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O DASEIN COMO ETHOS: O MODO DE VIDA
ESTRATÉGICO COMO SOLUÇÃO AO PROBLEMA DA
CONTEMPORANEIDADE
RESUMO: Em 1987 a U.S. Army War College introduziu no meio acadêmico o
conceito de VUCA (volatility, uncertainty, complexity e ambiguity), para descrever o
cenário multipolar com que o mundo passou a se apresentar após o final da Guerra
Fria. Ainda, em 2019, a Organização Mundial da Saúde disse que um suicídio ocorre
a cada 40 segundos no mundo. Os diversos estudiosos do assunto confluem em um
diagnóstico único e central: a desconexão metafísica com a transcendência - ou o
desenraizamento individual com um dasein próprio - estaria por trás do Problema da
Contemporaneidade, ou seja, da falta de propósito de vida, do vazio existencial que
desemboca no suicídio. A maneira de combater essa realidade seria construir um
modo de vida que seja estratégico, que tenha por objetivo concluir o Processo de
Individuação tal qual foi proposto por Carl Gustav Jung, combatendo de maneira
integral as causas que estão por trás do Problema da Contemporaneidade e que
provocam a falta de propósito de vida que, em última instância, conduz ao suicídio.
PALAVRAS-CHAVE: Suicídio. Vazio Existencial. Alta Modernidade. Dasein.
ABSTRACT: In 1987, the U.S. Army War College introduced the concept of VUCA
(volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) in to academic world, to describe
the multipolar scene that the world started to present itself after the end of the Cold
War. Still, in 2019, the World Health Organization says that suicide occurs every 40
seconds in the world. The diverse scholars of the subject converge in a single and
central diagnosis: the metaphysical disconnection with the transcendence - or the
individual uprooting with its own dasein - would be behind the Contemporary
Problem, that is, the lack of purpose in life, the existential emptiness that ends in
suicide. The way to combat this reality would be to build a way of life that is strategic,
that aims to complete the Individualization Process as proposed by Carl Gustav
Jung, combating in an integral way the causes behind the Contemporary Problem
and that they cause a lack of purpose in life that ultimately leads to suicide.
KEYWORDS: Suicide. Existencial Void. High Modernity. Dasein.
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INICIAIS

“Um suicídio ocorre a cada 40 segundos no mundo, diz a Organização Mundial da
Saúde (OMS).” Este é o título de um artigo publicado pelas Nações Unidas em 09 de
setembro de 2019, um dia antes do Dia Mundial para Prevenção do Suicídio. O
artigo relata que a taxa de suicídio é maior nos países de alta renda e que esta é a
maior causa de morte entre os jovens. Esses dados demonstram que o propósito de
vida é um tema urgente e que a satisfação das necessidades materiais não dá,
necessariamente, sentido a existência.
Anteriormente, a partir de 1987, a U.S. Army War College (USAWC) introduziu no meio
acadêmico o conceito de VUCA (volatility, uncertainty, complexity e ambiguity) para descrever o
cenário multipolar com que o mundo passou a se apresentar após o final da Guerra Fria. Tais
características diferenciam a Baixa Modernidade - fruto da Revolução Industrial dos séculos XVIII
e XIX - da Alta Modernidade, também chamada de Pós-Modernidade, Modernidade Líquida ou
Mundo VUCA.
Ainda, em 2009, o politólogo Aleksandr Dugin escreve o livro “A Quarta Teoria Política”, onde
acusa, em termos gerais, as três teorias políticas nascidas na Baixa Modernidade - a saber,
Liberalismo, Socialismo e Fascismo - pelo vazio existencial que acompanha o indivíduo na Alta
Modernidade. Baseado em Friedrich Nietzsche, René Guénon, Martin Heidegger e Julius Evola,
o Cientista Político russo é acompanhado por uma miríade díspar e atemporal de autores, como
Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard, Carl Gustav Jung, Zygmunt Bauman e Ariano
Suassuna. A existência dessa falange deixa claro que a crítica à Modernidade é um tema
presente e multidisciplinar, que vai desde a Filosofia até as Ciências Militares e que tem como
alvo o vazio existencial, ou seja, a falta de sentido que acompanha a volatilidade, a incerteza, a
complexidade e a ambiguidade da Alta Modernidade, acrescentando, assim, mais uma letra ao
acrónimo VUCA.
Desse modo, o Mundo VUCA+S (volatility, uncertaity, complexity, ambiguity + senseless)
é a matriz do próprio cenário contemporaâneo, que se apresenta como um
problema, o Problema da Contemporaneidade. Nesse sentido, os diversos
estudiosos do assunto confluem em um diagnóstico central: a desconexão
metafísica com a transcendência, citando Evola (1989), ou o desenraizamento
individual com um dasein próprio, segundo Heidegger (2017), estaria por trás do
Problema da Contemporaneidade, ou seja, da falta de propósito de vida, do vazio
existencial que desemboca no suicídio.
Mas como combater esse problema?
Inicialmente, o Projeto Moderno apresentou-se no século XVIII como uma antítese iluminista à
“Idade das Trevas” medieval. Somente com os trabalhos de Schopenhauer, Kierkegaard e
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Nietzsche, é que pôde-se detectar a presença de uma angústia crescente no indivíduo
recentemente moderno. A constatação desse sintoma possibilitou que outros autores
caracterizassem a Baixa Modernidade já como uma doença psicossocial, fato magistralmente
eternizado pela escritora britânica Mary Shelley, em 1818, no livro Frankenstein, onde o monstro
feito de retalhos de carne caracterizava o próprio Mundo Moderno, nascido como um projeto
científico exclusivamente materialista, que revolta-se e sai em busca de sentido, de sentir, de
sentimento.
Por sua vez, as tentativas modernas de solução ao problema apenas alimentaram mais o
monstro: a Riqueza das Nações foi transformada n’O Capital que deu de comer ao Leviatã
moderno e ao invés de se buscar ajuda nos modelos heróicos tradicionais do passado, insistiu-se
cada vez mais em oferecer o indivíduo pós-moderno em holocausto a esse monstro faminto de
sentido. Assim, através dessa analogia mítica, podemos inferir, inicial e superficialmente, como
se combateria o Problema da Contemporaneidade: de arma na mão e com propósito de firme, ou
seja, resgatando o conceito tradicional de heroísmo.
Por isso, não é à toa que atualmente milhares de ferramentas foram adaptadas para se combater
sintomas dispersos do Problema da Contemporaneidade, sem porém, ter uma visão integral da
situação, sem executar um ataque coordenado ao monstro pós-moderno. Livros de autoajuda,
sistemas de coaching, técnicas de programação neurolinguística e conceitos de neurociência
aplicada são exemplos da tentativa desse combate, sem, entretanto, considerar as emanações
metafísicas da transcendência, de onde o herói busca a reconexão ao seu dasein, ao seu
espírito, ou seja, com o divino, com a eternidade – onde encontraria, em tese, o sentido da sua
existência.
Desse modo, o objetivo geral deste artigo é apresentar uma maneira de enfrentar a realidade tal
qual ela se apresenta hoje, buscando a reconexão metafísica com a transcendência evoliana ou
o re-enraizamento individual com o dasein heideggeriano. Em outras palavras, este artigo visa
sugerir um modo de vida que seja estratégico, ou seja, que tenha por objetivo concluir o
Processo de Individuação tal qual foi proposto por Jung, combatendo de maneira integral as
causas que estão por trás do Problema da Contemporaneidade, identificadas por Schopenhauer,
constatadas por Kierkegaard e denunciadas por Nietzsche, que provocam a falta de propósito de
vida e o vazio existencial que, em última instância, conduz ao suicídio.
Para isso, porém, é necessário estabelecermos alguns pontos de orientação.
Primeiramente, vamos definir com mais profundidade o que é o Problema da
Contemporaneidade, focando nos sintomas específicos que o indivíduo apresenta na Alta
Modernidade. Esses tópicos compõem nosso primeiro objetivo específico.
Num segundo momento, vamos caracterizar a manifestação individual do Problema da
Contemporaneidade. Neste momento, apresentaremos as fases de fuga da realidade que,
segundo Kierkegaard, evidenciam a angústia que caracteriza a existência individual nessa
Modernidade Líquida. Esses tópicos compõem o segundo objetivo específico deste artigo.
Ainda, num terceiro momento, vamos esclarecer quem está apto a combater este problema, ou
seja, que tipo psicológico humano conseguiria suportar a pressão psíquica que uma postura
heróica tradicional sofreria hoje na pós-modernidade. Neste momento abordaremos basicamente
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a tipologia psicológica de Jung e as derivações contemporâneas desse conceito. Esses tópicos
fazem parte do terceiro objetivo específico.
Por fim, num quarto momento, proporemos, com uma visão tática, como combater efetivamente o
Problema da Contemporaneidade, criando um modo de vida que seja estratégico, que garanta a
perseguição do objetivo individual humano por excelência: a reconexão metafisicamente com a
transcendência, o re-enraizamento com o dasein próprio, a conclusão em vida do Processo de
Individuação. Esses são os tópicos que constituem o quarto e último objetivo específico deste
artigo.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, seguindo três linhas de autores: uma
convergente - incluindo especificamente Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e Heidegger,
uma dissidente - composta basicamente por Guénon, Evola e Dugin e outra iniciática englobando Pitágoras, Jung, Moyano e Rey, todos permeados por filósofos e autores brasileiros
como Ariano Suassuna e Luiz Felipe Pondé, além de publicações sobre Ciências Militares e
Empreendedorismo, abordando o tema Estratégia. A partir desse referencial, aprofundaremos no
estudo do Problema da Contemporaneidade e do Modo de Vida Estratégico, elaborando uma
proposta geral de construção de uma "Estratégia Pessoal" para o indivíduo apto a manter-se de
pé, neste mundo em ruínas, como anuncia Evola (1989).
Esse trabalho vai ao encontro da necessidade urgente de se entender como acontece o processo
de dissolução da superestrutura cultural da Alta Modernidade, identificando os sintomas e as
causas que geraram a falha do Projeto Moderno, levando em consideração, também, o problema
pitagórico da metempsicose, que traz uma visão muito mais profunda e preocupante à pandemia
de vazio existencial, angústia e suicídios que caracteriza essa época de fim de ciclo histórico,
como ensina Rey (2014), garantindo que, mesmo nessa situação caótica, se consiga concluir o
Processo de Individuação, como proposto por Jung (2016).
Desse modo, o presente artigo está dividido em quatro partes: “Considerações
Iniciais” a título de introdução, “O Problema da Contemporaneidade” como problema,
“O Modo de Vida Estratégico” como solução ao problema apresentado e
“Considerações Finais” sendo a conclusão do presente artigo. Tal organização
encontra eco na tradicional estrutura quaternária que, segundo Jung (2018), Moyano
(1986) e Rey (2014), sempre que se apresenta, representa uma estrutura iniciática.

