a refl exão sobre sua origem, sua infância e 
sua adolescência, passando por um período de vivência cooperativa 
ao nível comunitário e por um período de vivência cooperativa ao 
nível humanístico, até à vivência da comunhão a nível cósmico. A 
revisão do regime de controle a que foi submetido durante toda sua 
vida permite ao adulto conscientizar-se dos prejuízos, orgânicos e/
ou psíquicos, defi nitivos ou reversíveis, que sofreu e programar, com 
auxílio do psicoterapeuta, sua recuperação, bem como agilizar o seu 
viver no sentido de buscar, permanentemente, a atualização da sua 
plenitude.
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5 THE SYMBOL DEVELOPMENT-AND-TREATMENT-OF-THE-HUMAN-GROUP

We intend to present the symbology of the knowledge of the development 
of the human group and of the operationalization of the appropriate conduct 
in its treatment.  Th e symbol development-of-the-human-group is the meeting 
of the real and ideal fundaments of the reality human group developing.  It 
represents the relationship between the notion of cause, the reason of being 
human group, and the idea of enunciation, the reason of ideating being human 
group.  It portrays, at once, the real and the ideal meanings of the reality human 
group, of the phenomenon human life in group.  It is a non-natural sign, that is, 
conventional, which is at the basis of human knowledge about the human group 
developing, which is a structure of facts about the development of the human 
group, facts that are, in turn, symbols, and of laws about the development of 
the human group, which are its signifi cations.  

Th e symbology of knowledge of the development of the human 
group and of the operationalization of the appropriate conduct in its 
treatment is, necessarily, esoteric, interior, in the sense that it avails itself 
of historical continuity, all the way from so called primitive societies, for 
the representation of the group’s ancestral myth, the dialectic opposition 
between the various “nous” and the “psyches” during the development of the 
human group, a development that consists in the search for understanding 
that myth, in order to pass from the world of darkness, of ignorance, to the 
world of light, of wisdom.  Esoteric wisdom refi nes knowledge, protecting 
it from the harm of the mythicalness of good and evil, and from the 
mythicalness that there is nothing to question, guaranteeing to the set of 
grouped beings their integration into the group existing.  

Th e symbol development-and-treatment-of-the-human-group sends 
us to the problem of the appearance of the human group.  Th e human group, 
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5 O SÍMBOLO EVOLUÇÃO-E-TRATAMENTO-DO-GRUPO-HUMANO

Pretendemos apresentar a simbologia do conhecimento sobre a 
evolução do grupo humano e da operacionalização da conduta ade-
quada no tratamento dele. O símbolo evolução-do-grupo-humano é 
o encontro dos fundamentos reais e ideais da realidade grupo huma-
no evoluindo. Representa a relação entre a noção de causa, razão de 
ser grupo humano, e a idéia de enunciação, razão de idear ser grupo 
humano. Retrata, em conjunto, a acepção real e a ideal da realidade 
grupo humano, do fenômeno vida humana em grupo. É um sinal 
não natural, isto é, convencional, que está na base do conhecimento 
humano sobre o grupo humano evoluindo, que é uma estrutura de 
fatos sobre a evolução do grupo humano, fatos esses que, por sua vez, 
são símbolos, e de leis sobre a evolução do grupo humano, que são 
suas signifi cações.

A simbologia do conhecimento sobre a evolução do grupo hu-
mano e da operacionalização da conduta adequada no tratamento dele 
é, necessariamente, esotérica, interior, no sentido de que se vale da 
continuidade histórica, desde as sociedades chamadas primitivas, para 
a representação do mito ancestral grupal, a oposição dialética entre os 
“nous” e as “psychés” durante a evolução do grupo humano, que consiste 
na busca de compreensão daquele mito a fi m de passar do mundo das 
trevas, da ignorância, ao mundo da luz, à sabedoria. A sabedoria eso-
térica depura o conhecimento, resguardando-o dos prejuízos da mítica 
do bem e do mal e da mítica do não há o que indagar, garantindo ao 
conjunto dos seres agrupados sua integração no existir grupal.

O símbolo evolução-e-tratamento-do-grupo-humano remete 
ao problema do surgimento do grupo humano. O grupo humano, 
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a set of human beings that share attitudes and behavior, having the 
same objective directing the coherence of its members, is of unknown 
origin.  Was the fi rst group, family, merely a grouping of human 
beings, also of unknown origin, or a set of components forever linked 
by specifi c laws or principles?  Its structure can remind us of simple 
aggregations, collections of members, as it can point to similarities in 
several components, whether they are of family members, or whether 
they are functional.  It is held that the human group, an inalienable 
need of the human being, already existed in the quaternary period.

Consequently, it has also been questioned if the human group 
has or not its own nature, that is, if it has or not a property that 
belongs exclusively to it, that constitutes its essence, that permits us 
to distinguish it in an essential way from other groups of animals, 
especially from the other groups of so called superior animals which 
would grant it the possibility of a position, of a function, of a mission, 
of a specifi c fate.  It has also been questioned if the human group serves 
the cosmos or if the cosmos serves the human group, that is, what it 
means for the human group to have a body, to occupy a specifi c space 
in the universe.  What is certain, however, is that as the human being, 
the human group transforms and changes itself and its environment 
in a specifi c way, diff erently from other animal groups.  

Th e rational activity of the members of the group makes 
possible the existence of a group philosophy of life, which permits 
human group existence as such, that is, the human group is, 
here and now, “in re”, thinking the world and thinking itself 
in the world.  Between the essence and the existence of the 
human group there is a specifi c kind of energy of such intensity 
that it enables its passage from being, to existing, participating.  
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conjunto dos seres humanos que compartilham atitudes e compor-
tamentos, tendo o mesmo objetivo a direcionar a coerência dos seus 
membros, é de origem desconhecida. O primeiro grupo, família, terá 
sido um mero agrupamento de seres humanos, também eles de origem 
desconhecida, ou um conjunto de componentes desde sempre ligados 
por leis ou princípios específi cos? Sua estrutura pode lembrar simples 
agregados, coleções de membros, como pode apontar semelhanças em 
vários componentes, sejam familiares, sejam funcionais. Sustenta-se 
que o grupo humano, necessidade inalienável do ser humano, já existia 
na época quaternária.

Conseqüentemente, tem-se indagado também se o grupo huma-
no tem uma natureza própria, alguma propriedade que lhe pertença 
com exclusividade, que constitua sua essência, que permita distingui-
lo de forma essencial dos outros grupos de animais, especialmente 
dos grupos de animais chamados superiores, o que lhe conferiria a 
possibilidade de uma posição, de uma função, de uma missão, de 
um destino específi co. Tem-se indagado também se o grupo humano 
serve ao cosmo ou se o cosmo serve ao grupo humano, ou seja, o que 
signifi ca para o grupo humano ter um corpo, ocupar um espaço no 
universo. Certo é que, como o ser humano, o grupo humano trans-
forma e modifi ca a si mesmo e o seu ambiente de maneira específi ca, 
diferente dos outros grupos animais.

A atividade racional dos membros do grupo possibilita uma fi lo-
sofi a de vida grupal, o que propicia a existência grupal humana como 
tal, isto é, o grupo humano aí está, aqui e agora, “in re”, pensando o 
mundo e pensando a si mesmo no mundo. Entre a essência e a existên-
cia do grupo humano encontra-se uma energia específi ca de intensida-
de tal que possibilita sua passagem do ser para o existir, o participar. 
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Being, the group, human, is a certain position that grants it the dignity 
of an object for an end, and it becomes necessary to specify the where, 
when and how of its existence.  Once the group is existent, it only 
has meaning in context, which suggests a predicate, that can only be 
captured through experience.  

Th e experience of the human group is a result of the exploration 
that it does of the fi eld where it fi nds itself, an exploration that depends 
on the general conditions of the group, on the occasion and on the 
time that is granted to it.  Th e group also has its own place, time and 
way, which make to stand out, respectively, its fi rst place, time and 
way, which permit the emergence of its transcendental place, time 
and way and, consequently, of its logical place, time and way, the 
concept of duration and of actualization, a scope to which belongs a 
lot of knowledge, in its fl ow and operationalization, in the search for 
living eternity in temporality.  

Knowledge about the development of the human group 
encompasses, on the one hand, the description of the entity 
human group developing and, on the other hand, the explanation 
of this development, both description and explanation, with 
their characteristic imperfections.  Only the understanding of 
such acquisitions with their respective limitations, guarantees 
greater objectivity in the search for knowledge of the whole 
truth that symbology tries to unveil.  Knowledge of the human 
group about itself requires, besides human knowledge about 
the development of the human group, the effort of rethinking 
this knowledge in terms of its relationship with the group’s own 
development, therefore, the group informing and forming itself, 
educating itself.  
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Ser, o grupo, humano, é uma posição determinada que lhe con-
fere uma dignidade de objeto para um fim, fazendo-se necessário 
especificar o onde, o quando e o como da sua existência. Ser, o 
grupo, existente, só possui significação dentro de um contexto, 
que sugere um predicado, que só pode ser captado por meio da 
experiência.

A experiência do grupo humano decorre da exploração que ele 
faz do campo em que se encontra, exploração essa que depende das 
condições gerais do grupo, da ocasião e do tempo que lhe é concedido. 
O grupo também possui o seu lugar, o seu tempo e o seu modo pró-
prios, dos quais se destacam, respectivamente, o seu lugar, o seu tempo 
e o seu modo primeiros, que permitem o surgimento do seu lugar, do 
seu tempo e do seu modo transcendentais e, conseqüentemente, do 
seu lugar, do seu tempo e do seu modo lógicos, o conceito de duração 
e de atualização, a cujo âmbito pertençam muitos conhecimentos, no 
seu fl uir e na sua operacionalização, na busca da vivência da eternidade 
na temporalidade.

O conhecimento sobre a evolução do grupo humano compreen-
de, de um lado, a descrição da entidade grupo humano evoluindo e, 
de outro, a explicação dessa evolução, ambas, descrição e explicação, 
com suas imperfeições características. Só a compreensão de tais aqui-
sições, com suas respectivas limitações, garante maior objetividade 
na busca do conhecimento da verdade toda que a simbologia tenta 
desvendar. O conhecimento do grupo humano sobre si mesmo exige, 
além da posse do conhecimento humano sobre a evolução do grupo 
humano, o esforço do repensar sobre esse conhecimento em termos 
da relação dele com o seu próprio evoluir, portanto o informar-se e 
o se formar, educar-se.
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Th e material par excellence for the group’s self education is, as in the 
case of individual self-education, the memory of the culturally received 
and of the existentially lived, thus the autobiography of the group becomes 
the fundamental piece for the group’s self knowledge.  Th e human 
group, made up of human beings, beings endowed with reason, may, in 
its exercise, perceive reality and perceive its change, evolve, dis-envelop 
itself.  Th ere is also in the group a real development of the group itself 
while “res”, thing, and a conceptual development, of the ideas about this 
group.  Th e human group, a set of human beings, of biological individuals, 
transcends its animal nature as it acquires knowledge.  

Knowing the laws about the development of the human group and 
knowing its own development, the group can understand the meaning 
of its living.  Knowledge of the operationalization of the appropriate 
conduct in the treatment of the human group, in order for it to abandon 
the deviation treaded because of a perverted, sterile logic, and to reset the 
group in the path of development, permits the psychotherapist to assist the 
group in this process.  Th e human group that takes up again, in its own 
hands, the control of its living reacquires health and becomes a healthy 
cell, a catalyzer of the health of other groups, reviver of the greater cell, 
humanity, in the search for the luminous path of its return to the Creator.  

5.1 The symbol trajectory-of-the-human-group

Th e symbol trajectory-of-the-human-group represents the order 
of succession of its phases, from the fi rst encounter until its dissolution.  
Th is trajectory rests on the idea of lived time, each human group’s own 
time, which only makes sense in comparison with absolute time, of the 
eternal universe.  Such trajectory realizes itself in terms of occurrences, 
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O material por excelência para a auto-educação grupal é, como 
no caso da auto-educação individual, a memória do culturalmente 
recebido e do existencialmente vivido, tornando-se a autobiografi a do 
grupo a peça fundamental para o autoconhecimento grupal. O grupo 
humano, formado de seres humanos, seres dotados de razão, pode, no 
exercício dela, perceber a realidade e perceber sua mudança, evoluir, 
des-envolver-se. Há, também no grupo, uma evolução real, do próprio 
grupo enquanto “res”, coisa, e uma evolução conceptual, das idéias sobre 
este grupo. O grupo humano, conjunto de seres humanos, de indivíduos 
biológicos, transcende sua natureza animal à medida que conhece.

Conhecedor das leis sobre a evolução do grupo humano e conhe-
cedor da sua própria evolução, pode o grupo compreender o sentido 
do seu viver. O conhecimento da operacionalização da conduta ade-
quada no tratamento do grupo humano, a fi m de que este abandone 
o desvio trilhado a partir de uma lógica estéril, pervertida, e retome a 
senda do evoluir, permite ao psicoterapeuta assisti-lo nesse processo. 
O grupo humano que retoma nas suas próprias mãos as rédeas do seu 
viver readquire a saúde e se torna célula sadia, catalisadora da saúde 
dos outros grupos, vivifi cadora da célula maior, a humanidade, na 
busca da senda luminosa do seu retorno ao Criador.

5.1 O símbolo trajetória-do-grupo-humano

O símbolo trajetória-do-grupo-humano representa a ordem de 
sucessão das suas etapas, desde o primeiro encontro até a sua dissolução. 
Essa trajetória repousa na idéia do tempo vivido, o tempo próprio de cada 
grupo humano, que só tem sentido em comparação com o tempo absolu-
to do universo eterno. Tal trajetória efetiva-se em termos de ocorrências, 
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which need a place in time, that is, an order of co-existences creating 
the history of the group.  Th e emergence and trajectory of a human 
group is a harmonious part of the universal concert, and this group “is”, 
even though it does not know that it “is being”, and it is an acting part 
in the total mystery, as a cell of the larger body, humanity as a whole.  

Th e place where the fi rst encounter of the members of the 
group takes place is the symbol-place where all the potential of the 
human destiny converges, represented by the human beings who are 
its members, who act towards this end.  Th e growth of this group and 
the coming into term of this human group project are dependent, on 
the one hand, on the organic conditions of each member, and, on the 
other hand, on the will of this group that the project comes to term.  
Th e greater or lesser consciousness the members have of their role 
determines the environment where the new group will emerge, and 
the impact of the creation of a group environment associates itself to 
the type of availability of the members to the situation.  

Although there is no posterior memory of such events, it all 
points to the fact that the emergence and the living of the human 
group, at the beginning, relies on an archetypical memory which 
makes possible other kinds of acting besides those merely instinctive.  
In this phase of its pre-history, the group does not have members that 
have an internal restraining apparatus of impulses, since they only 
have instinctive internal regulators and external regulators.  In its pre-
history the group is all emotion, but the internal, organic regime of 
its members, and restraining, external regime to which these members 
are submitted, already provide the creation of certain habits.  

Th e posterior memory of the human group tells it of an initial 
living that was very primitive, similar to that of its supposed pre-history, 
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que necessitam de um lugar no tempo, uma ordem de coexistências 
criando a história do grupo. O surgimento e trajetória de um grupo 
humano é parte harmônica do concerto universal, e esse grupo “é”, 
apesar de não saber que “está sendo”, e é parte atuante no mistério 
total, como célula do corpo maior, a humanidade toda.

O lugar onde ocorre o primeiro encontro dos membros do grupo 
é o lugar-símbolo para onde convergem todas as potencialidades do 
destino humano representadas pelos seres humanos seus membros, 
que atuam para esse fi m. O crescimento desse grupo e a chegada a 
termo desse projeto humano grupal fi cam na dependência, de um 
lado, das condições orgânicas de cada membro e, de outro, da von-
tade desse grupo de que o projeto chegue a seu termo. A maior ou 
menor consciência que os membros tenham do seu papel determina 
o clima onde o novo grupo vai surgir, e, ao impacto da criação de um 
ambiente grupal, associa-se o tipo de disponibilidade dos membros 
para a situação.

Embora não haja uma memória posterior de tais eventos, tudo 
indica que o surgimento e a vivência do grupo humano nos seus pri-
meiros tempos contam com uma memória arquetípica que possibilita 
outras atuações além das meramente instintivas. Nessa fase da sua pré-
história, o grupo não conta com membros que possuam um aparato 
frenador interno dos impulsos, pois eles só contam com reguladores 
internos instintivos e com os reguladores externos. Na sua pré-história, 
o grupo é todo emoção, mas os regimes orgânico, interno, dos seus 
membros, e frenador, externo, a que esses membros são submetidos, 
já propiciam a criação de certos hábitos.

A memória posterior do grupo humano lhe noticia uma vivência 
inicial bastante primitiva, semelhante à da sua suposta pré-história, 
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showing that mediate memory, which follows immediate memory in 
its order of appearance in the life of the group, is prior to the group’s 
refl ective intelligence.  Th is mediate memory brings to the human 
group the remembrance of its prior living as a group that was just a 
little perceptive, a little intelligent, a little conscious, repetitive of its 
basic group themes of “we’ve been betrayed”, “we are abandoned”, 
“we need to react violently”, “we need to react shrewdly”, themes that 
remain as background to group living.  

In summary, the trajectory of the human group, its birth, 
growth, and death, occurs in its own time and place, creating its life 
history.  Such life history occurs in the absolute place and time in the 
infi nite, eternal universe.  Th ere is thus the eternity of time in infi nite 
space, where the temporality of corporeal group life occurs, the history 
of the group of incarnated human beings.  It is the responsibility of 
the mature human group to see itself living, to refl ect, to make use 
of all its memory and of the memory of humanity, of which it is an 
inalienable part, in order to make its members transcend their everyday 
living and consciously participate in the mystery of existing.  

5.2 The symbol childhood-of-the-human-group

Th e symbol childhood-of-the-human-group, the fi rst of the symbol-
phases in the development of a human group, preceded only by the symbol 
evolution-of-humanity, total human group, encompasses the period 
from the emergence of the group until the appearance of group abstract 
intellectual capacity, and it precedes the symbol-phases group adolescence 
and group adulthood.  It characterizes the preparatory phase for conscious 
and refl ective group life and it owes its existence to a fi rst meeting that might, 
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evidenciando que a memória mediata, que sucede à memória imediata 
na ordem de surgimento na vida do grupo, é anterior à inteligência 
grupal refl exiva. Esta memória mediata traz ao grupo humano a lem-
brança da sua vivência anterior como a de um grupo pouco perceptivo, 
pouco inteligente, pouco consciente, repetitivo das suas temáticas 
básicas grupais “fomos traídos”, “estamos abandonados”, “precisamos 
reagir com violência”, “precisamos reagir com esperteza”, temáticas 
essas que perduram como pano de fundo do viver grupal.

Em suma, a trajetória do grupo humano, o seu nascer, crescer 
e morrer, ocorre no seu lugar e no seu tempo próprios, criando sua 
história de vida. Tal história de vida ocorre no lugar e tempo absolu-
tos do universo infi nito, eterno. Há, pois, a eternidade do tempo no 
espaço infi nito, onde ocorre a temporalidade da vida grupal corpórea, 
a história do grupo de seres humanos encarnados. Compete ao grupo 
humano maduro se ver vivendo, refl etir, valer-se da sua memória 
toda e da memória da humanidade, da qual é parte inalienável, 
para fazer com que seus membros transcendam o seu viver cotidiano 
e participem conscientemente do mistério do existir.

5.2 O símbolo infância-do-grupo-humano

O símbolo infância-do-grupo-humano, a primeira das etapas-
símbolo da evolução do grupo humano, antecedido apenas pelo símbolo 
evolução-da-humanidade, grupo humano total, compreende o período 
que vai do seu surgimento até o aparecimento da capacidade intelectual 
abstrata grupal, e antecede as etapas-símbolo adolescência e adultez 
grupais. Caracteriza a fase de preparação para a vida grupal consciente 
e refl exiva e deve sua existência a um primeiro encontro que pode, 
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in the most comprehensible plan and in a concrete way, be exemplifi ed 
by the nuclear family, when the couple, male and female, bend over 
the crib of their fi rst off spring.  

Th e childhood of a human group owes its existence to the fi rst 
meeting of at least three human beings, two of them joined to a third 
one, who also joins them, in the quality of protecting leader.  When it 
starts the search for knowing itself, the human group needs to refl ect 
upon the fact that originated its emergence, the joining of its members, 
an event that does not spontaneously occur in its imagination.  Such 
refl ection necessarily encompasses, in concentric circles, the place 
where this fact occurred, from the group’s own place itself until the 
absolute place, encompassing the event’s own time in the framework 
of absolute time.  

After having refl ected upon the event that originated it, based on 
the parameters of time and space, the human group needs to engage 
itself in rebuilding, as completely as possible, the period of its existence 
as an aggregation, and in order to do so it needs to avail itself of its 
imagination and of the accounts of third parties about how it was seen 
at its beginning.  When the group gathers the data of its pre-history, 
which is history for those who saw it emerge and grow, it becomes 
aware of the reasons that guided its emergence and the immediately 
successive events.  It obtains thus a relatively faithful account of the 
regime of control to which it submitted itself at that time.  

When it builds for itself the history of the period in which it 
lived as an aggregation, the human group starts to consolidate, through 
refl ective consciousness, the ties of spontaneous consciousness and 
of total ignorance that connect it to the history of other groups that 
coexisted with it in time, and to which some of its members also belong, 
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no plano mais compreensível e de modo concreto, exemplifi car-se 
pela família nuclear, quando o casal, macho e fêmea, reclina-se sobre 
o berço do seu primeiro rebento.

A infância do grupo humano deve sua existência ao primeiro 
encontro de, pelo menos, três seres humanos, dois deles agregados 
a um terceiro, que a eles também se agrega, na qualidade de chefe 
protetor. Ao iniciar a busca do conhecimento de si próprio, o grupo 
humano necessita refl etir sobre o fato que originou seu surgimento, 
a agregação dos seus membros, evento que não lhe ocorre esponta-
neamente à imaginação. Tal refl exão abrange, necessariamente, em 
círculos concêntricos, o local em que o fato ocorreu, a partir do lugar 
próprio até o lugar absoluto, compreendendo o tempo próprio do 
evento no quadro do tempo absoluto.

Após haver refl etido sobre o evento que lhe deu origem, com 
base nos parâmetros lugar e tempo, necessita, o grupo humano, 
ocupar-se em reconstruir, o mais completamente possível, o período 
da sua existência como agregado, para o que necessita valer-se da sua 
imaginação e da notícia de terceros sobre a maneira pela qual foi visto 
nos seus primórdios. Ao levantar os dados da sua pré-história, que é 
história para aqueles que o viram surgir e crescer, o grupo humano 
se conscientiza das razões que regeram seu surgimento e os eventos 
imediatamente sucessivos. Obtém, assim, uma notícia relativamente 
fi dedigna do regime de controle a que se submeteu naquele período.

Ao construir para si a história do período em que viveu como 
agregado, o grupo humano começa a consolidar, pela consciência 
refl exiva, os laços da consciência espontânea e da ignorância to-
tal que o ligam à história dos demais grupos a ele coexistentes no 
tempo, aos quais alguns dos seus membros também pertencem, 

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   253Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   253 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



254

and to the history of humanity.  At the same time, once the human group 
becomes aware of the regime of control to which it was submitted, it is 
able to clarify the harm that such regime might have caused it and plan 
the recovery of time wasted, with the appropriate plan to take up again, 
consciously, the laws and principles that led its members to get together.  

Information about the period it lived gregariously includes all the way 
from the conditions in which the meeting that originated it happened to the 
period when its members perceived themselves as such.  Research into the 
period the human group lived gregariousness includes, therefore, the organic-
psychic state of each one of its members, including and mainly the state of that 
member that somehow enabled the group to continue united and emerge to 
the next moment;  it also includes the conditions in which the fi rst meetings 
happened and the habit of the members getting together;  it includes thus all 
the life of the group at the simply refl ex and instinctive level.  

Information regarding the period when the human group lived only 
immediate consciousness of collective life, goes all the way from the moment 
in which the majority of its members perceived themselves as such, to the 
moment this majority began to remember collective events.  Research into 
the period the group lived only immediate consciousness of collective life 
encompasses all relationships prior to the emergence of reasonable collective 
behavior, that is, all collective living associated to the responses of reward and 
punishment.  Th is research tells us of the origins of the collective phobias 
and obsessions, while the previous one fi nds the origins of anguish.  

Once there is group memory it is possible to record the 
occurrences of collective life, which includes an account of 
the emotion that involved each event and the value judgment 
regarding the circumstances in which they occurred.  By doing 
so the group is able to evaluate the content of its obsessions, 
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e à história da humanidade. Ao mesmo tempo, uma vez que fi ca a par 
do regime de controle a que foi submetido, consegue clarifi car os danos 
que tal regime lhe terá causado e planejar a recuperação do tempo 
perdido, com a programação adequada para retomar, conscientemente, 
as leis e os princípios que levaram seus membros a se agregarem.

As informações a respeito do período em que viveu gregaria-
mente incluem desde as condições nas quais ocorreu o encontro que 
lhe deu origem até o período em que seus membros se perceberam 
como tais. A pesquisa do período em que o grupo viveu a gregariedade 
inclui, portanto, o estado organopsíquico de cada um dos seus mem-
bros, inclusive, e principalmente, o daquele que, de alguma forma, 
propiciou que o grupo continuasse unido e emergisse para o momento 
seguinte; inclui, também, as condições em que ocorreram os primeiros 
encontros e o hábito de os membros se encontrarem; inclui, pois, toda 
a vida do grupo ao nível apenas refl exo e instintivo.

As informações a respeito do período em que viveu apenas a consci-
ência imediata da vida coletiva vão desde o momento em que, na maioria, 
os seus membros se perceberam como tais até o momento em que essa 
maioria começou a recordar os eventos coletivos. A pesquisa do período 
em que o grupo viveu apenas a consciência imediata da vida coletiva com-
preende toda a convivência anterior ao surgimento do comportamento 
coletivo arrazoado, isto é, toda a vivência coletiva associada às respostas 
de prêmio e de castigo. Essa pesquisa noticia a origem das fobias e das 
obsessões coletivas, enquanto que a anterior localiza as angústias.

A partir da memória grupal, dá-se o registro das ocorrências 
da vida coletiva, com a notícia da emoção de que se revestiu cada 
evento e com juízo de valor a respeito das circunstâncias em que 
ocorreu. Assim sendo, o grupo pode avaliar o teor das suas obsessões, 
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phobias, and anguish and remember to which new conduct its 
experience of pleasure and displeasure led it, that is, how was its living 
at a time when its total dependence on a leader led it, necessarily, to 
give in to the leader when punishment endangered its survival;  the 
group is thus able to review its learning about the commerce of life 
and become aware of the frustrations that it underwent in response 
to certain behavior.  

Awareness of its frustrations places the human group in 
condition to understand the harm that they caused it and to plan 
the recovery of wasted time, trying to compensate itself through 
appropriate planning.  Th e written record of its memories is absolutely 
necessary in the sense of providing the material for the analysis of the 
events, in light of the laws of its development.  Any other data that 
may clarify the meaning of group life, mainly the report of the living 
of other groups and of humanity as a whole, contribute to a better 
understanding of the isolated group phenomenon and of its probable 
etiological diagnosis.

Understanding its history requires the human group to have 
knowledge of the eff ort of humanity in the sense of understanding 
its own history.  Such knowledge encompasses on the one hand, the 
notion of space, time, duration and unity of the cosmos and on the 
other hand, the notion that its development and the development of 
others like it are guided by the same laws.  Th us, the human group is 
able to detect its childish living, the one in which, in a primitive way, 
it is all focused on dependency, whether that of gregarious stagnation, 
or whether that of the disquieting consciousness of threatening 
mutability, of the lack of permanence of everything, lived with fear, 
with anger or shrewdly.  
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fobias e angústias e recordar a que condutas novas suas experiências 
de prazer e desprazer o levaram, isto é, como foi sua vivência em 
uma ocasião em que sua total dependência do chefe o levava, neces-
sariamente, a ceder para ele quando a punição punha em risco sua 
sobrevivência; pode, pois, rever o seu aprendizado sobre o comércio 
da vida e conscientizar-se das frustrações que lhe advieram em resposta 
a determinadas condutas.