CONTEMPORANEIDADE
A contemporaneidade, como modernidade, foi entendida como um problema desde seu
surgimento, como apresentou Shelley (1818), em Frankenstein. O que é, como se caracteriza e
quem está apto a combater o monstro pós-moderno é um tema que foi ganhando espaço
paulatinamente na história do Ocidente, gerando guerras e criando teorias.
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Entretanto, apenas recentemente, nos ápices opostos da degeneração psicossocial e do
entendimento do problema, é que foi possível resgatar conceitos tradicionais e redimensionar
conflitos fundamentais, possibilitando, apenas nesse momento, criar métodos inovadores para
combater a este antigo problema.
2.1 A Síndrome dos 5Ds: o que é o Problema da Contemporaneidade?
Dores, dívidas, dúvidas, desesperança e desespero: esses são os sintomas característicos de
uma síndrome que assola o mundo ocidental desde o final do século XIX e que se agravou a
partir dos anos 80, particularmente após a Queda do Muro de Berlim (FRIEDE, 2010). Trata-se
da Síndrome dos 5Ds, cujas causas encontram origem nas variáveis do Mundo VUCA+S.
O Problema da Contemporaneidade é, na verdade, o problema que surgiu com o colapso do
projeto iluminista baseado em um positivismo gnosiologicamente cego: a assimetria psicossocial
de um mundo totalmente relativista e sem centralidade metafísica (EVOLA, 1989), incapaz de
orientar o indivíduo até uma instância superior de existência, até uma transcendência. Esse
cenário fôra previsto em diversas mitologias, desde o Kali Yuga hindu, até o Ragnarok nórdico,
passando particularmente pelo Apocalipse cristão. A característica comum dessas escatologias é
a presença de uma degeneração orgânica das estruturas organizacionais humanas, de suas
superestruturas culturais, até o ponto em que a animalidade existencial do indivíduo fosse a
ordem natural das coisas.
Nesse sentido, foi Schopenhauer o primeiro a perceber, e Kierkegaard o primeiro a identificar, a
existência de uma angústia presente e crescente no Mundo Moderno. Logo depois, Nietzsche
denuncia que o modo de vida adotado pelo indivíduo contemporâneo está vinculado a uma
superestrutura cultural cujo produto óbvio é a desordem psicológica. Em seguida, Jung identifica
e resgata a cura para essa desordem - o que chamou de Processo de Individuação - e Heidegger
descreve fenomenologicamente esse problema, fundamentando as bases do existencialismo
como corrente de pensamento filosófico.
Já entre os pensadores dissidentes, aqueles aos quais ao pensamento se atrela uma postura
política que desafia o status quo de sua época, foi René Guénon que expôs a crise existente do
Mundo Moderno, seguido - à uma potência maior - por Julius Evola, com uma postura que
influenciou fortemente os acontecimentos da última Grande Guerra. Ainda, com o fim da Guerra
Fria, na resposta ao vácuo ideológico que se instalou na Rússia após Queda do Muro de Berlim,
Alexandr Dugin surge com sua Quarta Teoria Política, com um sujeito teórico que não é nem o
Indivíduo (Liberalismo), nem uma Classe Social (Socialismo), muito menos o Estado (Fascismo) todas teorias políticas surgidas na Baixa Modernidade - mas sim o dasein heideggeriano, o
"DNA" metafísico que está por trás de toda cultura e que existe antes do Estado, antes das
Classe Sociais e antes do próprio Indivíduo.
Teorias Políticas Modernas

Sujeito Teórico

Liberalismo

Indivíduo

Socialismo

Classe Social

Fascismo

Estado

QUADRO 1 – Teorias Políticas Modernas e seus Sujeitos Teóricos.