A conscientização das suas frustrações coloca o grupo huma-
no em condições de compreender os danos que elas lhe causaram e 
planejar a recuperação do tempo perdido, procurando compensar-
se por meio de uma programação adequada. O registro escrito das 
suas memórias é absolutamente necessário no sentido de fornecer o 
material para a análise dos eventos, à luz das leis da sua evolução. 
Quaisquer outros dados que possam clarifi car o sentido da vida 
grupal, principalmente os relatos da vivência de outros grupos e 
da humanidade como um todo, contribuem para melhor compre-
ensão do fenômeno grupal isolado e do seu diagnóstico etiológico 
provável.

A compreensão da sua história exige, do grupo humano, o co-
nhecimento do esforço da humanidade no sentido de compreender 
sua própria história. Tal conhecimento abrange, de um lado, a noção 
de espaço, tempo, duração e unidade do cosmo, e, de outro, a no-
ção de que sua evolução e a evolução dos seus iguais se regem pelas 
mesmas leis. Desse modo, o grupo humano consegue detectar sua 
vivência infantil, aquela em que, primitivamente, está todo voltado 
para a dependência, seja a do marasmo gregário, seja a da inquietante 
consciência da mutabilidade ameaçadora, da impermanência de tudo, 
vivida com medo, com cólera ou com esperteza.
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Th e childish group is primitive, static, pre-logic or of apparent 
or absurdly concrete logic, which does not permit us to speak of 
development in the humanistic sense, in progress.  Its mentality is 
primitive, and it can only be understood through the concept of 
anarchic participation, in which something can be and not be at the 
same time, when pseudo-contradiction emerges only as an exercise of 
impulse, a counterfeit.  Such character is due to the fact that primitive 
mentality has limited its repertoire of acts to a reduced nucleus, which, 
furthermore, tends continually to close upon itself, being able to 
generate an endless array of complications, of confl ict.  

Th e repertoire of acts of a childish group is limited to:  in its 
fi rst phase, the gregarious movements that originate from the genetic 
memory of its members, their refl exes and instincts;  in its second 
and third phases, the previously mentioned movements and those 
that originate from the immediate memory of its members, in their 
moments of phobic and obsessive impulses;  in its fourth phase, the 
previously mentioned ones and the ones that originate from mediate 
memory at the service of hysteria;  in its fi fth phase, the previously 
mentioned ones and the ones that originate from mediate memory at 
the service of latency, at the level of utilitarian, pragmatic concreteness.  
Such strategic level may be explained as follows.  

Th e childhood of a group, in its fi rst phase, lives participation through 
similarity in the acting of the genetic memory of its members, the reason for 
its gregariousness is based on the instinctive search for survival.  Th e existence 
of groups that remain in this phase may be supposed, but our current reality 
only detects it as a passing phase, of mental stupor, when some kind of 
catastrophic event joins its members.  It is observed, in the fi rst moments of 
existence of any group, a similar stupor that is repeated at moments of crisis, 

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENCIAL PSYCHOTHERAPY – SYMBOLIZATION

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   258Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   258 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



259

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – A SIMBOLIZAÇÃO

O grupo infantil é primitivo, estático, pré-lógico ou de uma 
lógica aparente ou absurdamente concreta, que não permite falar-se 
em evolução no sentido humanístico, em progresso. Sua mentalidade 
é primitiva, só pode ser compreendida por meio do conceito de partici-
pação anárquica, para o qual alguma coisa pode ser e não ser ao mesmo 
tempo, quando a pseudocontradição surge apenas como um exercício 
do impulso, uma contrafação. Tal caráter deve-se ao fato de que a men-
talidade primitiva limitou seu repertório de atos a um núcleo reduzido 
que, além disso, tende, continuamente, a fechar-se sobre si mesmo, 
podendo gerar uma gama infi ndável de complicações, de confl itos.

O repertório de atos de um grupo infantil limita-se: em uma 
primeira fase, aos movimentos gregários originados da memória gené-
tica dos seus membros, dos seus refl exos e instintos; em uma segunda 
e uma terceira fases, aos movimentos anteriormente citados e aos ori-
ginados da memória imediata dos seus membros, nos seus momentos 
de impulsos fóbicos e obsessivos; em uma quarta fase, aos anteriores 
e aos originados da memória mediata a serviço da histeria; em uma 
quinta fase, aos anteriores e aos originados da memória mediata a 
serviço da latência, ao nível da concretude pragmática, utilitária. Tal 
nível estratégico pode explicar-se como se segue.

A infância do grupo, na sua fase primeira, vive a participação 
na semelhança da atuação da memória genética dos seus mem-
bros, a razão do seu gregarismo baseando-se na busca instintiva 
de sobrevivência. Pode supor-se a existência de grupos que per-
maneçam nessa fase, mas nossa realidade atual só a detecta como 
fase passageira, de estupor mental, quando algum acontecimento 
catastrófi co agrega seus membros. Observa-se, nos primeiros mo-
mentos da existência de qualquer grupo, um estupor semelhante, 
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but its own unsatisfactory acting is resolved in the next phase without 
which the group would dissolve.  

Th e mental stupor, that characterizes the fi rst phase of the 
childhood of a group, is a similar state to that of a child of less than 
nine months of age and to that of a psychotic individual in a deep 
crisis of anguish in which panic terror can lead to catatonia or to 
tetany.  If the group acted its psychic state we would have a gathering 
of static or puppet-like individuals with uninterruptible movements.  
Th e simplest image one can have is of an organism that wavers over 
itself, without its own destiny, without direction, incapable of moving 
from where it is.  It is chaos, “tohu-bohu”, disorder and emptiness, an 
absolutely anarchic situation that precedes the manifestation of forms, 
that is, lack of diff erentiation and all possibilities at once.

Th e environment of the fi rst phase of the childhood of a 
group, when order has not yet been imposed on its members, is an 
environment of darkness, of total ignorance, of a world without a 
fi nished form that appears, simultaneously, as a reservoir of forces, 
prior to division, to the passage to the diff erentiated and to the 
possibility of orientation.  Such environment is the basis of all possible 
posterior organization, when active thought emerges and begins to 
develop.  During this phase the members of the group are similar to 
the Fomorians, evil black creatures, daughters of Delbaech, form, and 
of Dana, art, and there appears Elathan, science, which conceives the 
usurper member-god, which takes the group out of chaos and guides it.  

Th e childhood of a group, in its second phase, lives participation 
through similarity in the acting of the genetic memory and 
the immediate memory of its members, the reason for its 
gregariousness is based on the impulsive-passive search for survival.  
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que se repete nos momentos de crise, mas sua própria atuação insatis-
fatória se resolve na fase posterior, sem o que o grupo se dissolveria.

O estupor mental, que caracteriza a primeira fase da infância do 
grupo, é um estado semelhante ao da criança de menos de nove meses 
e ao do psicótico em crise profunda de angústia, em que o terror-
pânico pode levar à catatonia ou à tetania. Se o grupo atuasse o seu 
estado psíquico, teríamos um aglomerado de indivíduos estáticos ou 
de títeres com movimentos ininterrompíveis. A imagem mais simples 
que se pode ter é a de um organismo que se debate sobre si mesmo, 
sem destino próprio, sem rumo, incapaz de sair do lugar. É o caos, 
o “tohu-bohu”, a desordem e o vazio, uma situação absolutamente 
anárquica que precede a manifestação das formas, ou seja, a indife-
renciação e todas as possibilidades ao mesmo tempo.

O clima da primeira fase da infância do grupo, quando a or-
dem ainda não se impôs aos seus membros, é um clima de trevas, de 
ignorância total, o de um mundo informe que aparece, ao mesmo 
tempo, como reserva de forças, anterior à divisão, à passagem ao 
diferenciado e à possibilidade de orientação. Tal clima é a base de 
toda a organização posterior possível, quando o pensamento ativo 
surgir e começar a se desenvolver. Nessa fase, os membros do grupo 
assemelham-se aos Fomoires, criaturas maléfi cas e negras, fi lhas de 
Delbaeth, a forma, e de Dana, a arte, e surge Elatha, a ciência, que 
concebe o membro-deus usurpador, que tira o grupo do caos e o 
orienta.

A infância do grupo, na sua fase segunda, vive a parti-
cipação na semelhança da atuação da memória genética e da 
memória imediata dos seus membros, a razão do seu gregaris-
mo baseando-se na busca impulsivo-passiva de sobrevivência. 
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Th e existence of groups that remain in this phase may be supposed, 
but our current reality only detects it as an initial phase, of very 
primary modulation, when safety is seen only as the result of passive 
obedience of the members to a savior leader.  It is observed in moments 
of consolidation of the group;  a similar passivity is repeated in 
moments of overcoming a crisis, in order to enable the next phase of 
development.  

Passive dependence, which characterizes the second phase of the 
childhood of a group, is a state similar to that of the child in the age 
range of nine to eighteen months, when phobia can lead to psychic 
stagnation.  If the group acted its psychic state we would have a group 
of idolaters and exorcisers, with established totems and taboos.  Th e 
simplest image we can have is of an organism that adheres to another 
as its only salvation, as a mollusk to the hull of a ship.  It is incest, the 
search for order through connection to the object of origin, a situation 
of denial of the form that emerges, one’s own I, through attachment 
to the predominant form, the one that off ers safety, the leader.  

Th e environment during the second phase of the childhood of 
a group, when order begins, is an environment of fear, of fantastic 
associations among the forms, which appear to have the same meaning, 
leading to identifi cation with them, to living as if the group was them, 
as if something could act from outside of another without leaving it.  
Such environment is the basis of all possible posterior action, when 
active thought makes itself into action, when it reacts.  During this 
phase the members of the group are similar to “incestuous mystics”, 
they are closed or narrow psyches, incapable of assimilating the other, 
the diff erent, due to the typical limitations of their developmental 
moment.  
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Pode supor-se a existência de grupos que permaneçam nessa fase, mas 
nossa realidade atual só a detecta como fase inicial, de modulação 
primaríssima, quando a segurança é vista, apenas, como decorrente 
da obediência passiva dos membros a um chefe salvador. Observa-se 
nos momentos de consolidação do grupo; passividade semelhante 
repete-se nos momentos de superação de uma crise, para possibilitar 
a fase posterior da evolução.

A dependência passiva, que caracteriza a segunda fase da 
infância do grupo, é um estado semelhante ao da criança na faixa 
dos nove aos dezoito meses, em que a fobia pode levar à estagnação 
psíquica. Se o grupo atuasse o seu estado psíquico, teríamos um 
conjunto de idólatras e exorcizadores, com tótens e tabus estabele-
cidos. A imagem mais simples que se pode ter é a de um organismo 
que adere a outro como tábua de salvação, como um molusco ao 
casco de um navio. É o incesto, a busca da ordem pela ligação ao 
objeto de origem, uma situação de negação da forma que surge, o 
seu próprio eu, pelo apego à forma predominante, a que oferece 
segurança, o chefe.

O clima da segunda fase da infância do grupo, quando a or-
dem se inicia, é um clima de medos, de associações fantásticas entre 
as formas, que aparecem como tendo o mesmo sentido, levando à 
identifi cação com elas, à vivência como se fossem elas, como se uma 
coisa pudesse atuar fora da outra sem deixar de permanecer nela. Tal 
clima é a base de toda a atuação posterior possível, quando o pensa-
mento ativo se fi zer ação, reagir. Nessa fase, os membros do grupo 
assemelham-se aos “incestuosos místicos”, são psiquismos fechados 
ou estreitos, incapazes de assimilar o outro, o diferente, em face das 
limitações próprias do seu momento evolutivo.
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The childhood of a group in its third phase, also lives 
participation through similarity in the acting of the genetic memory 
and the immediate memory of its members, the reason for its 
gregariousness is based, however, on the impulsive-aggressive search 
for survival.  Th e existence of groups that remain in this phase may 
be supposed, but our current reality only detects it as a transitional 
phase, still of primary modulation, when safety is seen only as the 
result of aggressive disobedience of the members to a repressive 
leader.  It is observed in moments of greater safety of the group;  a 
similar aggressiveness is repeated in moments of overcoming a passing 
passivity, foretelling further development.

Aggressive dependence, which characterizes the third phase of 
the childhood of a group, is a state similar to that of a child in the age 
range of eighteen months to three years old, when obsession can lead 
to the exacerbation of the psyche.  If the group acted its psychic state 
we would have a group of iconoclasts and predators, with weapons and 
belligerent rituals.  Th e simplest image we can have is of an organism 
that struggles in order to disconnect itself from another, as a butterfl y 
that tries to fl y before its wings are dry.  It is rebellion, the search for 
order through rupture with the object of origin, a situation of denial 
of the predominant form, the leader, however, from whom it does 
not dare to separate.  

Th e environment during the third phase of the childhood of a 
group, when order is demanded in a violent way, is an environment 
of choleric bouts, of belligerent associations among the forms which 
appear as opponents, leading to fi ghts against them, to living with them 
as if they were enemies, as if something could no longer act in a way 
other than against the other in order to avoid being confused with it.  
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A infância do grupo, na sua fase terceira, vive também a parti-
cipação na semelhança da atuação da memória genética e da memória 
imediata dos seus membros, a razão do seu gregarismo baseando-se, 
porém, na busca impulsivo-agressiva de sobrevivência. Pode supor-se a 
existência de grupos que permaneçam nessa fase, mas nossa realidade 
atual só a detecta como fase transitória, de modulação ainda primária, 
quando a segurança é vista, apenas, como decorrente da desobedi-
ência agressiva dos membros a um chefe repressor. Observa-se nos 
momentos de maior segurança do grupo; agressividade semelhante 
repete-se nos momentos de superação de uma passividade passageira, 
prenunciando maior evolução.

A dependência agressiva, que caracteriza a terceira fase da 
infância do grupo, é um estado semelhante ao da criança na faixa 
dos dezoito meses aos três anos, em que a obsessão pode levar à 
exacerbação do psiquismo. Se o grupo atuasse o seu estado psíquico, 
teríamos um conjunto de iconoclastas e depredadores, com armas 
e rituais aguerridos. A imagem mais simples que se pode ter é a de 
um organismo que se debate para se desprender do outro, como 
a borboleta que tenta voar antes que as asas sequem. É a revolta, 
a busca da ordem pela ruptura com o objeto de origem, uma situação 
de negação da forma predominante, o chefe, do qual, porém, não 
ousa descartar-se.