6

Ainda, recentemente, Zygmunt Bauman caracteriza o aprofundamento da crise estrutural
moderna, "batizando" a Alta Modernidade com duas obras importantes: "O Mal-Estar da PósModernidade" e "Modernidade Líquida", ambas obras que denunciam a superficialidade das
relações humanas em tempos de tecnologias de comunicação que aumentam a velocidade do
fluxo de informações - e da vida e morte das relações pessoais.
Assim, todos esses autores, cujas matrizes de pensamento são tão díspares quanto suas origens
etno-culturais e políticas, coincidem em uma coisa: o projeto iluminista que funda os tempos
modernos conseguiu prejudicar o natural desenvolvimento pessoal que indivíduos saudáveis
apresentavam quando viviam sob superestruturas culturais tradicionais. O diagnóstico inicial é
que a materialização excessiva da realidade desvinculou o ser humano da sua orientação
metafísica e que essa desorientação interna apresenta os sintomas que caracterizam a Síndrome
dos 5Ds: dores corporais fruto de um estilo de vida doente, endividamento crônico consequente
de um modelo econômico abusivo, dúvidas pessoais profundas advindas do excesso de opções
igualmente supérfluas, desesperança filosófica por não vislumbrar soluções à crise que vive e
desespero frente o vazio existencial, o que dá origem à ideação suicida.
Por fim, o surgimento desses sintomas não ocorre subitamente e obedece uma ordem específica:
ao se deparar com uma realidade materializada que não encontra consonância com suas
realidades internas, é natural que o ser humano tenha a tendência de fugir dessa realidade.
Assim, Kierkegaard (2013) identifica as fases dessa fuga, que atualmente foram estudadas e
aprofundadas conceitualmente pelo filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé.
2.2 As Fases da Fuga à Realidade: o que caracteriza o Problema da Contemporaneidade?
"O sentido está intimamente associado ao problema do sofrimento [...]", diz Pondé (2019), ao
discorrer sobre propósito de vida e trabalho - e continua: "[...] se não há sentido metafísico, a
rigor, o sentido é uma construção social." Ainda, afirma que “[...] o ser humano é assim: precisa
de água, comida e sentido. Nos alimentamos de sentido."
Esse foi o tema de uma aula vinculada ao nicho de desenvolvimento pessoal, cuja procura hoje é
cada vez mais alta. Segundo o próprio professor, "[...] a busca de sentido atrelado a problemas
materiais é mais fácil de se resolver, bastando conseguir materialmente o que se deseja. Porém,
quando isso não é suficiente, quando o sentido escapa à realidade material, fica mais
complicado." Com isso em mente, podemos arguir: o que acontece quando a superestrutura
cultural pós-moderna - materialista e desenraizada - não nutre o indivíduo com sentido?
A resposta de Kierkegaard (2013) é o desvelamento ontológico da angústia como característica
própria da alma, desse lugar de encontro entre matéria e espírito, entre finito e infinito. Isso
significa que, com a falta de sentido existencial, com a falta de motivo para se viver, descobre-se
que a característica principal da alma humana, segundo do teólogo dinamarquês, é emanar
angústia e que isso acontece pela desvinculação do ser humano com seu espírito, rebaixando
sua identificação ontológica à alma – e na pós-modernidade, à matéria. Desse modo, para
aniquilar essa angústia, pode existir duas possibilidades táticas possíveis, neurologicamente
reptiliana: luta ou fuga.
Como a angústia é organicamente presente na superestrutura cultural contemporânea, e essa,
por sua vez, apresenta-se desproporcionalmente maior do que estrutura psíquica humana, é
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compreensível que o indivíduo atual prefira, inconscientemente, fugir à realidade que o angustia e isso ocorre em fases distintas de aprofundamento, de piora do problema.
Assim, a primeira fase dessa fuga é estética, no sentido de aisthésis, de percepção, sensação,
sensibilidade, de experiência sensível. Em uma espécie de Dom Juanismo, conforme cita Pondé
(2019), o indivíduo angustiado procura no prazer sensorial uma saída para o vazio existencial,
necessitando de doses cada vez maiores desse tipo de estímulo sensório para se equalizar,
minando seu organismo, angariando dores corporais, tendendo inevitavelmente à overdose. Essa
experiência sensível pode acontecer desde o culto ao corpo perfeito, passando pela adição ao
sexo, pornografia e masturbação, chegando aos casos limítrofes de abuso químico de drogas
lícitas e ilícitas, numa neuroquímica extasiante. Entretanto, quando se chega a perceber que a
angústia não diminui com o abuso sensorial, corre-se o risco de se desesperar, de perder a
esperança de que o prazer sensorial possa, por fim, trazer algum conforto. É nesse momento que
as compulsões negatórias aparecem, como a bulimia e a anorexia, bem como a anafrodisia e o
"ascetismo" radical. Ambos os casos - abuso ou negação das sensações - constituem pólos
opostos e extremos da Fuga Estética.
A segunda fase da fuga à realidade é a Fuga Ética. Ela acontece quando o indivíduo entrega a
uma estrutura social sua condição particular de felicidade, submetendo-se à normatividade moral
que dela deriva. São os casos dos fanáticos por seus times de futebol ou partidos políticos que
se sentem felizes ou tristes quando seus times ganham ou perdem ou seus partidos estão ou não
no poder. Outro exemplo é o dos indivíduos que, ao seguirem os padrões morais em voga - ao
pagarem suas contas, cumprirem bem seu papel familiar, comportarem-se como bons cidadãos sentem-se, de certa forma, “politicamente” corretos e isso os deixa, em parte, aliviados de sua
angústia, pois consideram que estão agindo “corretamente”. Isso perdura até que percebem que
sua agonia não diminui ao cederem aos padrões coletivos. Quando isso acontece, inverte-se a
polaridade da Fuga Ética e o indivíduo angustiado passa, geralmente, a desrespeitar toda e
qualquer convenção social, na busca desesperada de qualquer prática - inclusive imoral ou
antiética - que diminua sua agonia existencial. Em outras palavras, ele perde a esperança de agir
eticamente, desde que isso o traga alívio. A maioria dos casos de endividamento crônico – e
também corrupção objetivando ganhos financeiros - inicia-se nesta polaridade da Fuga Ética,
quando o indivíduo não avalia mais o impacto das suas ações no coletivo e apenas busca
diminuir sua agonia existencial.
Quando isso não é suficiente, quando o indivíduo "cai em si", pode entrar então na terceira fase
da fuga à realidade, a Fuga Religiosa - quando o ser humano angustiado procura por sentido nas
religiões socialmente aceitas. Nesse caso, ele apenas amplia seu escopo de subserviência ao
prostrar-se a uma estrutura social mais profunda, cujas regras são mais rígidas e prometem uma
salvação certa, terceirizando, dessa vez conscientemente, a solução do seu problema.
Inicialmente ele deposita suas esperanças de alívio na narrativa teológica dessa religião
específica e suspende sua esperança de salvação para um momento futuro indeterminado: isso
traz um certo alívio, porém reprime sua angústia para camadas superficiais do seu insconciente,
provocando uma neurose que, constantemente, irrompe em ações agressivas. Ainda, pode
ocorrer que, por mais que cumpra as regras e por mais que respeite os dogmas dessa religião,
além de não conseguir contato e alento da divindade para qual presta culto, sua angústia não
diminui, na verdade aumenta com o tempo, mesmo que se esteja sendo anestesiado psicoteologicamente. E então, ao perder a esperança de que uma organização religiosa específica vai
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resolver o seu o problema existencial, entende, por indução ou comparação, que todas as
demais religiões lhe prometem tudo e lhe entregam a mesma coisa: nada. É aqui um dos pontos
mais tensos da fuga a realidade, quando o indivíduo que busca uma saída para sua situação
existencial desiste de depositar suas expectativas de salvação em qualquer estrutura social
criada por seres humanos e então decide dar um "salto na fé", conforme a caracterização dada
por Kierkegaard a este ato de desespero.
A quarta fase da fuga à realidade - ou subfase da Fuga Religiosa, conforme Kierkegaard - a Fuga
Esotérica, é caracterizada pela crença em ”energias maiores”, em “mestres ascensos”, em
lugares comuns e de origem das diversas religiões - às vezes extraterrestres e sempre
conspiranóicas, ou seja, em algo maior que o fruto existencial que as culturas particulares podem
oferecer. Essa característica assimétrica, "Teosófica", da "Nova Era", fica caracterizada quando o
indivíduo angustiado passa a frequentar uma Loja Esotérica, cujas características são, por
origem histórica, transculturais. Nessa etapa de sua alienação, ele aprende conceitos esotéricos
que não são orgânicos da sua cultura, por isso mesmo desenraizados, que lhe desviam do
cultivo do dasein que lhe é próprio. Além disso, é instigado a práticas energéticas cujo fim último
desconhece, com a promessa de ascensão a níveis superiores de consciência, onde a angústia
que tanto o pressiona, em tese, não existiria (MOYANO, 1986). E quando sua disciplina e
assertividade não são recompensadas – via de regra, o inverso ocorre e seu mundo social
desaba, recebendo acusações de ter sido cooptado por uma seita – é-lhe dito que sua evolução
não aconteceu por ser ainda muito orgulhoso, por ter um ego ainda mundo grande e que deve
eliminar esse ego para parar de sofrer sua angústia existencial. Se isso ocorre, se o indivíduo
que busca uma solução própria para a sua situação elimina seu ego, acaba se privando, de
acordo com Jung (2019), de concluir o Processo de Individuação nesta existência, caindo no
problema pitagórico da metempsicose, ou seja, na hipótese reencarnacionista.
Entretanto, ainda conforme Moyano (1986), se o indivíduo sobrevive ao assédio das Lojas
Esotéricas transculturais e consegue preservar um pouco de sua vontade egóica,
suficientemente para enfrentar internamente a autoridade onipresente dos “Grandes Mestres”,
ele deixa de acreditar em salvações cósmicas e perde a esperança de encontrar uma solução à
sua angústia, pelo menos dentro desse Universo. É o caso dos “místicos sem Deus”, dos “ateus
espiritualizados”, dos que acreditam que os "Antigos Astronautas do Passado" são "Seres de
Luz" e conceitos afins que, em última instância, o deixam, perspectivamente, largado no cosmos
sem direção, sem esperança e sem solução, mergulhados na fé mencionada por Kierkegaard
(2013), com sua existência à deriva, como uma gota d'agua diluída no oceano - para usar um
termo comum - e sem nenhuma orientação que o possa guiar seu ego à transcendência.
Assim, na falta de uma superestrutura cultural mínima que o proteja e o oriente em um trânsito
metafísico interno, o indivíduo que padece da angústia existencial, que vivencia o atrito fractal
entre finito e infinito em sua alma, pode perder de novo a esperança e desistir, definiticamente,
de encontrar a solução para o seu problema, na realidade que o circunscreve. Pode ocorrer,
nesse momento, que ele intua a existência de um “outro lugar”, de um “outro mundo”, onde ele
não sofra essa ausência de sentido. Nesse caso, sua vontade egóica começa a elaborar um
plano de fuga e esse é o início inconsciente de uma ideação suicida, em termos clínicos.
Uma vez iniciado esse plano, o indivíduo entra na quinta e última fase da fuga à realidade, a
Fase Suicida. Esse estágio não foi contemplado por Kierkegaard, mas consta como
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consequência natural de um quadro evolução suicidológica (ONU, 2019), que equivale a fase
final fuga da realidade mencionado por Kierkegaard (2013).
Oportunamente e de forma simples, existem três argumentos básicos contra o suicídio:
O primeiro deles é o Argumento Ateu: segundo a OMS (ONU, 2019), a cada suicídio cometido,
cerca de 60 pessoas são impactadas direta ou indiretamente. Em outras palavras, aquele que
acredita que pode resolver um problema pessoal tirando a própria vida, acaba por criar mais 60
outros problemas da mesma ordem. Logo, no Argumento Ateu, o suicídio não é solução ética,
mas sim um amplificador do problema da agonia.
O segundo é o Argumento Cristão: se você se matar, vai pro Inferno. Simples, direto, conciso.
Não existe salvação nesse caso e o sofrimento que um suicida tem em vida seria infinitamente
menor se comparado ao sofrimento eterno. Assim, de acordo com o Argumento Cristão, o
suicídio apenas aumentaria o nível de angústia, logo também não seria uma solução válida.
E o terceiro e último argumento contra o suicídio é o Argumento Gnóstico: essa proposição parte
da concepção de que, se no mundo criado sofre-se de angústia, é porque Deus é um ser maligno
e se regozija com essa situação, se alimenta dela (ARAGÓN, 2014).
Essa visão de mundo, segundo Pondé (2019), aparece no início do cristianismo do século II
através de uma influência zoroastrina, perdurando até o século V, depois reaparece na Romênia
e na Bulgária nos séculos IX, X e XI, na região da Transilvânia, deixando no inconsciente coletivo
o mito do Conde Drácula. Depois ressurge no sul da França com os Cátaros nos séculos XII, XIII
e XIV, tendo sido combatidos pela Igreja Católica na época. Manifesta-se também na mística
judaica entre os séculos XVI e XVII, com os profetas Nathan de Gaza e Sabbatai Zevi (PONDÉ,
2020) e, segundo Moyano (1986) e Goodrick-Clarck (2014), passa por um período de latência,
reaparecendo durante o século XIX na Germanorder - quando foi estudada por Schopenhauer
(GATTI, 2020) - e irrompe no século XX com a Thulegesselschaft, círculo esotérico que deu
origem a Ordem Militar Schutzstaffeln ou Ordem Negra SS. Por fim, filmes baseados na visão de
mundo gnóstica se tornaram campeões bilheteria contemporaneamente, como foi o caso da
Trilogia Matrix, dos Irmãos(as) Wachowski, em 1999 e 2003.
De qualquer modo, em todas suas aparições, a cosmovisão gnóstica retrata o mundo material, o
universo criado por Deus, como uma prisão de dimensões colossais. Assim, qualquer tentativa
de escape, incluindo aqui a Fuga Suicida, seria encarada como uma espécie de transgressão
séria e punida exemplarmente. Existencialmente, significaria uma possível reencarnação
aprofundada em problemas materiais que o impediria, em tese, de ter tempo útil para perceber
algum tipo de vazio existencial, por estar ocupado constantemente com a sobrevivência orgânica
básica, seguindo a tese de Maslow (2013).
Ainda, se o suicídio não é solução para pôr fim a angústia existencial, bem como nenhuma
espécie de fuga, a cosmovisão gnóstica oferece uma alternativa plausível para se enfrentar o
Problema da Contemporaneidade: parar de fugir. Esta é a outra opção neurologicamente
reptiliana e que significa, simbolicamente, criar uma realidade própria (REY, 2014), onde a
existência faça sentido. Ela deve estar necessariamente atrelada ao dasein que lhe é
culturalmente orgânico (HEIDEGGER, 2017), ou seja, à transcendência que centrou
metafisicamente as culturas tradicionais do passado (EVOLA, 1961), tendo sido essa postura
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atualizada por Jung (2016) em um processo de amadurecimento psicológico que recebeu o nome
de Processo de Individuação, "o objetivo último pelo qual se vale a pena viver", conforme
palavras de Rey (2014).
Assim, somente a transformação da realidade material em algo diferente daquilo que foi entregue
por uma divindade criadora ou organizadora - o Demiurgo de Platão - de onde se consiga então
extrair algum sentido existencial, poderia diminuir, finalmente, a sensação de angústia - nas
palavras de Pondé (2019), “encontrar aquilo que lhe dá tesão de fazer na vida”. Ainda, segundo o
professor: “[...] não existe nada mais feliz hoje em dia do que se encontrar sentido no trabalho” e
daí se entende o surgimento de metodologias como o empreendedorismo, não como uma via
para estruturar negócios, mas como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, atrelado,
inclusive e necessariamente, ao Processo de Individuação junguiano.
Mundo VUCA+S

Fases da Fuga à Realidade

Síndrome dos 5Ds

Volatility

Fuga Estética

Dores

Uncertainty

Fuga Ética

Dívidas

Complexity

Fuga Religiosa

Dúvidas

Ambiguity

Fuga Esotérica

Desesperança

Senseless

Fuga Suicida

Desespero

QUADRO 2 – Mundo VUCA+S, Fases da Fuga à Realidade e Síndrome dos 5Ds.
2.3 O Tipo Psicológico Divergente: quem está apto a combater o Problema da
Contemporaneidade?
Recentemente, em 2014, Steve Blank e Bob Dorf lançam a obra "Startup: Manual do
Empreendedor". Neste livro, citando o mitólogo inglês Joseph Campbell, afirmam que a "Jornada
do Herói é a maneira mais adequada para se pensar as startups", associando inclusive o perfil
empreendedor com as características dos heróis arquetípicos que, conforme afirma Rey (2014),
geralmente aparecem enfrentando o “desígnio dos deuses”, nas mais diversas mitologias. A
Jornada do Herói, por sua vez, é o processo psíquico baseado na constatação feita por Campbell
de que o Processo de Individuação junguiano é uma realidade cristalizada nos mitos originais de
todas as culturas antigas, presente então no Mundo da Tradição evoliano. Ainda conforme Evola
(1961), atualmente, somente a postura heróica é capaz de enfrentar com efetividade a dissolução
da superestrutura cultural presente na pós-modernidade - o Problema da Contemporaneidade encontrando-se assim uma relação direta entre a postura heróica tradicional e o perfil
empreendedor contemporâneo, tendo por orientação tática, então, a Jornada do Herói e
embasamento teórico, o Processo de Individuação.
Agora cabe a pergunta: todos os indivíduos possuem esse perfil empreendedor? A resposta é
intuitivamente negativa. De acordo ainda com Evola (1961) e pontuado por Rey (2014), cerca
apenas 1% da população apresentaria as características dos heróis clássicos, ou seja, um perfil
empreendedor nato. Mas qual seria esse perfil? Quais características deveriam ser apresentadas
por um empreendedor aspirante a herói, para que consiga combater o Problema da
Contemporaneidade, esse monstro estúltico que assola a humanidade pós-moderna?
Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)(2020), o
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sucesso de um empreendimento vai além da capacidade gerencial, dependendo mais a fundo da
atitude apresentada pelo empreendedor, como visão, persistência, comprometimento e
autoconfiança. Durante o EMPRETEC, curso oferecido pelo SEBRAE que visa desenvolver tais
capacidades empreendedoras, avisa-se inicialmente que o aluno do curso "vai encarar seus
medos, enfrentar suas limitações, acordar para oportunidades e fortalecer suas habilidades",
pautas que aparecem com frequência na jornada de heróis de diversas mitologias (CAMPBELL,
1989 e VOGLER, 2015).
De acordo novamente com Rey (2014), o traço psicológico de um herói depende de um equilíbrio
entre as duas direções básicas para onde um indivíduo pode direcionar sua energia psíquica externamente ou internamente. Por sua vez, Jung (2013) afirma que "ninguém é puramente
extrovertido ou puramente introvertido", deixando claro que todos possuem ambos os traços de
personalidade, porém em graus diferentes.
Dessa vez de acordo com Bel (2018), "existem pessoas que tendem a se localizar em uma zona
intermediária da escala extroversão-introversão, possuindo características de ambos traços. São
os chamados 'ambivertidos', que possuem 'o melhor de dois mundos', já que 'podem tirar proveito
dos pontos fortes de introvertidos e extrovertidos de acordo com a necessidade'." Esse seria o
tipo psicológico empreendedor por natureza.
Entretanto, existe uma explicação mais específica, que define, com maior precisão, o traço
heróico empreendedor, além da simples direção da sua energia psíquica: seria o comportamento
egóico perante arquétipos junguianos, chamado por Moyano (1986) de "Ato Ético Fundamental".
Segundo este teórico, um indivíduo pode se posicionar egoicamente de três maneiras perante os
arquétipos do inconsciente coletivo: fuga, contemplação ou enfrentamento, sendo esta última
posição a do empreendedor nato, já que, de acordo com Jung (2018), Moyano (1986) e Rey
(2014), os arquétipos seriam os "desígnios dos deuses", aquilo contra os quais o heróis clássicos
necessariamente se opuseram.
Assim, Rey (2014) afirma também que 90% da população, aproximadamente, possuiria um
comportamento de fuga perante os arquétipos do inconsciente coletivo e por isso extrovertem
sua energia psíquica para o mundo material, exterior a si mesmo, fugindo da numinosidade do
arquétipo. Geralmente são prestadores de serviço ou profissionais liberais (MOYANO, 1986), já
que não possuem potência criadora desenvolvida, ou seja, não tem um perfil empreendedor.
Atualmente, sem uma superestrutura cultural tradicional que conduza o extrovertido em seu
desenvolvimento pessoal, esse tipo psicológico tende a se desviar do potencial numinoso de um
arquetípico com o qual se depara - como já citado - reprimindo-o para os recônditos do seu
inconsciente pessoal, possibilitando que, mais cedo ou mais tarde, esse conteúdo psíquico aflore
em forma de sombra, de neurose, dando origem às principais psicopatologias contemporâneas.
Ainda conforme Rey (2014) e também Evola (1961), cerca de 9% da população apresentaria um
comportamento de contemplação passiva frente um arquétipo específico. Sofrem dos casos de
"fagocitação arquetípica" (MOYANO, 1986), onde um arquétipo toma proporções colossais
perante um ego diminuído. Por isso, direcionam sua energia psíquica para dentro de sua
estrutura psicológica, alimentando o númen do arquétipo que o fagocita, numa verdadeira relação
parasitária - o arquétipo, no caso, é o parasita. Geralmente esse tipo introvertido tende a se
estabelecer socialmente em alguma profissão coletiva, tais como juiz, sacerdote ou militar
(MOYANO, 1986), ou seja, alimenta, com sua energia psíquica, um arquétipo coletivo que
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estrutura alguma função social. Na maioria dos casos, o introvertido fagocitado por um arquétipo
coletivo sofre da "Crise da Meia Idade", pois percebe, a certa altura, que ainda não viveu a "sua
vida", que não se desenvolveu pessoalmente, que no máximo exerceu bem uma função social.
Nesse momento, o introvertido tem a chance de se livrar do arquétipo-parasita e iniciar uma vida
própria, autêntica, ou seja, iniciar seu Processo de Individuação.
Por fim, apenas 1% da população, segundo Rey (2014), possuiria a característica de se opor a
luminosidade de um arquétipo, de resistir à sua potência sedutora. Esse tipo de pessoa
consegue enfrentar "cara-a-cara" um arquétipo coletivo, absorver o que lhe interessa e
materializar, posteriormente, um projeto que equalize seu mundo interior com o mundo exterior.
Esse Tipo Psicológico Divergente (TPD) possui uma energia psíquica duplamente orientada
(REY, 2014): direciona-se tanto para dentro, como um "intronauta" (DEROSE, 2007),
conseguindo explorar vastos campos conceituais, interligando horizontes de significação
transversais, e com isso, traduzir conceitos inovadores de contextos comuns (MOYANO, 1986).
Também, orienta-se livremente para fora, conseguindo focar sua energia psíquica na construção
de um projeto próprio (REY, 2014), original, autêntico, sem se deixar seduzir pelo mundo do
devir, como classifica Evola (1989) à realidade material criada e arquetípica (MOYANO, 1986).
Vale ressaltar, finalmente, que qualquer pessoa pode se tornar ambivertida e gradativamente
adquirir as características divergentes (REY, 2014), para então fazer parte da falange de 1% de
heróis com perfil empreendedor. Para isso, "bastaria" se esforçar para dar cabo ao seu Processo
de Individuação - e aqui está o ponto central deste argumento: atualmente, na pós-modernidade,
o desenvolvimento pessoal de um indivíduo está necessariamente atrelado à materialização de
um projeto, à prática empreendedora, ou seja, em conseguir enfrentar a realidade dada e, como
defende Rey (2014), plasmar uma realidade própria. Para isso, para combater o Problema da
Contemporaneidade, a transformação da população pós-moderna em uma massa extrovertida e
neurótica, é necessário aprender um modo de vida que seja estratégico, que seja orientado à
conclusão do Processo de Individuação, uma auntêntica Jornada do Herói.
2.4 O Modo de Vida Estratégico: como combater o Problema da Contemporaneidade?
O Manual da Campanha C 21-75, do Exército Brasileiro (1986), ensina que uma Patrulha de
Combate é divida em 5 fases: Recebimento da Missão, Infiltração, Ação no Objetivo, Exfiltração e
confecção do Relatório Final.
Essa divisão embasa também as operações de maior vulto, fazendo parte do núcleo doutrinário
das Ciências Militares.
Essa divisão também encontra eco na estrutura mítica da Jornada do Herói, especificamente na
versão de Vogler (2015), onde o "Mundo Comum", a "Chamada à Aventura", a "Recusa do
Chamado" e o "Encontro com o Mentor" constituiriam a fase Recebimento da Missão. Por sua
vez, a "Travessia do Primeiro Limiar", os "Testes, Aliados e Inimigos" e a "Aproximação da
Caverna Oculta" fariam parte da fase de Infiltração. Já a "Provação Suprema" e a "Recompensa"
equivaleriam à Ação no Objetivo em uma Patrulha de Combate e o "Caminho de Volta" e a
"Ressurreição", à fase de Exfiltração. Por fim, o "Retorno com o Elixir" é a fase em que o herói
escreveria o Relatório Final da missão que acabou de cumprir.
Essa correspondência entre Filosofia e Ciências Militares não é estranha, uma vez que os heróis