O clima da terceira fase da infância do grupo, quando a or-
dem é exigida com violência, é um clima de arroubos coléricos, 
de associações aguerridas entre as formas, que aparecem como 
oponentes, levando à luta contra elas, à vivência com elas como 
se fossem seus inimigos, como se uma coisa não pudesse mais 
atuar senão contra a outra para evitar ser confundida com ela. 

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   265Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   265 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



266

Such environment is the basis of all possible posterior acting, when 
active thought makes itself into varied action, when it theatricalizes.  
During this phase the members of the group are similar to the Erinyes, 
the Furies, they are psyches incapable of accepting the other, the 
diff erent, due to the limitation of their moment.  

Th e childhood of a group, in its fourth phase, still lives participation 
only through similarity in the acting of the genetic memory and the immediate 
and mediate memory of its members, the reason for its gregariousness is based, 
however, on the impulsive-exploitative search for survival.  Th e existence of 
groups that remain in this phase may be supposed, but our current reality 
only detects it as an exploratory phase, of more elaborated modulation, when 
safety is seen only as the result of shrewdness of the members to deceive a 
permissive leader.  It is observed in moments of disbelief of the group when 
there is greater freedom for acting, foretelling some kind of maturation.

Th eatricalized dependence, which characterizes the fourth phase of the 
childhood of a group, is a state similar to that of a child in the age range of 
three to six years old, when hysteria can lead to the degradation of the psyche.  
If the group acted out its psychic state we would have a group of hysterics 
and mountebank, with aff ectation and deceiving rituals.  Th e simplest image 
we can have is of an organism that insinuates itself in the habitat of others, 
as the chameleon who mimics what is around it in order to gain advantage 
without committing itself.  It is pretense, the search for order through decoy, 
a situation of denial of one’s own emerging dignity, of disrespect towards the 
leader and towards the members themselves, collective immorality.  

Th e environment during the fourth phase of the childhood of a group, 
when order is obtained through decoy, is an environment of unrestrained 
theatricality, of deceiving maneuvers among the forms, which appear as 
pieces of a game without relationship rules as if they were only objects, 
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Tal clima é a base de toda atuação posterior possível, quando o pensa-
mento ativo se fi zer ação variada, teatralizar. Nessa fase, os membros 
do grupo assemelham-se às Eríneas, Fúrias, são psiquismos incapazes 
de aceitar o outro, o diferente, pela limitação do seu momento.

A infância do grupo, na sua fase quarta, vive, ainda, apenas a 
participação na semelhança da atuação da memória genética, da me-
mória imediata e da memória mediata dos seus membros, a razão do 
seu gregarismo baseando-se, porém, na busca impulsivo-espoliativa de 
sobrevivência. Pode supor-se a existência de grupos que permaneçam 
nessa fase, mas nossa realidade atual só a detecta como fase exploratória, 
de modulação mais elaborada, quando a segurança é vista, apenas, como 
decorrente da esperteza dos membros em ludibriar um chefe permissivo. 
Observa-se nos momentos de descrença do grupo, quando surge maior 
liberdade de atuação, prenunciando algum amadurecimento.

A dependência teatralizada, que caracteriza a quarta fase da infân-
cia do grupo, é um estado semelhante ao da criança na faixa dos três aos 
seis anos, em que a histeria pode levar à degradação do psiquismo. Se o 
grupo atuasse o seu estado psíquico, teríamos um conjunto de pitiáticos 
e saltimbancos, com ademanes e rituais enganadores. A imagem mais 
simples que se pode ter é a de um organismo que se insinua no “habitat” 
de outros, como o camaleão que se mimetiza para tirar proveito sem se 
comprometer. É a farsa, a busca da ordem pelo engodo, uma situação 
de negação da própria dignidade nascente, de desrespeito ao chefe e dos 
membros entre si, a imoralidade coletiva.

O clima da quarta fase da infância do grupo, quando a ordem 
é obtida pelo engodo, é um clima de teatralidade desenfreada, de 
manobras enganadoras entre as formas, que aparecem como peças de 
um jogo sem regras de convivência como se fossem apenas objetos, 
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as if one thing could not act but by deceiving the other in order not 
to let itself be used by it.  Such environment is the basis of all possible 
posterior acting, when active thought makes itself into objective 
varied action, when it refl ects on the concrete.  During this phase the 
members of the group are similar to the Harpies, they are psyches 
incapable of commercializing honestly with the other due to the vice 
of swindling and of evil provocations which characterize their moment.

Th e childhood of a group, in its fi fth phase, lives participation 
through similarity in the acting of the genetic memory and the 
immediate and mediate memory of its members, the reason for its 
gregariousness is already based on the refl ective-concrete search for 
survival.  Th e existence of groups that remain in this phase may be 
supposed, but our current reality only detects it as a working phase, 
of practical-utilitarian modulation, when safety is seen only as the 
result of the members’ capacity to produce according to what they 
planned with the leader.  It is observed in moments of practicality 
of the group, when logic emerges, although it is only concrete logic.

Programmed dependence, which characterizes the fi fth phase 
of the childhood of a group, is a state similar to that of a child in 
the age range of six to twelve years old, when latency can lead to 
the construction of a relatively solid psychic structure.  If the group 
acted upon its psychic state we would have a team of workers and 
technicians, with programmed practices and operationalized rituals.  
Th e simplest image we can have is of a well structured organism, 
with its functions well articulated, trying to get into gear with other 
organisms, as an ant who is regimented in order to make itself more 
effi  cient.  It is comradeship, the search for practical morality that 
rules fellowship.  
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como se uma coisa não pudesse mais atuar senão enganando a outra 
para não se deixar usar por ela. Tal clima é a base de toda atuação 
posterior possível, quando o pensamento ativo se fi zer ação variada 
objetiva, refl etir no concreto. Nessa fase, os membros do grupo 
assemelham-se às Harpias, são psiquismos incapazes de comerciar 
honestamente com o outro pelo vício da negociata e das provocações 
maldosas que caracterizam o seu momento.

A infância do grupo, na sua fase quinta, vive a participação na 
semelhança da atuação da memória genética, da memória imediata 
e da memória mediata dos seus membros, a razão do seu gregarismo 
baseando-se já na busca refl exivo-concreta de sobrevivência. Pode 
supor-se a existência de grupos que permaneçam nessa fase, mas nossa 
realidade atual só a detecta como fase obreira, de modulação prático-
utilitária, quando a segurança é vista, apenas, como decorrente da 
capacidade dos membros de produzirem na linha do que arquiteta-
ram com o chefe. Observa-se no momento de praticidade do grupo, 
quando surge a lógica, embora apenas concreta.

A dependência programada, que caracteriza a quinta fase da 
infância do grupo, é um estado semelhante ao da criança na faixa 
dos seis aos doze anos, em que a latência pode levar à construção de 
uma estrutura psíquica relativamente sólida. Se o grupo atuasse o 
seu estado psíquico, teríamos um conjunto de operários e técnicos, 
com práticas programadas e rituais operacionalizados. A imagem 
mais simples que se pode ter é a de um organismo bem estruturado, 
com suas funções bem articuladas, procurando engrenar com outros 
organismos, como a formiga que se arregimenta para fazer-se mais 
efi ciente. É a camaradagem, a busca da moralidade prática que rege 
o companheirismo.
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Th e environment during the fi fth phase of the childhood of a 
group, when order is obtained through practical ratiocination, is an 
environment of primary practicalness, of utilitarian juxtaposition of 
forms, which start to form pieces of an organized game, as those of 
a gear box, as if one thing could no longer act but in combination 
with another, in collaboration.  Such environment is the basis of 
all possible posterior acting, when active thought makes itself into 
objective-transcendent varied action, when it refl ects on the abstract.  
During this phase the members of the group are similar to the 
Argonauts, intrepid sailors, united by a common practical objective 
which articulates and guides their joint eff orts.  

In summary, the symbol childhood-of-the-human-group 
characterizes preparation for refl ective conscious group life.  Th e 
reconstruction of the history of its childhood requires from the human 
group refl ection about the event fi rst-meeting, which gave rise to the 
human group, about the period when it did not have memory, about 
the period when it had only immediate memory and about the periods 
of mediate memory with apparent logic and with concrete logic.  Th e 
group obtains thus a relatively faithful account of the way it lived each 
one of its stages, being able to clarify the harm it might have suff ered 
at each one of them and to detect the group vices it needs to eradicate.  

Regarding the aspect treatment, the symbol childhood-of-the-
human-group does not permit any psychotherapeutic attempt until its 
members reach the minimum age of six years, and before that what is 
possible is only assistance to those responsible for the group, parents and 
educators, so that they can create and maintain, at home and at school, the 
adequate environment for its full development, an environment where 
there are no stimuli that trigger anguish, phobia, obsession and hysteria.  
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O clima da quinta fase da infância do grupo, quando a or-
dem é obtida pelo raciocínio prático, é um clima de praticidade 
primária, de justaposição utilitária das formas, que passam a cons-
tituir peças de um jogo organizado, como as de uma engrenagem, 
como se uma coisa não pudesse mais atuar senão entrosada com a 
outra, em colaboração. Tal clima é a base de toda atuação posterior 
possível, quando o pensamento ativo se fi zer ação variada objetivo-
transcendente, refl etir no abstrato. Nessa fase, os membros do grupo 
assemelham-se aos Argonautas, intrépidos navegantes, unidos por 
um objetivo prático comum, que articula e orienta os seus esforços 
conjugados.

Em suma, o símbolo infância-do-grupo-humano caracteriza a 
preparação para a vida grupal consciente refl exiva. A reconstrução da 
história da sua infância exige, do grupo humano, a refl exão sobre o 
evento primeiro-encontro, que lhe deu origem, sobre o período no qual 
não tinha memória, sobre o período no qual só tinha memória ime-
diata e sobre os períodos com memória mediata com lógica aparente 
e com lógica concreta. Obtém ele, assim, uma notícia relativamente 
fi dedigna da forma pela qual vivenciou cada um dos seus estágios, 
podendo clarifi car os danos que terá sofrido em cada um deles e de-
tectar os vícios grupais que necessita erradicar.

Sob o aspecto de tratamento, o símbolo infância-do-grupo-
humano desautoriza qualquer tentativa psicoterapêutica até que seus 
membros atinjam a idade mínima de seis anos, sendo possível, apenas, 
antes dela, a assistência aos responsáveis pelo grupo, pais e educadores, 
para que criem e mantenham, em casa e na escola, o clima adequado 
para o seu pleno desenvolvimento, clima esse em que inexistam estí-
mulos desencadeadores de angústias, fobias, obsessões e histerias. No 
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In case of incompetence at home and at school, the psychotherapist 
may create artifi cial group situations, similar to those in these places, 
in order to off er the group an opportunity to correctly live its stages 
and exercise its latency.  

5.3 The symbol adolescence-of-the-human-group

Th e symbol adolescence-of-the-human-group, the second of 
the symbol-phases in the development of a human group, preceded 
by the symbol childhood-of-the-human-group, encompasses the 
period from the emergence of the group abstract intellectual capacity 
until the emergence of the capacity to cooperate, and it precedes 
the symbol-phase group adulthood.  It characterizes the preparatory 
phase for communitary group life and it owes its existence to the 
questioning of primitivism, which leads to valuing the individuality 
of each member to the point of threatening the group of dissolution, 
which leads the group members to think about the practical need of 
a contract to rule their relationship.  

Th e adolescence of the human group owes its existence to 
the questioning, by at least its dominant majority, of the need for 
a gregarious life and, consequently, the existence of a leader.  By 
continuing to search for knowing itself, the human group needs to 
refl ect upon the facts that originated such questioning, valuing the 
individuality of each member, an event that does not spontaneously 
occur in its imagination.  Such refl ection necessarily encompasses the 
concept that the basic entity in all human grouping is the individual, 
the individual subject, and that the group, a set of individuals, must 
serve the individual.  
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caso de incompetência no lar e na escola, pode o psicoterapeuta criar 
situações artifi ciais grupais, similares daqueles ambientes, a fi m de 
oferecer ao grupo oportunidade de viver corretamente os seus estágios 
e exercitar sua latência.

5.3 O símbolo adolescência-do-grupo-humano

O símbolo adolescência-do-grupo-humano, a segunda das 
etapas-símbolo da evolução do grupo humano, antecedido pelo 
símbolo infância-do-grupo-humano, compreende o período do 
aparecimento da capacidade intelectual abstrata grupal até o sur-
gimento da capacidade de cooperação e antecede a etapa-símbolo 
adultez grupal. Caracteriza a fase de preparação para a vida grupal 
comunitária e deve sua existência ao questionamento do primitivis-
mo, que leva à valorização da individualidade de cada membro até 
mesmo ao ponto de ameaçar o grupo de dissolução, o que faz seus 
membros pensarem na necessidade prática do contrato para reger 
a convivência.

A adolescência do grupo humano deve sua existência ao ques-
tionamento de, pelo menos, a maioria dominante dos seus membros, 
sobre a necessidade da vida gregária e, conseqüentemente, da existência 
de um chefe. Ao continuar a busca de conhecimento de si próprio, 
o grupo humano necessita refl etir sobre os fatos que originaram tal 
questionamento, a valorização da individualidade de cada membro, 
evento que não lhe ocorre espontaneamente à imaginação. Tal refl exão 
abrange, necessariamente, os conceitos de que a entidade básica em 
todo agrupamento humano é o indivíduo, o sujeito individual, e de 
que o grupo, conjunto de indivíduos, a ele deve servir.
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After having refl ected upon the individuality of its members 
based on the parameters “basic entity” and “services to be 
rendered”, the human group needs to engage itself in rebuilding, 
as completely as possible, the period of its existence as a set of 
singular realities, individuals-members, persons, and in order to do 
so it needs to avail itself of its imagination and of the accounts of 
third parties about how it was seen at this time.  By gathering the 
data of its history in the period of individuation of its members, 
the human group becomes aware of the reasons that guided the 
emergence of this position and its consequences, the changes of 
conduct it caused.  

When it builds for itself the history of the period in which 
it lived as a conglomerate, the human group starts to consolidate, 
through abstract refl ective consciousness, the ties of concrete 
refl ective consciousness, of spontaneous consciousness, and of 
total ignorance that connect it to the history of other groups that 
coexisted with it in time, and to which some of its members also 
belong, and to the history of humanity.  At the same time, once 
it becomes aware of the individuation process of each one of its 
members, it is able to clarify the harm that such process caused 
and to plan the recovery of time wasted, based on the concept 
itself of the need to congregate.  

Information about the period it lived as a conglomerate 
of individuals includes all the way from the conditions in which 
the meeting that originated it happened until the period when 
its members began to question the advantages of individualism.  
Research into the period the group lived as a conglomerate includes, 
therefore, the individuation state of each one of its members, 
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Após haver refl etido sobre a individualidade dos seus membros, 
com base nos parâmetros “entidade básica” e “serviços a prestar”, 
necessita o grupo humano ocupar-se em reconstruir, o mais com-
pletamente possível, o período da sua existência como um conjunto 
de realidades singulares, indivíduos-membros, pessoas, para o que 
necessita valer-se da sua imaginação e da notícia de terceiros sobre 
a maneira com que foi visto nesse período. Ao levantar os dados 
da sua história no período de individuação dos seus membros, o 
grupo humano se conscientiza das razões que regeram o surgimento 
dessa posição e as conseqüências dela, as mudanças de conduta que 
ocasionou.

Ao construir para si a história do período em que viveu como 
congregado, o grupo humano começa a consolidar, pela consciência 
refl exiva abstrata, os laços da consciência refl exiva concreta, da cons-
ciência espontânea e da ignorância total que o ligam à história dos 
demais grupos a ele coexistentes no tempo, aos quais alguns dos seus 
membros também pertencem, e à história da humanidade. Ao mesmo 
tempo, uma vez que fi ca a par do processo de individuação de cada 
um dos seus membros, consegue clarifi car os danos que tal processo 
lhe causou e planejar a recuperação do tempo perdido com base no 
próprio conceito de necessidade da congregação.

As informações a respeito do período em que viveu como um 
conglomerado de indivíduos incluem desde as condições nas quais 
ocorreu o encontro que lhe deu origem até o período em que os seus 
membros começaram a questionar as vantagens do individualismo. 
A pesquisa do período em que o grupo viveu como conglomerado 
inclui, portanto, o estado de individuação de cada um dos seus 
membros, inclusive, e principalmente, o daquele membro que, 
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including and mainly, the state of that member who somehow enabled the 
group to continue united and to emerge to the next moment;  it also includes 
the conditions of the fi rst contract and the members’ habit of revising it.  

Th e adolescent human group is civilized, dynamic, logic, of 
an individualistic logic, although abstract, which does not permit us 
yet to speak of development in the humanistic sense, in progress.  Its 
mentality is individualistic and it can only be understood through 
the concept of individuation, according to which one thing is an 
individual, a singular entity, and it cannot be and not be at the same 
time;  at this phase contradiction is concrete, real.  Such character is the 
result of the fact that civilized mentality has broadened its repertoire 
of acts into a circle that tends to open itself into a spiral, being able 
to generate an enormous richness of communication.  

Th e repertoire of acts of an adolescent group encompasses, in 
its fi rst phase, questioning:  the gregarious movements that originated 
from the genetic memory of its members, its refl exes and instincts;  the 
movements that originated from the immediate memory of its members 
in its moments of phobic and obsessive impulses;  the movements 
that originated from mediate memory at the service of hysteria;  the 
movements that originated from mediate memory at the service of latency 
at the level of concreteness.  In a second phase, it encompasses the search 
for integration of all its movements through the defi nition of the group’s 
own consensus, which is the result of each member’s consensus.  

Th e adolescence of the group, in its fi rst phase, lives individuation 
through contradiction, denying participation through similarity in 
acting, whether of genetic memory, whether of immediate memory 
either impulsive-passive or impulsive-aggressive, or whether of 
mediate memory either impulsive-exploitative or refl ective-concrete.  
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de alguma forma, propiciou que o grupo continuasse unido e emergisse 
para o momento seguinte; inclui, também, as condições do primeiro 
contrato e o hábito dos membros de o revisarem.

O grupo humano adolescente é civilizado, dinâmico, lógico, 
de uma lógica individualista, embora abstrata, que não permite ain-
da falar-se em evolução no sentido humanístico, em progresso. Sua 
mentalidade é individualista, só pode compreender-se por meio do 
conceito de individuação, para o qual uma coisa é um indivíduo, 
uma entidade singular, não podendo ser e não ser ao mesmo tempo 
quando a contradição é concreta, real. Tal caráter deve-se ao fato de 
que a mentalidade civilizada ampliou seu repertório de atos em um 
círculo tendente a abrir-se em espiral, podendo gerar uma riqueza 
imensa de comunicações.

O repertório de atos de um grupo adolescente compreende, 
em uma primeira fase, o questionamento: dos movimentos gre-
gários originados da memória genética dos seus membros, seus 
refl exos e instintos; dos movimentos originados da memória ime-
diata dos seus membros, nos seus momentos de impulsos fóbicos 
e obsessivos; dos movimentos originados da memória mediata a 
serviço da histeria; dos movimentos originados da memória mediata 
a serviço da latência ao nível da concretude. Em uma segunda fase, 
compreende a busca de integração de todos os seus movimentos 
por meio da defi nição de um consenso próprio grupal, decorrente 
do consenso de cada membro.

A adolescência do grupo, na sua fase primeira, vive a individuação 
por contradição, negando a participação por semelhança na atuação, seja 
da memória genética, seja da imediata impulsivo-passiva ou impulsivo-
agressiva, seja da mediata, impulsivo-espoliativa ou refl exivo-concreta. 

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   277Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   277 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



278

Th e existence of groups that remain in this phase may be supposed, 
but our current reality only detects it as a passing phase, characterized 
by a belligerent posture, when the group needs to impose itself on 
contemporary groups and/or on the greater community.  Such groups 
are observed in moments of questioning childish practicality, when 
concrete logic no longer satisfi es and abstract logic emerges as a new 
instrument.  

Th e observed counter-dependency, which characterizes the fi rst 
phase of the adolescence of a group, is a similar state to that of a youth 
in the age range of twelve to fi fteen years old, in which individuation 
leads to a psychic posture of permanent contradiction.  If the group 
acted its psychic state we would have a hostile and malevolent cohort, 
with belligerent practices and Wotan-like rituals.  Th e simplest 
image one can have is of a belligerent organism, with its belligerence 
fl ourishing, as a porcupine that becomes bristle to cover the space 
around it.  It is regimentation, the search for joint force that permits 
frontal attacks as the best defense. 

Th e environment of the fi rst phase of the adolescence of a group, 
when order is obtained through force, is an environment of organized 
rebelliousness, of belligerent counter-position of forms, which start 
to become pieces of an also organized fi ght, the living is like that 
of members of a guerrilla, as if one thing could no longer act in a 
way other than as an enemy of the other, in constant friction.  Such 
environment is the basis of all possible posterior acting, when active 
thought makes itself into consensual action.  During this phase the 
members of the group are similar to the Gorgons, revengeful heroes, 
bold justice seekers, united by the objective of independence at any 
price, ignoring the path of ponderousness.  
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Pode supor-se a existência de grupos que permaneçam nessa fase, mas 
nossa realidade atual só a detecta como fase passageira, de atitude 
aguerrida, quando o grupo necessita impor-se a grupos coetâneos e/
ou à comunidade maior. Observam-se tais grupos no momento de 
questionamento da praticidade infantil, quando a lógica concreta já 
não mais satisfaz e a lógica abstrata surge como um instrumento novo.

A contradependência  observada, que caracteriza a primeira 
fase da adolescência do grupo, é um estado semelhante ao do 
jovem na faixa dos doze aos quinze anos, em que a individuação 
leva a uma atitude psíquica de permanente contradição. Se o 
grupo atuasse o seu estado psíquico, teríamos uma coorte hostil 
e pícara, com práticas aguerridas e rituais wotânicos. A imagem 
mais simples que se pode ter é a de um organismo belicoso, com 
a belicosidade à flor da pele, como o porco-espinho que se ouriça 
para cobrir o espaço ao seu redor. É a arregimentação, a busca 
da força aglutinada que permite a ação frontal do ataque como 
a melhor defesa.

O clima da primeira fase da adolescência do grupo, quando 
a ordem é obtida pela força, é um clima de revolta organizada, de 
contraposição aguerrida das formas, que passam a constituir peças 
de uma luta também organizada, de vivência como membros de 
uma guerrilha, como se uma coisa não pudesse mais atuar senão 
como inimiga da outra, em constante atrito. Tal clima é a base de 
toda atuação posterior possível, quando o pensamento ativo se fi zer 
ação consensual. Nessa fase, os membros do grupo assemelham-se a 
Górgonas, a heróis vingadores, destemidos justiceiros, unidos pelo 
ideal da independência a qualquer preço, ignorando o caminho 
da ponderação.
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The adolescence of the group, in its second phase, lives 
individuation through self consensus, reviewing participation through 
similarity in the acting of genetic memory, of immediate impulsive-
passive memory, of immediate impulsive-aggressive memory, of 
exploitative mediate memory, of refl ective-concrete mediate memory, 
and individuation through contradiction.  Th e existence of groups 
that overcome this phase may be supposed, but our current reality 
shows us that the majority of observable groups only reaches, at the 
most, this level of development, which should be preparatory for the 
next one, cooperative, and remain as its foundation.  It is observed 
in the moment of group synthesis, when criteria has a greater weight 
than force. 

Systematized counter-dependency, which characterizes the 
second phase of the adolescence of a group, is a state similar to that 
of a youth in the age range of fi fteen to eighteen years old, when 
individuation leads to a psychic posture of constantly checking data.  
If the group acted its state of mind we would have a council of weights 
and measures with practices and rituals of a chamber of commerce.  
Th e simplest image we can have is of a meticulous organism, well 
balanced, as a ruminant, who chews again the cud in order to better 
digest it.  It is counterbalance, checking, ponderousness, justice, the 
scale, yin-yang, self consensus directing action.  

Th e environment during the second phase of the adolescence of 
a group, when order is obtained through consensus, is an environment 
of ponderousness and equilibrium, of balanced juxtaposition of 
forms which start to become pieces of a logical whole, of living 
as members of a conclave, as if one thing could no longer act in a 
way other than as a complement of another, in constant harmony.  

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENCIAL PSYCHOTHERAPY – SYMBOLIZATION

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   280Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   280 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



281

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – A SIMBOLIZAÇÃO

A adolescência do grupo, na sua fase segunda, vive a individu-
ação por consenso próprio, revendo a participação por semelhança 
na atuação da memória genética, da imediata impulsivo-passiva, da 
imediata impulsivo-agressiva, da mediata espoliativa, da mediata 
refl exivo-concreta, e a individuação por contradição. Pode supor-se 
a existência de grupos que superam essa fase, mas nossa realidade 
atual nos mostra que a grande maioria dos grupos observáveis só 
chega, no máximo, a esse nível de evolução, que deveria ser prepa-
ratória para a seguinte, cooperadora, e permanecer como alicerce 
dela. Observa-se no momento de síntese grupal, quando o critério 
pesa mais que a força.

A contradependência  sistematizada, que caracteriza a segun-
da fase da adolescência do grupo, é um estado semelhante ao do 
jovem na faixa dos quinze aos dezoito anos, em que a individuação 
leva a uma atitude psíquica de constante cotejamento de dados. Se 
o grupo atuasse o seu estado de espírito, teríamos um conselho de 
pesos e medidas, com práticas e rituais de uma câmara de comércio. 
A imagem mais simples que se pode ter é a de um organismo me-
ticuloso, balanceado, como o ruminante, que retoma seu próprio 
alimento, para melhor digeri-lo. É o sopesamento, a conferência, 
a ponderação, a justiça, a balança, o yin-yang, o consenso próprio 
dirigindo a ação.

O clima da segunda fase da adolescência do grupo, quan-
do a ordem é obtida pelo consenso, é um clima de ponderação 
e equilíbrio, de justaposição balanceada das formas, que passam 
a constituir peças de um todo lógico, de vivência como mem-
bros de um conclave, como se uma coisa não pudesse mais atuar 
senão como complemento da outra, em constante harmonia. 
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Such environment is the basis of all possible posterior action, 
when active thought makes itself cooperative.  During this phase, 
the members of the group are similar to the Archons, magistrates, 
Griffi  ns, enigmatic synthesis of the ideal of health, lion-eagle, 
strength-wisdom, aware that the price of freedom is permanent 
watchfulness.  

In summary, the symbol adolescence-of-the-human-group 
characterizes preparation for refl ective-cooperative group life.  
Reconstruction of the history of its adolescence requires from 
the human group refl ection upon questioning the gregarious 
movements that originated from the genetic memory, from the 
immediate memory and from the mediate memory of its members, 
as well as the search for integrating all these movements.  Th e 
group obtains thus a relatively faithful account of the way it lived 
each one of its stages, being able to clarify the harm it might have 
suff ered at each one of them and to detect the group vices it needs 
to eradicate.

Regarding treatment, the symbol adolescence-of-the-
human-group represents the ideal time for psychotherapeutic 
action, and it is possible to directly assist the adolescent 
group, which has the necessary conditions to understand 
the interpretations and, because of them, to expedite the 
necessary changes in its acting in the sense of controlling the 
manifestations of anguish, phobia, obsession and hysteria.  In 
case of incompetence at home and at school, the psychotherapist 
can create artificial situations in order to offer the adolescent 
group the opportunity to question its movements and search 
for their integration in its existing.  
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Tal clima é a base de toda atuação posterior possível, quan-
do o pensamento ativo se fizer cooperativo. Nessa fase, os 
membros do grupo assemelham-se a Arcontes, magistrados, 
Grifos, síntese enigmática do ideal de saúde, leão-águia, 
força-sabedoria, cientes de que o preço da liberdade é a 
eterna vigilância.