13

da Mitologia Grega - origem da Filosofia Ocidental - são todos, sem exceção, guerreiros que
concluíram seus Processos de Individuação combatendo.
Fases da Patrula de Combate

Fases da Jornada do Herói

Recebimento da Missão

Mundo Comum
Chamada à Aventura
Recusa do Chamado
Encontro com o Mentor

Infiltração

Travessia do Primeiro Limiar
Testes, Aliados e Inimigos
Aproximação da Caverna Oculta

Ação no Objetivo

Provação Suprema
Recompensa

Exfiltração

Caminho de Volta
Ressurreição

Relatório Final

Retorno com o Elixir

QUADRO 3 – Fases da Patrulha de Combate e Fases da Jornada do Heróis.
Porém, foi com Pitágoras, um pré-socrático, originalmente lutador de Pankration - arte marcial
grega - conhecido por fundar a Escola Itálica, cujo símbolo era um Pentagrama, que um modelo
antecessor ao Processo de Individuação junguiano apareceu (REY, 2014). Além do famoso
teorema com seu nome e da conhecida Proporção Áurea, o sábio de Samos elaborou o conceito
da Harmonia das Esferas, onde postula a existência de uma harmonia potencial entre o micro e o
macrocosmo, entre as Esferas Mentais humanas e as Esferas Celestes, ou seja, a estrutura do
Universo. Essa relação deveria ser buscada e conquistada em vida pelo indivíduo, sob a pena de
cair no Problema da Metempsicose, ou seja, no ciclo reencarnatório.
Segundo Pitágoras (REY, 2014 e FABRE-D’OLIVET, 2017), a metempsicose se repetiria
infinitamente, até que fosse restaurada, através de um ato de heroísmo, interna e externamente,
dentro e fora simultaneamente (MOYANO, 1986), a equivalência entre o humano e o divino.
Mitologicamente, isso foi alcançado por Hércules, que, ao findar dos seus Doze Trabalhos,
alcançou a imortalidade junto aos Deuses no Olimpo (REY, 2014 e STEPHANIDES, 2016).
O Problema da Metempsicose, entretanto, não é exclusividade grega (FABRE-D’OLIVET, 2017).
A lógica reencarnatória, com diferentes matizes, aparecem também no Egito antigo, na
civilização Hindu e suas derivações orientais, como o Budismo, especialmente no Budismo
Esotérico Tibetano e no Zen Budismo sino-japonês. Na modernidade, aparece no Espiritismo de
Allan Kardec e na Teosofia de Helena Blavatsky, dando origem a diversas Lojas Esotéricas,
tendo seu argumento central invertido a medida que se infiltra no Ocidente (MOYANO, 1986),
passando a fazer parte do Problema da Contemporaneidade, ao invés de ajudar a combatê-lo: a
lógica de enfrentamento dos desígnios divinos - os arquétipos coletivos - e restituição da
condição humana a uma situação superior de existência, é substituída pela lógica kármica de
ação-reação, de delito-punição, encobrindo a possibilidade de liberação e reforçando a aceitação
implícita ao cárcere material, de acordo com a cosmovisão gnóstica. Mas, segundo Evola (2006),
Moyano (1986) e Rey (2014), ainda sobrevive, atualmente na Caxemira, ao norte da Índia, sob os
pés do Himalaia, uma linha esotérica que preserva a cosmovisão gnóstica, cujas práticas
tântricas visam liberar o espírito do TPD, ao invés de encarcerá-lo ainda mais no mundo do devir:
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trata-se do Kaula Yoga, cujas raízes se conectam às origens da civilização indo-européia,
responsável praticamente pela gênese de todas as culturas da antiguidade clássica, do Mundo
da Tradição, conforme defende Evola (1989).
Ainda, é do Kaula Yoga o famigerado Ritual dos 5 Desafios (MOYANO, 1986) ou 5Ms
(pañchamakára), no qual o aspirante à religação espiritual realiza o consumo ritualizado de grãos
(mudrá), peixe (matsya), carne (mámsa), vinho (madya) e realiza a cópula sexual orientada
(maithuna), com o objetivo de mudar sua atitude para com essas substâncias, que em última
instância, representam os quatro elementos materiais, somado à transcendência, ou seja: terra,
água, fogo e ar, concluindo-se no vazio espiritual, a anti-matéria quântica que, quando em
desconexão com o indivíduo, gera o vazio existencial (REY, 2014), a angústia (KIERKEGAARD,
2013) que desemboca no suicídio (ONU, 2019).
Esse rito realizado em 5 etapas – conhecido como Teoria Geral dos 5 Elementos (TG5E) - é a
origem metafísica de todas as ações de oposição ao mundo material que o TPD pode realizar,
particularmente no contexto das Artes Marciais (ZOUGHARI, 2013).
Atualmente, segundo Liguori (2010), o TPD pode substituir os 5Ms (mudrá, matsya, mámsa,
madya e maithuna) por qualquer outro elemento simbólico equivalente, desde que fique
preservada a idéia de subtração dos 4 elementos naturais do domínio material - cósmico,
arquetípico - para uso e benefício próprio, para a conquista do quinto elemento. Se isso
acontece, fica restabelecida a Harmonia das Esferas postulada por Pitágoras, entre as Esferas
Mentais do TPD e as Esferas Celestes que estruturam o Universo, os 4 elementos materiais mais
o vazio anti-material (REY, 2014 e ARAGÓN, 2014).
Entretanto, com a assimetria psicossocial presente na Alta Modernidade, é quase impossível
existir uma superestrutura cultural que guie o indivíduo no caminho do reestabelecimento
harmônico entre os aspectos humano e divino.
As religiões socialmente aceitas pregam a subserviência do humano ao divino e a sociedade
“profana” sequer considera verdadeira qualquer insinuação metafísica à realidade. Nesse caso,
vale ressaltar que, segundo Liguori (2010), no Kaula Yoga se ensina, ainda, a interiorização
gradual dos ritos externos para a psiquê do yogui, num esforço pessoal (sádhana) acompanhado
pelo desenvolvimento das potencialidades alquímicas interiores, entrando assim em sincronia
com Pitágoras (FABRE-D’OLIVET, 2017), Jung (2016), Moyano (1986), Rey (2014) e Suassuna
(VICTOR, 2007), do qual, especificamente, falaremos mais adiante.
Nesse sentido, é necessário que o indivíduo com aspiração heróica construa uma superestrutura
cultural própria, uma estratégia pessoal utilizando simbolicamente os elementos materiais para
alcançar a diferenciação, através de um empreendimento que seja, necessariamente, original,
autêntico (REY, 2014).
Assim, o TPD deve organizar seu modo de vida em torno desse objetivo maior, operacionalzando
as instâncias de sua vida para que supere os obstáculos que o impeçam de concluir, em vida, o
seu Processo de Individuação. Para isso, o aspirante a Herói deve adotar o Modo de Vida
Estratégico (MVE).
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ESTRATÉGICO