Em suma, o símbolo adolescência-do-grupo-humano ca-
racteriza a preparação para a vida grupal reflexivo-cooperativa. 
A reconstrução da história da sua adolescência exige, do grupo 
humano, a reflexão sobre o questionamento dos movimentos 
gregários originados da memória genética, da memória imediata 
e da memória mediata dos seus membros, bem como a busca da 
integração de todos esses movimentos. Obtém, ele, assim, uma 
notícia relativamente fidedigna da forma pela qual viveu cada 
um dos seus estágios, podendo clarificar os danos que terá sofri-
do em cada um deles e detectar os vícios grupais que necessita 
erradicar.

Sob o aspecto de tratamento, o símbolo adolescência-
do-grupo-humano representa o momento ideal para a atuação 
psicoterapêutica, sendo possível a assistência direta ao grupo 
adolescente, que possui as condições necessárias para compreen-
der as interpretações e, em função delas, agilizar as modificações 
necessárias na sua atuação no sentido de controlar as manifesta-
ções de angústia, fobia, obsessão e histeria. No caso de incom-
petência no lar e na escola, pode o psicoterapeuta criar situações 
artificiais, a fim de oferecer ao grupo adolescente oportunidade 
para questionar os seus movimentos e buscar a integração deles 
no seu existir.
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5.4 The symbol adulthood-of-the-human-group

Th e symbol adulthood-of-the-human-group, the third of the 
symbol-phases in the development of a human group, preceded 
by the symbols childhood and adolescence-of-the-human-group, 
encompasses the period from the emergence of the capacity to 
cooperate at the communitary level until the capacity to cooperate 
at the cosmic level, passing through the capacity to cooperate at 
the humanistic level.  It characterizes the phase of living a life of 
cooperation at all levels, and it owes its existence to questioning 
individualism, which leads to valuing the sociability of each member, 
in order to correct individualistic exaggerations and strengthen the 
contract as a natural instrument of living with others.  

Th e adulthood of a human group owes its existence to the 
perception, by the dominant majority of its members, of the group 
as an adequate form for survival and fulfi llment of its desires.  By 
continuing to search for knowing itself, the human group needs to 
refl ect upon the importance of the sociability of each member, an 
event that does not spontaneously occur in its imagination.  Such 
refl ection necessarily encompasses the concept that the event group 
has its own place and time, in absolute place and time, and that the 
basic entity in the group is the individual, who depends on it in a 
vital way, being thus the one truly interested in its existence and 
development.  

Th e meaning of cooperation at the communitary level sends us 
to the concept of community, which must prevail in the majority of its 
members in order to be able to admit that a human group has reached this 
developmental phase.  Th e community, a quality of that which is common, 
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5.4 O símbolo adultez-do-grupo-humano

O símbolo adultez-do-grupo-humano, a terceira das etapas-
símbolo da evolução do grupo humano, antecedido pelos símbolos 
infância e adolescência-do-grupo-humano, compreende o período 
entre o surgimento da capacidade de cooperação no plano comunitá-
rio até à capacidade de cooperação no plano cósmico, passando pela 
capacidade de cooperação no plano humanístico. Caracteriza a fase 
de vivência da vida de cooperação em todos os seus níveis, e deve sua 
existência ao questionamento do individualismo, questionamento 
esse que leva à valorização da sociabilidade de cada membro, a fi m 
de corrigir os exageros individualistas e fortifi car o contrato como 
instrumento natural da convivência.

A adultez do grupo humano deve sua existência à percepção, 
pela maioria dominante de seus membros, do grupal como a forma 
adequada para a sobrevivência e a realização dos seus anseios. Ao 
continuar a busca de conhecimento de si próprio, o grupo humano 
necessita refl etir sobre a importância da sociabilidade de cada mem-
bro, evento que não lhe ocorre espontaneamente à imaginação. Tal 
refl exão abrange, necessariamente, os conceitos de que há o lugar e 
o tempo próprios do evento grupo, no lugar e tempo absolutos, e 
que a entidade básica do grupo é o indivíduo, que dele depende de 
modo vital, sendo, pois, o verdadeiro interessado na sua existência 
e evolução.

O sentido de cooperação ao nível comunitário remete ao 
conceito de comunidade, que deve prevalecer na maioria dos seus 
membros para poder-se admitir que o grupo humano tenha alcançado 
essa fase evolutiva. A comunidade, qualidade daquilo que é comum, 
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encompasses identity, parity, conformity, a common rule;  it gathers 
individuals who have the same beliefs or the same life norms.  
Communitary feeling opposes itself to the particularizing feeling 
and celebrates the common good;  the greatest well being for the 
greatest number of people is a late acquisition in a human group, 
since it demands permanent watchfulness in the sense of suppressing 
all remains of primitivism and individualism and it points towards 
humanism.  

Socialism, in opposition to individualism, makes progress 
consist of socializing the means of production, returning goods to 
the collectivity, dividing common labor and consumer products.  It 
can be called social-capitalism when the benefi ts are restricted to 
closed groups, and social-communism, when they are extended to 
any groups.  It happens in the community, whose origin rests in the 
natural will and whose development, through rational will, makes 
the community a society due to commerce, which encompasses three 
basic dynamic relationships which are infl uence, consequence and 
real composition, making of the structure a kind of energy, and of 
the leadership a vector.  

Th e environment of the fi rst phase of the adulthood of a group, 
when cooperation is restricted to the common good of a material kind 
and circumscribed to the level of the community, is an environment of 
anarchic elitism, of equalitarian juxtaposition of forms, which start to 
become pieces of an idealized structure, as if one thing could not act 
diff erently from the other, seeking constant equality.  Such environment 
is the basis of all possible posterior acting, when active thought makes 
itself cooperative at the humanistic level.  During this phase the 
members of the group are similar to the Knights of the Round Table, 
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compreende identidade, paridade, conformidade, uma regra em 
comum; agremia indivíduos que têm a mesma crença ou a mesma 
norma de vida. O sentimento comunitário opõe-se ao particula-
rizante e festeja o bem comum; o maior bem-estar para o maior 
número de pessoas é uma aquisição tardia do grupo humano, uma 
vez que exige vigilância permanente no sentido da supressão de 
todos os resíduos do primitivismo e do individualismo e aponta 
para o humanismo.

O socialismo, em oposição ao individualismo, faz consistir o 
progresso na socialização dos meios de produção, no regresso dos 
bens à coletividade, na repartição do trabalho comum e dos produtos 
de consumo. Pode denominar-se social-capitalismo quando os bene-
fícios se restringem a grupos fechados, e social-comunismo, quando 
se estendem a quaisquer grupos. Dá-se na comunidade, cuja origem 
repousa na vontade natural e cuja evolução, pela vontade racional, 
torna sociedade em decorrência do comércio, que compreende três 
relações dinâmicas básicas que são a infl uência, a conseqüência e a 
composição real, fazendo da estrutura uma energia e da chefi a um 
vetor.

O clima da primeira fase da adultez do grupo, quando a co-
operação é restrita ao bem comum de natureza material e circuns-
crita ao nível da comunidade, é um clima de elitismo anárquico, de 
justaposição equalitária das formas, que passam a constituir peças 
de uma estrutura idealizada, como se uma coisa não pudesse atuar 
diferentemente da outra, procurando constante igualdade. Tal clima 
é a base de toda atuação posterior possível, quando o pensamento 
ativo se fi zer cooperativo ao nível humanístico. Nessa fase, os mem-
bros do grupo assemelham-se aos Cavaleiros da Távola Redonda, 
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in communion of material goods, foretelling the intention of 
broadening this communion to other communities and to spiritual 
goods, which can only occur at another developmental level.  

Th e meaning of cooperation at the humanistic level sends us 
to the concept of humanity, which must prevail in the majority of its 
members in order to be able to admit that a human group has reached 
this developmental phase.  Humanity, the quality of what is human, 
encompasses goodness and benevolence, essential attributes of the 
adult human being, complete, who aims at the same time to see that 
one’s fellow creatures also develop.  Th e humanistic feeling corrects 
and completes the communitary feeling, through tolerance with the 
individualistic ones;  it is a much later acquisition of the human group, 
since it demands acceptance of the primitivistic, individualistic and 
communitary remains.  

Humanism, in complementation to socialism, makes progress 
consist of humanizing the relationships among individuals and among 
peoples of the world through respect to the human person, and has as 
an object the development of their essential qualities.  Th e humanists 
defend returning to the ancient ones, re-examining the cultural heritage 
in order to give birth to a new ideal of wisdom and a philosophy of 
goodness and progress.  Humanism is the result of a philosophical 
atmosphere in which the thing considered is the human being in itself, 
here and now, taking into account all one’s history from a moral point 
of view, and it has as a method, the symbol, approximation, plasticity, 
and as a conception of knowledge, open totality.  

Th e environment of the second phase of the adulthood of a group, 
when cooperation is broadened to the common good of a spiritual kind and 
considered at the level of humanity, is an environment in which an experience, 
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em comunhão de bens materiais, prenunciando uma intenção de 
ampliá-la a outras comunidades e aos bens espirituais, o que só pode 
ocorrer em outro nível evolutivo.

O sentido de cooperação ao nível humanístico remete ao 
conceito de humanidade, que deve prevalecer na maioria dos seus 
membros para poder-se admitir que o grupo humano tenha alcan-
çado essa fase evolutiva. A humanidade, qualidade daquilo que é 
humano, compreende bondade e benevolência, atributos essenciais 
do ser humano adulto, pleno, que visa, ao mesmo tempo, que os 
seus semelhantes também se desenvolvam. O sentimento huma-
nístico corrige e completa o comunitário, pela tolerância com os 
individualistas; é uma aquisição bem posterior do grupo humano, 
pois exige a aceitação dos resíduos primitivistas, individualistas e 
comunitários.

O humanismo, em complementação ao socialismo, faz consistir 
o progresso na humanização das relações entre os indivíduos e entre 
os povos por meio do respeito à pessoa humana e tendo como objeto 
o desenvolvimento das suas qualidades essenciais. Os humanistas 
propugnam a volta aos antigos, o reexame da herança cultural, a 
fi m de fazerem nascer um novo ideal de sabedoria e uma fi losofi a da 
bondade e do progresso. O humanismo decorre de uma atmosfera 
fi losófi ca em que a coisa considerada é o ser humano em si, aqui e 
agora, levada em conta toda a sua história do ponto de vista moral, e 
tem como método o símbolo, a aproximação, a plasticidade, e como 
concepção de conhecimento a totalidade aberta.

O clima da segunda fase da adultez do grupo, quando a coo-
peração é ampliada ao bem comum de natureza espiritural e conside-
rada ao nível da humanidade, é um clima em que uma experiência, 
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perceptual or conceptual, must conform itself to reality, that is, to 
other perceptual and conceptual experiences, in order to be considered 
true.  Such environment is the basis of all possible posterior acting, 
when active thought makes itself cooperative at the cosmic level.  
During this phase the members of the group are similar to the 
members of the United Nations, seeking world peace and safety, 
international cooperation in all areas, the development of all essential 
kinds of freedom.  

Th e meaning of cooperation at the cosmic level sends us to the 
concept of cosmos, which must prevail among the majority of its 
members in order to be able to admit that a human group has reached 
this developmental phase.  Th e cosmos, the universe considered in its 
harmony, is thought of as primordial matter in continuous expansion.  
Th e cosmic feeling corrects and completes the humanist one through 
the vision of the absolute;  it is the fi nal acquisition of a human group 
since it lives the acceptance of the mystery of the origin and destiny 
of the human being in the universe. 

Mysticalness, complementing humanism, makes progress 
consist of searching for communion among individuals and among 
the peoples of the world through respect to the spiritual in the 
human person, and has as an object the development of the essential 
qualities of the human spirit.  Th e mystics defend returning to the 
ancient ones, re-examining the spiritual heritage in order to give 
birth to a new ideal of religiosity and a religion of fraternity and 
love.  Mysticalness is the result of a teleological atmosphere in which 
the object considered is the spirit of the human being, taking into 
account all one’s history from an interior, esoteric point of view, 
capturing eternity in temporality.  
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perceptual ou conceitual, deve conformar-se com a realidade, isto é, com 
outras experiências perceptuais e conceituais, para ser considerada ver-
dadeira. Tal clima é a base de toda atuação posterior possível, quando 
o pensamento ativo se fi zer cooperativo ao nível cósmico. Nessa fase, 
os membros do grupo assemelham-se aos membros da Organização 
das Nações Unidas, buscando a paz e a segurança mundiais, a coo-
peração internacional em todos os domínios, o desenvolvimento das 
liberdades fundamentais.

O sentido de cooperação ao nível cósmico remete ao conceito 
de cosmo, que deve prevalecer na maioria dos seus membros para 
poder-se admitir que o grupo humano tenha alcançado essa fase 
evolutiva. O cosmo, o universo considerado no seu conjunto har-
mônico, é tido como a matéria primordial em contínua expansão. 
O sentimento cósmico corrige e completa o humanístico pela visão 
do absoluto; é a aquisição fi nal do grupo humano pois vivencia a 
aceitação do mistério da origem e do destino do ser humano no 
universo.

A mística, em complementação ao humanismo, faz consistir 
o progresso na busca de comunhão entre os indivíduos e entre 
os povos por meio do respeito ao espiritual na pessoa humana, 
tendo como objeto o desenvolvimento das qualidades essenciais 
do espírito humano. Os místicos propugnam a volta aos antigos, 
o reexame da herança espiritual, a fi m de fazerem nascer um novo 
ideal de religiosidade e uma religião da fraternidade e do amor. 
A mística decorre de uma atmosfera teleológica em que o objeto 
considerado é o espírito do ser humano, levada em conta toda a 
sua história do ponto de vista esotérico, interior, captando a eter-
nidade na temporalidade.
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Th e environment of the third phase of the adulthood of a group, 
when cooperation encompasses universal peace and the search for union 
with the divinity, with the Creator, is an environment in which what 
predominates is asceticism, devotion, love, contemplation, which start to 
constitute living eternity in temporality, in a life in unity with the divinity.  
Such an environment is the apex of development of a human being, when 
active thought makes itself participant in the work of the Creator.  During 
this phase, the members of the group are similar to the Lamas of Tibet, 
devoted participants of the eternal, infl uencing the psyches as stabilizing 
elements and as a presence from the other side of existence.  