Ariano Suassuna foi um dramaturgo brasileiro, idealizador do Movimento Armorial. Possui duas
obras de renome: “Auto da Compadecida” e “O Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do
Sangue do Vai-e-Volta”, este último com alto tinte gnóstico. Todavia, foi com o Movimento
Armorial que alcançou maior influência, conseguindo armonizar o conjunto de símbolos pessoais
próprios com o imaginário coletivo nordestino, sem perder sua originalidade e alcançando, em
tese, sua individuação, conforme os critérios de Pitágoras (REY, 2014 e FABRE-D’OLIVET,
2017) e Jung (2016 e 2018).
O Movimento Armorial, por sua vez, teve o objetivo de criar uma arte erudita a partir de
elementos da cultura popular do Nordeste Brasileiro, como a música, a dança, a literatura, as
artes plásticas, o teatro, o cinema, a arquitetura, dentre outras manifestações. Segundo
Suassuna (VICTOR, 2007), “armorial” viria do conjunto de insígnias, brasões, estandartes e
bandeiras de um povo, que representam coletivamente a simbologia de uma psicoregião. Desse
modo, a heráldica – arte da descrição dos brasões de armas, de onde provém o termo “armorial”
- seria responsável por delinear um imaginário coletivo específico, o fruto de uma cultura
determinada, descrevendo então o seu dasein próprio, seu “DNA cultural” (SANTOS, 2009).
Toda essa infraestrutura simbólica, acessível a qualquer cavaleiro durante a Idade Média
européia, cujos atos ainda ecoam no nordeste sebastianista brasileiro – bem como no sulismo
gaúcho - tem a capacidade de conduzir qualquer TPD até o contato com a transcendência (REY,
2014), através do conteúdo metafísico dos símbolos descritos por sua arte heráldica. Entretanto,
para se alcançar esse nível, para que se consiga produzir uma cultura que possa conduzir
indivíduos a um Processo de Individuação, é necessário uma estratégia conjunta, pensada e
executada pelos líderes de um povo, geralmente heróis - mitológicos ou não - que empreendam
a organização social em torno de um objetivo metafísico comum, conforme Evola (1989).
Atualmente, o planejamento e execução desse tipo de organização social é contemplado nas
Estratégias Nacionais dos diversos países, que no Brasil, histórica e institucionalmente, é
responsabilidade da Escola Superior de Guerra (ESG), órgão integrante do Ministério da Defesa.
3.1 O Conceito de Estratégia: Objetivo, Obstáculo e Expressões de Poder
Segundo a ESG (2019), estratégia é “a arte de preparar e aplicar o poder para conquistar e
preservar objetivos, superando obstáculos de toda ordem”. Ainda de acordo com essa instituição,
o poder pode ser aplicado de cinco formas distintas, através de cinco expressões diferentes,
quais sejam: Ciência e Tecnologia (C&T), Economia, Militar, Política e Psicossocial, essa última,
responsável pelo arcabouço simbólico de uma psicorregião organizada. Dessa forma, para se
ordenar socialmente um grupo humano em torno do seu dasein específico (Objetivo), é
necessário preparar e aplicar os recursos materiais, financeiros, bélicos, intelectuais e
metafísicos (Expressões de Poder) para superar as dificuldades que se apresentarem
(Obstáculos), geralmente falhas das expressões internas de poder ou pressões externas das
expressões de poder de outros grupos organizados.
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Entretando, na Alta Modernidade os Obstáculos são estruturais e estruturantes, já identificados
no Mundo VUCA+S (USAWC, 1987) e se relacionando – direta e indiretamente - com sintomas
da Síndrome dos 5Ds, dando forma, inclusive, às 5 fases da Fuga à Realidade. Assim, podemos
agora conjecturar que, na Alta Modernidade, pelo menos Ocidental, não existem, a princípio,
nenhuma Estratégia Nacional que conduza seu coletivo ao Processo de Individuação, uma vez
que o Mundo Pós-Moderno é caracterizado pela desnviculação com seu dasein, logo, não
possuindo Objetivos Nacionais verdadeiros. Essa falta de orientação à uma centralidade
metafísica, caracterizada pela assimetria cultural e pela falta de objetivos transcendentes, é o
que gera, concretamente, o vazio existencial, ou seja, a falta de orientação transcendente gera a
falta de sentido existencial.
Nessa situação, o que o TPD pode fazer, já que não possui uma superestrutura cultural - uma
Estratégia Nacional - que o guie no contato até a transcendência? Resposta: construir uma
Estratégia Pessoal própria, ou seja, adotar um MVE orientado ao seu Processo de Individuação
(Objetivo), desenvolvendo e aplicando suas capacidades individuais (Expressões de Poder) para
superar as dificuldades apresentadas pela Alta Modernidade (Obstáculos).
E quais seriam essas capacidades individuais?
De acordo com Moyano (1986), um indivíduo saudável apresenta 4 Esferas Mentais, podendo
construir uma quinta. São elas as esferas Sensorial, Emocional, Racional, Consciente e - se
concluir seu Processo de Individuação – Volitiva. Essas Esferas Mentais são estruturas
psicobioenergéticas distintas, com as quais experienciamos a realidade dada e, a partir daí,
podemos orientar nossas respostas individuais ao mundo, existindo uma clara relação com as
Expressões de Poder, ou seja, com as Esferas Celestes que estruturam o Universo de Pitágoras,
ou ainda, com a TG5E do Kaula Yoga.
Dessa forma, o Processo de Individuação seria caracterizado pela construção da Esfera Volitiva
(JUNG, 2016 e MOYANO, 1986), a quinta Esfera Mental, da mesma forma que a caracterização
de um povo, a diferenciação de uma psicorregião de outra ou a existência de uma cultura, é
confirmada pela Expressão Psicossocial de sua simbologia no inconsciente coletivo (REY, 2014),
detectado através da sua heráldica particular, como fez Suassuna com o Movimento Armorial.
Isso significa dizer que, tanto para um indivíduo como para um povo, só se existe de verdade
quando se alcança a quintessência, quando se produz cultura, ou seja, quando se constrõe uma
realidade própria - conforme ensinam Pitágoras (FABRE-D’OLIVET, 2017), Moyano (1986) e Rey
(2014).
Ainda, em todas as mitologias - que não passam de Expressões Psicossociais de povos antigos
que ficaram cristalizadas na história - o herói, no final de sua jornada individual, resolve um
problema coletivo e então alcança a graça divina, equiparando-se assim aos deuses. Isso
acontece com Hércules, que consegue um lugar no Olimpo após findar seus Doze Trabalhos.
Nesse exemplo, a graça divina individual é alcançada ao mesmo tempo em que se resolve um
problema social, evidenciando assim a dupla orientação da energia psíquica, o que caracteriza
um ambivertido nato, o TPD (REY, 2014).
Assim, a construção individual da Esfera Volitiva ou a caracterização coletiva da Expressão
Psicossocial, ganha um novo paradigma que resgata, ao mesmo tempo que atualiza, o conceito
tradicional de heroísmo (EVOLA, 1961 e 2011), uma vez que temos agora um monstro que
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assola um povo (a Alta Modernidade), um aspirante à herói (o TPD) e uma jornada a
empreender: construir uma Estratégia Pessoal (através do MVE). Falta, por fim, o artefato
mágico, o auxílio divino, a Espada Sábia, conforme Moyano (1987), ou seja, as Esferas Mentais
como Expressões de Poder, desenvolvidas do 1º ao 5º nível, a serem empregada pelo aspirante
à herói contra o monstro pós-moderno, para que consiga então se eternizar, ao mesmo tempo
em que resolve um problema social, orientando e servindo de exemplo às próximas gerações, ou
seja, combatendo e mostrando um caminho a ser seguido (REY, 2014).
3.2 As Categorias de Combate: Esferas Mentais e Expressões de Poder
Na TG5E do Kaula Yoga – doutrina tântrica mais antiga conhecida, logo, com menor deturpação
cultural, de acordo com Evola (1989) - se enfatiza atualmente (LIGUORI, 2010) a não utilização
física dos 5Ms no Ritual dos 5 Desafios, mas sim a mudança de atitude interna perante os
elementos simbólicos que compõem o antigo rito, ou seja, se estimula o enfrentamento
arquetípico. Dessa maneira, considerando que as Expressões de Poder têm sua base ontológica
primeira e última nas Esferas Mentais, ambas capturadas pelo escopo da TG5E, podemos então
operacionalizar o emprego dessa associação (Esferas Mentais como Expressões de Poder) em
outro “rito” atual já conhecido: a Patrulha de Combate - essa, porém, entendida como o núcleo
doutrinário das Ciências Militares. Desse modo, estaríamos trazendo para a realidade atual
conceitos tão antigos quanto a TG5E, na intenção de religar o TPD, que está à deriva na Alta
Modernidade, à gênese metafísica de sua organização social, ou seja, ao seu dasein, lembrando
Heidegger (2017) e também Dugin (2012).
Categorias de Combate