In summary, the symbol adulthood-of-the-human-group 
characterizes group life of cooperation at all its levels.  Th e reconstruction 
of the history of its adulthood at its beginning requires, from a human 
group, the integration of all movements of the history of its adolescence 
and childhood in the current greater movement of cooperation at the 
communitary, humanistic and cosmic levels.  Th e group obtains thus the 
necessary conditions to actualize its plenitude in these three existential 
levels, living the triad survival-procreation-communion, asserting itself 
ever more in its mature role in the greater concert of Creation.   

Regarding treatment, the symbol adulthood-of-the-human-
group represents the ideal moment for a group to learn to be its 
own psychotherapist.  In case it needs to clarify its philosophy of 
life, it may avail itself of an artifi cial group situation off ered by 
the psychotherapist in order to consolidate it in its cooperative 
communitary aspects and broaden it to the humanistic and cosmic 
levels.  Th e mature adult group becomes the psychotherapist of 
itself and of the groups it has a relationship with, through the 
contingency of human life itself, necessarily socialized and socializing, 
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O clima da terceira fase da adultez do grupo, quando a coope-
ração abarca a paz universal e a busca de união com a divindade, com 
o Criador, é um clima em que predominam o ascetismo, a devoção, 
o amor, a contemplação, que passam a constituir a vivência da eter-
nidade na temporalidade, em uma unidade de vida com a divindade. 
Tal clima é o ápice da evolução do ser humano, quando o pensamento 
ativo se faz partícipe da obra do Criador. Nessa fase, os membros do 
grupo assemelham-se aos Lamas do Tibete, devotos participantes do 
eterno, infl uindo nos psiquismos como elementos estabilizadores e 
como presenças do outro lado da existência.

Em suma, o símbolo adultez-do-grupo-humano caracteriza a 
vida grupal de cooperação em todos os seus níveis. A reconstrução da 
história da sua adultez nos seus primórdios exige, do grupo humano, 
a integração de todos os movimentos da história da sua adolescência e 
da sua infância no movimento maior atual de cooperação nos planos 
comunitário, humanístico e cósmico. Obtém ele, assim, as condições 
necessárias para atualizar sua plenitude nesses três níveis existenciais, 
vivenciando a tríade sobrevivência-procriação-comunhão, afi rmando-se 
cada vez mais no seu papel maduro no concerto maior da Criação.

Sob o aspecto de tratamento, o símbolo adultez-do-grupo-
humano representa o momento ideal para o grupo aprender a ser 
o seu próprio psicoterapeuta. No caso de necessitar clarifi car sua 
fi losofi a de vida, pode valer-se da situação artifi cial grupal oferecida 
pelo psicoterapeuta para consolidá-la nos seus aspectos coopera-
tivista comunitário e ampliá-la aos níveis humanístico e cósmico. 
O grupo adulto maduro torna-se o psicoterapeuta de si mesmo 
e dos grupos com os quais se relaciona, pela própria contingên-
cia da vida humana, necessariamente socializada e socializante, 
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in search for conditions for survival, reproduction and earthly 
communion, via its perennial cosmic destiny.  

5.5 In summary

The symbol development-and-treatment-of-the-human-group 
refers to knowledge about the development of a human group and the 
operationalization of the appropriate conduct in its treatment.  It is the meeting 
of the real and ideal fundaments of the reality human group developing.  It 
is a non-natural sign, that is, conventional, which is at the basis of human 
knowledge about the human group developing.  Esoteric symbology refi nes 
knowledge, preserving it from the harm of the mythicalness of good and evil 
and the mythicalness that there is nothing to question, and guarantees to the 
group its integration into existing, the passage from ignorance to wisdom.  

The symbol trajectory-of-the-human-group represents the 
order of succession of its stages, from the fi rst to the last meeting, as a 
harmonic part of the universal concert.  Although there is no posterior 
memory of such events, it all points to the fact that the fi rst meetings 
of a human group rely on immediate memory, which makes possible 
other kinds of acting besides the purely instinctive ones.  After that, 
what emerges is mediate memory, which provides the report of its 
life during childhood, adolescence and adulthood, permitting the 
human group to refl ect upon its living and to plan its development 
and consequent fulfi llment of its role as a vehicle of human ascetism.  

The symbol childhood-of-the-human-group characterizes 
preparation for refl ective conscious group life, a preparation that 
goes all the way from the fi rst meeting until the period with mediate 
memory with concrete logic, passing through a period without memory, 

THE TRILOGY: SCIENCE – ON ANALYTICAL-PHENOMENOLOGICAL-EXISTENCIAL PSYCHOTHERAPY – SYMBOLIZATION

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   294Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   294 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



295

A TRILOGIA: CIÊNCIA – DA PSICOTERAPIA ANALÍTICO-FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL – A SIMBOLIZAÇÃO

na busca de condições para a sobrevivência, a reprodução e a comu-
nhão terrena, via seu destino cósmico perenal.

5.5 Em suma

O símbolo evolução-e-tratamento-do-grupo-humano reporta ao 
conhecimento sobre a evolução do grupo humano e à operacionalização 
da conduta adequada no tratamento dele. É o encontro dos fundamen-
tos reais e ideais da realidade grupo humano evoluindo. É um sinal não 
natural, isto é, convencional, que está na base do conhecimento humano 
sobre o grupo humano evoluindo. A simbologia esotérica depura o co-
nhecimento, resguardando-o dos prejuízos da mítica do bem e do mal 
e da mítica do não há o que indagar, e garante ao grupo sua integração 
no existir, na passagem da ignorância para a sabedoria.

O símbolo trajetória-do-grupo-humano representa a ordem de 
sucessão dos seus estágios, desde o primeiro até o último encontro, 
como parte harmônica do concerto universal. Embora não haja uma 
memória posterior de tais eventos, tudo indica que os primeiros en-
contros do grupo humano contam com uma memória imediata, que 
possibilita outras atuações além das meramente instintivas. Surge, 
então, a memória mediata, que fornece o relato da sua história infantil, 
adolescente e adulta, permitindo ao grupo humano refl etir sobre o 
seu viver e programar sua evolução e o conseqüente cumprimento do 
seu papel como veículo da ascese humana.

O símbolo infância-do-grupo-humano caracteriza a prepa-
ração para a vida grupal consciente refl exiva, preparação essa que 
vai desde o primeiro encontro até o período com memória mediata 
com lógica concreta, passando por um período sem memória, 
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a period with only immediate memory, and a period with mediate 
memory with only apparent logic.  Th e regime of control to which 
the human group is submitted at this phase can lead to harm in 
its development, and it may become necessary that the group be 
given the opportunity to appropriately live its stages and exercise its 
latency, directly with a psychotherapist or with someone guided by 
the psychotherapist, parent or educator.  

The symbol adolescence-of-the-human-group characterizes 
preparation for refl ective-cooperative group life, a preparation that 
goes all the way from refl ection upon its origin and childhood, passing 
through a period of obsessively taking up again the themes of childhood, 
already with abstract logic, but belligerent, pre-adolescence, until the 
pacifi c and constructive shaping of its own consensus, adolescence 
proper.  Th e regime of control to which the human group is submitted 
at this phase can also lead to harm in its development, and the adequate 
living of theses phases, with the assistance of the psychotherapist, 
prepares the group for the next developmental phase.  

The symbol adulthood-of-the-human-group characterizes 
group life of cooperation at all its levels, and it goes all the way from 
refl ection upon its origin, its childhood and its adolescence, passing 
through a period of cooperative living at the communitary level and 
through a period of living at the humanistic level, until the living 
of communion at the cosmic level.  Th e regime of control to which 
the group is submitted at this phase can also lead to harm in its 
development, and it is the group’s responsibility, initially, with the 
help of a psychotherapist and afterwards taking up this role itself, to 
move in the direction of living the kinds of freedom that enable its 
fulfi llment which is the fulfi llment of its members.  
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um período com memória apenas imediata e um período com me-
mória mediata com lógica apenas aparente. O regime de controle 
ao qual o grupo humano se submeta nessa fase poderá acarretar 
danos à sua evolução, tornando-se necessário que lhe seja dada a 
oportunidade de vivenciar adequadamente seus estágios e exercitar 
sua latência, diretamente com o psicoterapeuta ou com alguém 
por ele orientado, pai ou educador.

O símbolo adolescência-do-grupo-humano caracteriza a pre-
paração para a vida grupal refl exivo-cooperativa, preparação essa que 
vai desde a refl exão sobre sua origem e infância, passando por um 
período de retomada obsessiva da temática infantil, já com lógica 
abstrata, mas aguerrida, a pré-adolescência, até a formação pacífi ca 
e construtiva do seu próprio consenso, a adolescência propriamente 
dita. O regime de controle a que o grupo se submeta nessa fase poderá 
também acarretar danos à sua evolução, e a vivência adequada dessas 
fases, com a assistência do psicoterapeuta, prepara o grupo para a fase 
evolutiva seguinte.

O símbolo adultez-do-grupo-humano caracteriza a vida gru-
pal de cooperação em todos os seus níveis, e vai desde a refl exão 
sobre sua origem, infância e adolescência, passando por um período 
de vivência cooperativa ao nível comunitário e por um período de 
vivência ao nível humanístico, até à vivência da comunhão a nível 
cósmico. O regime de controle ao qual o grupo se submeta nessa 
fase poderá também acarretar danos à sua evolução, competindo-
lhe, de início, com a ajuda de um psicoterapeuta, e, posteriormente, 
assumindo ele mesmo tal papel, caminhar no sentido de viver as 
liberdades que propiciam a sua realização, que é a realização dos 
seus membros.
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6 SUMMARIZING

Th e symbol is the unifying datum of the diff erent readings of 
reality, a unifi cation that only the esoteric vision can guarantee, since it 
does not suff er the alterations of history because its characteristic is to 
keep itself in the perspective of confrontation with known, cognizable and 
merely intuited reality, that is, with the whole truth.  Th e symbols of the 
particular esotericisms of diff erent religions, philosophies and sciences, and 
of the diff erent theories and techniques that originated from them, take 
out what is essential from the latent base of universal esotericism.  Th e 
symbolization of the origin and destiny of the world and of oneself in the 
world, the maximum inquietude of the human spirit, leads it from anguish 
to redemption, in a chain of symbols whose sequence can be detected.  

Th e decoding of the symbol, once it enables the spirit to combine 
description, the authentic method of the sciences, with explanation, 
illegitimate speculation about the fi nal causes, and with comprehension, 
typical method of the sciences of the spirit which busies itself with 
asking about the meaning of life, guarantees the operationalization 
of the technique that the Analytical-phenomenological-existential 
psychotherapeutic Th eory originates.  Symbology deals with the products 
of symbolization which are necessarily at the basis of the products of 
science, philosophy and theology.  In this task, it passes from empirical 
observation, induction, to symbology proper, deduction.  It intends, by 
doing so, to enable the return to empirical observation and to guarantee, 
heuristically and in a process like way, the open systematization of its 
body of knowledge, enabling the detection and free examination of the 
individual’s and group’s living remains and the reprogramming of their 
conduct in the sense of taking up again the path of their development.  
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6 RESUMINDO

O símbolo é o dado unifi cador das diferentes leituras da realida-
de, unifi cação essa que só a visão esotérica pode garantir, uma vez que 
não sofre as alterações da história porque sua característica é manter-se 
na perspectiva de confrontamento com a realidade conhecida, com a 
cognoscível e com a meramente pressentida, ou seja, a verdade toda. Os 
símbolos dos esoterismos particulares das diferentes religiões, fi losofi as 
e ciências, e das diferentes teorias e das técnicas que delas se originam, 
retiram o essencial do fundo latente do esoterismo universal. A simbo-
lização da origem e do destino do mundo e de si próprio no mundo, 
inquietação máxima do espírito humano, leva-o da angústia à redenção, 
numa cadeia de símbolos cuja seqüência pode ser detectada.

A decodifi cação do símbolo, uma vez que possibilita ao espírito 
combinar a descrição, o autêntico método da ciência, com a explicação, 
especulação ilegítima sobre as causas últimas, e com a compreensão, 
método típico das ciências do espírito, que se ocupa da indagação 
do sentido da vida, oferece garantia à operacionalidade da técnica à 
qual a teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológico-existencial 
dá origem. A simbologia trata dos produtos da simbolização, que 
estão, necessariamente, na base dos produtos da ciência, da fi losofi a 
e da teologia. Nesse mister, passa da observação empírica, indução, 
à simbologia propriamente dita, à dedução. Pretende, desse modo, 
propiciar a volta à observação empírica e garantir, heurística e proces-
sualmente, uma sistematização aberta do seu corpo de conhecimentos, 
possibilitando a detecção e o livre exame dos resíduos vivenciais do 
indivíduo e do grupo e a reprogramação das suas condutas no sentido 
da retomada do caminho da sua evolução.
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Symbology proves that the symbol fundament-of-reality sends 
us to the symbol knowledge-of-the-phenomenon-universe and to the 
symbol knowledge-of-the-phenomenon-human-life-in-the-universe, 
in their two meanings, the real one, of causes, the reason of being, and 
the ideal one, of the enunciations, the reason of ideating.  It shows that 
the symbol freedom-to-found is the symbol-fundament, the fundament 
of fundaments, and that the symbol problem-of-its-origin-and-destiny, 
including the symbol problem-of-the-origin-and-destiny-of-the-world, 
homologous to the symbol maximum-inquietude-of-the-human-spirit, 
points to symbolization as the instrument par excellence of the Analytical-
phenomenological-existential psychotherapeutic Technique, since its 
decoding off ers the “thread of Ariadne” in the labyrinth of the spirit.

Th e symbol development-and-treatment-of-the-human-being refers 
to knowledge about the development of the human being and to the 
operationalization of the adequate conduct in one’s treatment, encompassing 
childhood, preparation for refl ective conscious life, adolescence, preparation 
for cooperative life, and adulthood, living this cooperativeness at the 
communitary, humanistic, and cosmic levels.  Th e review of the regime of 
control to which one was submitted all one’s life permits the individual to 
become aware of the organic and/or psychic harm, defi nitive or reversible, 
that one has suff ered and to plan, with the help of the psychotherapist, 
one’s possible recovery, as well as to expedite one’s living in the sense of 
permanently seeking the actualization of one’s plenitude.