Esferas Mentais

Expressões de Poder

Pessoal

Esfera Sensorial

Expressão C&T

Logística

Esfera Emocional

Expressão Econômica

Operações

Esfera Racional

Expressão Militar

Inteligência

Esfera Consciente

Expressão Política

Mística

Esfera Volitiva

Expressão Psicossocial

QUADRO 4 – Categorias de Combate, Esferas Mentais e Expressões de Poder.
Essa operacionalização vai no sentido de classificar, conforme as Ciências Militares (BRASIL,
2019), essa associação em cinco categorias: Pessoal, Logística, Operações, Inteligência e
Mística (atualmente entendida como Comunicação Social, mantendo assim o vínculo à idéia de
coletivo). Essas Categorias de Combate servem para armonizar as Esferas Mentais com as
Expressões de Poder, seguindo as orientações de Pitágoras (FABRE-D’OLIVET, 2017),
possibilitando, em tese, a conquista da quintessência, ao mesmo tempo individual e coletiva,
através de um empreendimento social que seja reflexo uma Estratégia Pessoal orientada ao
Processo de Individuação - mesmo entre as névoas da assimetria cultural monstruosa que
caracteriza a Alta Modernidade, individualmente percebida na Síndrome dos 5Ds e nas fases
Fuga à Realidade.
Ainda, novamente de acordo com Rey (2014), Pitágoras conhecia a famosa frase do Oráculo de
Delfos, da Grécia Antiga, a saber, “Conhece-te a Ti Mesmo e Conhecerás os Universo e os
Deuses.” Esse dístico explicita, sem sombra de dúvida, um método para se alcançar a armonia
entre o humano e o divino, para se alcançar a quintessência. Dessa forma, a organização dessa
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armonia em Categorias de Combate nada mais é do que a atualização de uma antiga estratégia,
presente na origem do Ocidente, o que nos poria em contato direto com nosso “DNA cultural”,
com o nosso dasein, com o nosso centro metafísico, com o nosso sentido de transcendência.
3.2.1 Categoria Pessoal: Esfera Sensorial e Expressão Científico-Tecnológica
Em uma de suas obras, Moyano (1986) afirma que a Esfera Sensorial é o nexo entre a estrutura
psíquica humana e o mundo. Diz ainda que tal esfera é composta por exteroceptores (tato,
paladar, visão, audição e olfato), por interceptores (vísceras), preceptores (movimentos do corpo)
e nocicepotores (dor e prazer), servindo de invólucro biológico para as demais Esferas Mentais.
Isso coloca a Esfera Sensorial no limite entre o indivíduo e o mundo dado.
Assim, é a Esfera Sensorial que tem que lidar com o problema da mensuração da realidade,
desenvolvendo, durante a história humana, ferramentas que ampliaram - macro e
microscopicamente - essa sua “visão de mundo”. Isso possibilitou que se formulassem e se
testassem hipóteses para a solução de problemas e que depois se verificasse a acertividade de
tais hipótese, sendo esse método, obviamente, o próprio Método Científico. Desse modo, a
Expressão C&T, por sua vez, é a maneira pela qual a Esfera Sensorial de um TPD pode
desenvolver ferramentas que o capacite, com maior precisão, potência e clareza, entender e
operar sobre a realidade.
Da integração entre a Esfera Sensorial e a Expressão C&T, surge Categoria Pessoal, que vai se
utilizar das técnicas científicas para desenvolver as capacidades sensoriais do TPD. Alimentação
forte, condicionamento físico e desenvolvimento pessoal são apenas alguns tópicos que podem
ser abordados na Expressão C&T da Esfera Sensorial. O mais interessante, entretanto, é que, ao
trabalhar conscientemente a estética pessoal, no sentido de aisthésis, de percepção, sensação,
sensibilidade, de experiência sensível, evita-se a Fuga Estética, combatendo então as dores da
Síndrome dos 5Ds. A consequência disso é saúde, que pode se traduzir, por sua vez, em
felicidade e riqueza material.
3.2.2 Categoria Logística: Esfera Emocional e Expressão Econômica
Ainda conforme Moyano (1986), a Esfera Emocional, por sua vez, está ligada ao Sistema
Endócrino, sendo responsável pela fabricação de hormônios através das glândulas que
compoẽm esse sistema.
Assim, a pineal, a hipófise, a tireóide, o timo, a suprerrenal, o pâncreas e as gônodas masculina
e feminina, respectivamente, compõem fisicamente a Esfera Emocional, interagindo diretamente
com o Sistema Nervoso Central e equilibrando, grosso modo, os estados de ânimo. “Estar
nervoso” ou “dar nos nervos” são dizeres da sabedoria popular que corroboram essa relação.
Segundo Asprey (2016), o Sistema Endócrino é diretamente regulados pelos alimentos que
ingerimos. Ainda, agora com Camargo (2013), os hormônios produzidos influenciam também
diretamente o consumo de bens e serviços. A busca pelo prazer, a euforia, o alívio do estress e
até os comportamentos de sedução e agressividade se materializam em nosso comportamento
financeiro, como afirma o autor especialista em neuromarkting, gerando a compusão para
compra.
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Assim, fica evidente que a Esfera Emocional se manifesta através da Expressão Econômica,
sugerindo, ainda, uma ligação direta entre a Lei da Oferta e Demanda: produtos alimentícios de
maior qualidade e que são mais saudáveis, como os “orgânicos”, são, em tese, mais procurados,
difícieis de produzir e, consequentemente, mais caros.
Assim, ao se equalizar a Esfera Emocional com a Expressão Econômica, temos a Categoria
Logística, responsável pelo fluxo energético entre o indivíduo e o mundo dado. Esse tema está
consagrado pelos estudos em Inteligência Emocional, Educação Financeira e até por linhas de
pesquisa stricto sensu em Comunicação e Práticas de Consumo, particularmente na Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Dessa maneira, cabe aqui o exemplo comum de
que, ao se desenvolver equilíbrio emocional, além de evitar cair na Fuga Ética - de empolgar-se
desmedidamente com assuntos como futebol e política ou ter comportamentos anti-éticos por
desesperação - tem-se sabidamente menor compulsão à gastos supérfluos, o que combate,
inclusive, as dívidas da Síndrome dos 5Ds. Por fim, cabe lembrar que a felicidade e o acúmulo de
riqueza material, quando ameaçadas ou cobiçadas, em última instância, são os fatores que
geram comportamentos protetivos ou agressivos. Isso pode acontecer por impulso ou pode ser
conscientemente organizado, expressado belicamente.
3.2.3 Categoria Operações: Esfera Racional e Expressão Militar
A Esfera Racional é a terceira esfera militar a surgir e está ligada ao Sistema Nervoso Central,
especialmente ao cérebro “antigo” ou arquencéfalo (MOAYNO, 1986). Ainda, a Esfera Racional,
ao ser composta pelo sistema límbico e pelo cérebro reptiliano, é responsável pelos
comportamentos sociais de luta ou fuga, resolvendo ou causando a maioria dos problemas que
vivenciamos coletivamente. É na Esfera Racional, por exemplo, que se constrõem sistemas
lógicos mais básicos, que vão servir para a mediação entre elementos do léxico e da gramática,
possibilitando o surgimento da linguagem (COGO, 2013 e REGADÓN, 2018). Popularmente, isso
é passível de constatação por quem possui animais de estimação e que podem afirmar,
categoricamente, que seus companheiros de jornada “pensam”, mas não sabem disso.
Outra confirmação dessa concepção popular está presente no termo “Caẽs de Guerra”, comum
no meio bélico após a publicação do livro homônimo por Frederick Forsyth, em 1974. A
Expressão Militar da Esfera Racional, nesse caso, é alcançada através do extenuante
treinamento, até se “medular o processo”, ou seja, até se “incorporar” as táticas, técnicas e
procedimentos necessários para uma operação específica – o mesmo valendo para as Artes
Marciais. Recentemente Duhigg (2012), com seu livro “O Poder do Hábito” fez sucesso literário
trazendo ao leitor comum a dinâmica neurológica de “gatilho-rotina-recompensa”, o “segredo”
que estaria por trás de um adestramento bem sucessido, tanto para cães como para seres
humanos.
Desse modo, a operacionalização da Esfera Racional através da Expressão Militar teria um papel
crucial na execução bem sucedida de ações no cotidiano. Assim, a medida que se alcançam