Th e symbol development-and-treatment-of-the-human-group 
refers to knowledge of the development of the human group and of 
the operationalization of the adequate conduct in its treatment, and 
encompasses the group’s childhood, preparation for refl ective conscious 
group life, its adolescence, preparation for cooperative group life, 
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A simbologia comprova que o símbolo fundamento-da-realidade 
remete ao símbolo conhecimento-do-fenômeno-universo e ao símbolo 
conhecimento-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. Mostra que o símbolo liberdade-de-fundamentar é 
o fundamento-símbolo, o fundamento dos fundamentos, e que o sím-
bolo problema-da-sua-origem-e-do-seu-destino, incluindo o símbolo 
problema-da-origem-e-do-destino-do-mundo, homólogo ao símbolo 
inquietação-máxima-do-espírito-humano, aponta para a simboliza-
ção como o instrumento por excelência da técnica psicoterapêutica 
analítico-fenomenológico-existencial, pois sua decodifi cação oferece 
o “fi o de Ariadne” do labirinto do espírito.

O símbolo evolução-e-tratamento-do-ser-humano reporta ao 
conhecimento sobre a evolução do ser humano e à operacionalização 
da conduta adequada no tratamento dele, compreendendo a infância, 
preparação para a vida consciente refl exiva, a adolescência, preparação 
para a vida cooperativa, e a adultez, viver esse cooperativismo nos planos 
comunitário, humanístico e cósmico. A revisão do regime de controle 
a que foi submetido durante toda a sua vida permite ao indivíduo 
conscientizar-se dos prejuízos, orgânicos e/ou psíquicos, defi nitivos ou 
reversíveis, que sofreu e programar, com o auxílio do psicoterapeuta, 
sua recuperação possível, bem como agilizar o seu viver no sentido de 
buscar, permanentemente, a atualização da sua plenitude.

O símbolo evolução-e-tratamento-do-grupo-humano repor-
ta ao conhecimento sobre a evolução do grupo humano e sobre 
a operacionalização da conduta adequada no tratamento dele, e 
compreende sua infância, preparação para a vida grupal consciente-
refl exiva, sua adolescência, preparação para a vida grupal cooperativa, 
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and its adulthood, living this cooperativeness at the communitary, 
humanistic, and cosmic levels.  Th e review of the regime of control 
to which the group submitted itself during all its existence permits 
the group to become aware of the harm it has suff ered and to plan, 
with the help of the psychotherapist, its possible recovery, as well as 
to expedite its living in the sense of permanently seeking its freedom, 
which enables its fulfi llment, which is the fulfi llment of its members.

Th e symbol development-and-treatment-of-the-human-being 
and the symbol development-and-treatment-of-the-human-group 
bring up the problem of education in its two aspects, information 
and formation, the last one as the eff ort to rethink information.  In 
order to educate themselves, that is, to inform themselves and to form 
themselves, the human being and the human group need the memory 
of the culturally received and of the existentially lived.  Such memory, 
once described, explained and understood, enables the localization of 
the events that caused and fed the deductive and inductive fallacies, 
and permits them to take up again righteous thinking in the search 
for harmonization with the universal whole.  
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e sua adultez, a vivência desse cooperativismo nos planos comunitário, 
humanístico e cósmico. A revisão do regime de controle a que se sub-
meteu durante toda a sua existência permite ao grupo conscientizar-se 
dos danos que sofreu e programar, com o auxílio do psicoterapeuta, 
sua recuperação possível, bem como agilizar o seu viver no sentido de 
buscar, permanentemente, sua liberdade, que propicia sua realização, 
que é a realização dos seus membros.

O símbolo evolução-e-tratamento-do-ser-humano e o símbolo 
evolução-e-tratamento-do-grupo-humano trazem à tona o problema 
da educação nos seus dois aspectos, informação e formação, esta última 
como o esforço de repensar a informação. Para se educarem, isto é, se 
informarem e se formarem, o ser humano e o grupo humano neces-
sitam da memória do culturalmente recebido e do existencialmente 
vivido. Tal memória, descrita, explicada e compreendida, possibilita 
a localização dos eventos que ocasionaram e que alimentaram as fa-
lácias dedutivas e indutivas e a retomada do reto pensar na busca da 
harmonização com o todo universal.
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7 CONCLUSION

Th e Analytical-phenomenological-existential psychotherapeutic 
Th eory, a hermeneutical exegesis of the analysand-analyst datum at the 
ontic-anthropological level, is founded on an esoteric vision of the being-
in-the-world, a repetition of the ancestral myth of eternal return to the 
origins.  With this objective we have tried to unify:  in its fundaments, 
the data of religions, philosophies and sciences, therefore a cosmovision;  
in its theoretical body proper, the data of theories about the human 
being and about the human group, therefore an anthropovision;  in the 
operationalization of the theory, the technical procedures of theories 
about the human being and about the human group, therefore an 
ergovision;  in the application of the theory, the interpretations of the 
meeting of the individual with oneself and with the world, therefore a 
cosmo-anthropo-ergovision.  We consider the analysand-analyst meeting 
the ideal condition, the model, the paradigm for living the ancestral myth 
of eternal return to the origins, in its last instance, and it should lead the 
analysand to discover the meaning of life and to consolidate this discovery.  

Our cosmovision points to the theological-philosophical-scientifi c 
integration which is, at the same time, integration of essence and 
existence (in the infi nite and fi nite sense, in eternity and in temporality), 
of knowledge and of ethical knowledge of the micro and macro-universe.  
Th ere is a oneness principle, transformed into organism and remaining 
oneness, in which organisms originating from it develop and return to it, 
permanently and unceasingly, according to laws established by it.  Th e 
laws that rule the universe contain the key to its mystery.  To the human 
being it is granted to envisage that these laws exist and to seek to know 
them.  As the human being thinks one is getting to know these laws, 
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7 CONCLUSÃO

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. 
Com este objetivo, tentamos unifi car: nos seus fundamentos, os dados 
das religiões, das fi losofi as 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.

Nossa cosmovisão aponta para a integração teológico-fi losófi co-
científi ca que é, ao mesmo tempo, integração de essência e existência 
(no sentido infi nito e no fi nito, na eternidade e na temporalidade), 
de conhecimento e de conhecimento ético do micro e do macrouni-
verso. Há um princípío uno, transformado em organismo e perma-
necendo uno, no 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, 
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the human being feels participant in the work of the universe.  Th e 
aspiration of the human being is to understand the will of the Creator 
and to act according to it.  Th e human being knows that, as part of the 
whole, one needs, in order to fulfi ll oneself, that the whole also fulfi lls itself.  

Our anthropovision points to the Analytical-phenomenological-
existential psychotherapeutic theoretical integration, which supports 
itself in fundaments that are at once real and ideal in the interior 
esoteric search for knowledge of the human being and the human 
group; this means valuing intuition, and deduction and induction 
as its complements, the only way to remain faithful to the unity of 
thought, a dialectic requirement for the apprehension of the world 
as a whole.  It seeks to describe, explain and follow the normal and 
pathological development of the human being and the human group 
in function of the general law of harmonization and of the particular 
laws that make it explicit.  It seeks to recommend a safe path, under 
the primacy of the operational law of learning, for the individuals to 
pass from operating intentionality to thematic intentionality, and to 
conscious participation in the phenomenon life.  

Our ergovision points to the Analytical-phenomenological-
existential psychotherapeutic practical integration which is based on a 
theory with the same name, and which supports itself in fundaments that 
are at once real and ideal, in the interior, esoteric search for knowledge of 
each individual and each group;  this means that it values intuition, and 
deduction and induction as its complements, the only way the individual 
and the group can remain faithful to the unity of thought, a dialectic 
requirement for the apprehension of the world as a whole.  It seeks to follow 
the development of the individual and of the group in function of the 
general law of harmonization and of the particular laws that make it explicit.  
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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 também se 
realize.

Nossa antropovisão aponta para a integração teórica psico-
terapêutica analítico-fenomenológico-existencial, que se apóia em 
fundamentos ao mesmo tempo reais e ideais na busca esotérica, 
interior, do conhecimento do ser humano e do grupo humano, o 
que significa valorizar a intuição, e a dedução e a indução como 
complementos dela, única forma de se manter fiel à unidade do 
pensamento, exigência dialética para a apreensão do mundo como 
um todo. Procura descrever, explicar e acompanhar o desenvolvi-
mento normal e patológico do ser humano e do grupo humano 
em função da lei geral da harmonização e das leis particulares que 
a explicitam. Busca indicar um caminho seguro, sob o primado 
da lei operacional da aprendizagem, para os indivíduos passa-
rem da intencionalidade operante à intencionalidade temática, 
à participação consciente no fenômeno da vida.

Nossa ergovisão aponta para a integração prática psicoterapêu-
tica analítico-fenomenológico-existencial que, com base na teoria 
do mesmo nome, apóia-se em fundamentos ao mesmo tempo reais 
e ideais, na busca esotérica, interior, do conhecimento de cada in-
divíduo e de cada grupo, o que signifi ca que valoriza a intuição, e 
a dedução e a indução como complementos dela, única forma de o 
indivíduo e o grupo se manterem fi éis à unidade do pensamento, exi-
gência dialética para apreenderem o mundo como um todo. Procura 
acompanhar o desenvolvimento do indivíduo e do grupo em função 
da lei geral da harmonização e das leis particulares que a explicitam. 
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It follows a safe path, under the primacy of the operational law of learning, 
for the individual and the group to pass from operating intentionality 
to thematic intentionality, that is, to conscious participation in the 
phenomenon life, which only becomes possible through the systematic 
decoding of symbology which explains the existing symmetry between 
the individual spirit, the group spirit, and the world of objects.  

Our cosmo-anthropo-ergovision points to the Analytical-
phenomenological-existential psychotherapeutic symbolic integration 
which is based on a theory and a technique with the same name, and 
which supports itself in fundaments that are at once real and ideal, in 
the esoteric search for knowledge of the symbology of the individual 
and the group, which means that it values symbolization.  Th e symbol 
development-and-treatment-of-the-human-being and the symbol 
development-and-treatment-of-the-human-group bring up the problem 
of education in its two aspects, information and formation, the last one 
as the eff ort to re-think information.  In order to educate themselves, 
that is, to inform and form themselves, the human being and the human 
group need the memory of the culturally received and of the existentially 
lived.  Such memory, once described, explained and understood, enables 
the localization of the events that caused and fed the deductive and 
inductive fallacies and permits them to take up again righteous thinking 
in the search for harmonization with the universal whole.  

Th e Analytical-phenomenological-existential psychotherapeutic 
Theory and Technique are founded on an esoteric cosmo-
anthropo-ergovision, that is, they take into account the data of 
religions, philosophies and sciences and the supposition that 
the meeting analysand-analyst is the ideal condition to live the 
ancestral myth of eternal return to the origins in its last instance, 
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Segue um caminho seguro, sob o primado da lei operacional da 
aprendizagem, para o indivíduo e o grupo passarem da intencionali-
dade operante para a intencionalidade temática, para a participação 
consciente no fenômeno da vida, que só se torna possível pela deco-
difi cação sistemática da simbologia que explica a simetria existente 
entre o espírito individual, e o grupal, e o mundo dos objetos.

Nossa cosmo-antropo-ergovisão aponta para a integra-
ção simbólica psicoterapêutica analítico-fenomenológico-exis-
tencial que, com base na teoria e na técnica do mesmo nome, 
apóia-se em fundamentos ao mesmo tempo reais e ideais, na 
busca esotérica do conhecimento da simbologia do indiví-
duo e do grupo, o que significa que valoriza a simbolização. 
O símbolo evolução-e-tratamento-do-ser-humano e o símbolo evo-
lução-e-tratamento-do-grupo-humano trazem à tona o problema da 
educação nos seus dois aspectos, informação e formação, esta última 
como o esforço de repensar a informação. Para se educarem, isto é, se 
informarem e se formarem, o ser humano e o grupo humano neces-
sitam da memória do culturalmente recebido e do existencialmente 
vivido. Tal memória, descrita, explicada e compreendida, possibilita 
a localização dos eventos que ocasionaram e que alimentaram as 
falácias dedutivas e indutivas e a retomada do reto pensar na busca 
da harmonização com o todo universal.

A teoria e a técnica psicoterapêuticas analítico-fenome-
nológico-existenciais fundamentam-se numa cosmo-antropo-
ergovisão esotérica, ou seja, levam em conta os dados das religi-
ões, das fi losofi as e das ciências e a suposição de que o encontro 
analisando-analista é a condição ideal para a vivência do mito 
ancestral do eterno retorno às origens na sua última instância, 

Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   313Volume 4 A SIMBOLIZACAO.indd   313 19/01/10   11:4719/01/10   11:47



314

in order to discover the meaning of life and to consolidate this 
discovery.  Th e integration of essence and existence enables the 
acquisition of the interior, esoteric, phenomenological-existential 
posture, when the being, “esse”, essence, starts to exist, “ex-sistere”, to 
participate, to transform, at each moment, operating intentionality, 
of the object into act, not yet refl ected, into thematic intentionality, 
of the object into consented act, already refl ected.  Th e interior, 
esoteric, phenomenological-existential posture encompasses ever more 
freedom with greater responsibility, treading the path of righteous 
thinking, of redemption, of resurrection, once each fall followed by 
refl ection generates a new ascension in the sense of harmonization, 
each elaborated return leads to greater self-knowledge, with the aim 
of consolidating one’s living, eternity in temporality. 
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para a descoberta do sentido da vida e a consolidação dessa descoberta. 
A integração de essência e existência propicia a aquisição da atitude 
fenomenológico-existencial, esotérica, interior, quando o ser, “esse”, 
essência, passa a existir, “ex-sistere”, a participar, a transformar, a cada 
momento, a intencionalidade operante, do objeto em ato, não ainda 
refl etida, em intencionalidade temática, do objeto em ato consentido, 
já refl etida. A atitude fenomenológico-existencial, esotérica, interior, 
compreende cada vez mais liberdade com maior responsabilidade, o 
trilhar o caminho do reto pensar, da redenção, da ressurreição, pois 
cada queda seguida de refl exão gera uma nova ascensão no sentido 
da harmonização, cada retorno elaborado conduz a maior autoco-
nhecimento, com vistas à consolidação do seu viver a eternidade na 
temporalidade.
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