metas e se conquistam objetivos, além das consequências imediatas, ganha-se também mais
confiança para se enfrentar outras adversidades - o que Programação Neuro-Linguística (PNL)
chama de “acreditar que consegue” (VIEIRA, 2015). Com isso, dificilmente um TPD cairia no erro
da Fuga Religiosa e não culparia entidades demoníacas pelo seu fracasso pessoal, uma vez que
teria controle e entendeira o alcance de suas ações. Além disso, uma pessoa bem treinada em
diversas rotinas, por exemplo, não sofreria do sintoma da dúvida da Síndrome dos 5Ds, pois não
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precisaria “pensar” para executar bem uma tarefa. Assim, a médio prazo, esse tipo de
comportamento aumenta a Consciência Situacional (BRASIL, 2019) e a autonomia pessoal de
um TPD.
3.2.4 Categoria Inteligência: Esfera Consciente e Expressão Política
O neocórtex foi a última estrutura cerebral a se desenvolver (MOYANO, 1986). É a
materialização da Esfera Consciente e nela estão contidas todas as atividades mentais
superiores, exclusivas do ser humano, como a linguagem, a capacidade prospectiva, a
matemática complexa e as artes mais finas, ou seja, tudo que necessite de abstração para ser
desenvolvido. Na evolução filogenética do cérebro humano, surgiu abrupta e recentemente, ao
mesmo tempo que é a estrutura mais complexa, sendo responsável pela capacidade que o ser
humano tem de “dobrar-se sobre si mesmo”, de “saber que sabe”.
Por sua vez, é através da Expressão Política que a espécie humana se separou da dependência
dos ciclos naturais, organizando-se em aldeias e iniciando a Revolução do Neolítico, com a
agricultura e a pecuária (EVOLA, 1989), ou seja, o “dobrar-se sobre si mesmo” de modo coletivo,
socialmente organizado. “Saber que se sabe” agora vale também para o grupo, criando a
efervescência cultural que fez germinar os primeiros Impérios. Fazer guerras, gerenciar o
acúmulo de bens e cuidar uns dos outros requer organização aristocrática e conhecimento
aplicado em prol do bem comum, o que caracteriza a Expressão Política.
Dessa maneira, quando a Esfera Consciente conflui através da Expressão Política, ganha-se
Inteligência, ou seja, dados que foram trabalhados, transformados em informação, armazenados
como conhecimento e aplicados em situações distintas, sempre que necessário (REY, 2014).
Essa capacidade de traduzir conceitos de um contexto para o outro é o que diferencia o ser
humano nos animais e o que define a Catergoria Inteligência (MOYANO, 1986).
Atualmente, na Alta Modernidade, a Consciência Situacional adquirida por essa capacidade
tradutiva de um TPD é o que impediria sua deriva cultural, ou seja, sua caíuda no erro da Fuga
Esotérica, pois encontra amparo naquilo que “sabe que sabe” e nas deduções que se pode fazer
disso, combatendo assim o sintoma do desamparo da Síndrome dos 5Ds. Essa firmeza postura
intelectual, característica do TPD, é a semente da qual floresce uma cultura, como produto de
uma Jornada do Herói.
3.2.5 Categoria Mística: Esfera Volitiva e Expressão Psicossocial
Enfim, de acordo com Moyano (1986), a Esfera Volitiva não é natural no ser humano. Ela é
construída quando um TPD consegue posicionar-se de tal modo, que anule as influências do
mundo do devir (EVOLA, 1986) sobre suas Esferas Mentais e Expressões de Poder, situando-se
no que se chama de Ponto Zero, assunto que abordaremos mais adiante. O importante aqui é
entender que a Esfera Volitiva não seria biologicamente normal ao ser humano, sendo páranormal, metafísica, transcendente, divina, externa à estrutura psicobiofísica humanóide
(MOYANO, 1986).
Ainda, é na Expressão Psicossocial que a Esfera Volitiva se vê manifestada. A coroa dos reis, o
halo luminoso dos santos, os turbantes dos sábios e os capacetes dos Heróis - representados
nús, mas de ainda de capacete - são exemplos culturais da manifestação da Esfera Volitiva via
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Expressão Psicossocial de líderes que, com seus atos, fundaram sistemas simbólicos de
orientação coletiva - culturas tradicionais, diria Evola (1989 e 2011). Assim, a Espressão
Psicossocial é o fruto de uma árvore cuja a semente é o dasein, o “DNA cultural”, o conjunto de
símbolos metafísicos que orientam outras pessoas a construírem também suas Esferas Volitivas,
a alcançar a eternidade, de acordo com Moyano (1986), a Individuação, conforme Jung (2019) ou
a quintessência, como legou Pitágoras (REY, 2014 e FABRE-D’OLIVET, 2017).
Atualmente, a assimetria cultural da Alta Modernidade não produz Heróis, muito menos considera
os símbolos metafísicos como realidade. É só no empreendimento individual de uma Estratégia
Pessoal orientada ao Processo de Individuação, enfim, na adoção de um MVE, que o TPD
consegue construir sua Esfera Volitiva, tendo, previamente, durante a jornada até este ponto,
“conhecido a si mesmo”. A partir daí, ao expressar seu objetivo psicossocialmente – ao resolver
um problema coletivo quando resolve um problema pessoal, diferenciando-se e representado o
todo ao mesmo tempo - o TPD se individua, “conhece o Universo e os Deuses”, torna-se um
Herói, emprega a Categoria Mística.
Isso significa transcender qualquer dualidade pessoal/coletivo, posicionando-se existencialmente
em um ponto neutro, zero, que não é “nem espacial, nem temporal, mas sim estratégico”,
conforme palavras de Moyano (1986). Aqui a Fuga Suicida é ultrapassada, pois, por mais que mitologicamente - o Herói possa escolher perder a vida em prol do bem comum, ele não o faz por
um sentimento de anulação, muito pelo contrário, o faz pela manifestação de sua vontade egóica,
pela Expressão Psicossocial da sua Esfera Volitiva, sublimando a existência mundana, subindo
aos céus junto aos deuses no final da sua jornada, tornando-se ele próprio um Deus. Assim, o
sintoma do desespero da Síndrome dos 5Ds não passará de uma memória minúscula na
estrutura psíquica pentagramática de um TPD individuado que alcançou o Ponto Zero.
3.3 Eixos de Gestão: os 3 Princípios do Modo de Vida Estratégico
Rey (2014) afirma que o TPD, quando individuado, possui características nítidas. Além da dupla
orientação da sua energia psíquica, da capacidade de enfrentamento arquetípico, ou seja, de se
opor aos desígnios dos deuses e plasmar uma realidade própria, o TPD que tornou-se Herói
consegue reduzir argumentos, contextos de significação. Isso equivale à simplificar o labirinto
semântico no qual somos prisioneiros, facilitando para que outros TPD conquistem também o
Ponto Zero, o centro desse labirinto - que também é a porta de saída. Dessa maneira, o MVE,
como é proposto neste artigo, reduz o conteúdo da TG5E, “subindo uma oitava”. Trata-se dos 3
Princípios do Modo de Vida Estratégico (3PMVE), que se relacionam diretamente com os
conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, segundo a teoria contemporânea de Gestão.
Ainda, é interessante ressaltar que Moyano (1987) resgata este conceito dos estudos mitológicos
sobre Atlândida. De acordo com esses estudos, o modo de vida ensinado pelos sobreviventes do
grande dilúvio atlante aos povos bárbaros da península Ibérica, contemplava 3 fases: ocupar um
território, cercá-lo diferenciando-o do contexto meramente natural e, por fim, amuralhá-lo, para
proteger o cultivo de plantas e animais domesticados, que só era passível de ser feito após a
aplicação desses 3 princípios.
Essa é uma interpretação mítica da Revolução do Neolítico (EVOLA, 1989), mas que não deixa
de compartilhar de uma cosmovisão gnóstica ao carregar a idéia da diferenciação e autonomia
em relação à realidade dada por um demiurgo, um deus criador da natureza “selvagem”. Isso
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sugere que o impulso empreendedor para se plasmar realidades próprias, de acordo com Rey
(2014), faz parte da mítica civilizatória desde o início desta versão da humanidade.
Categoria de Combate

Princípio

Gestão

Dimensão

Foco

Pessoal

Operações

Ocupação

Tempo

Eficácia

Externo

Logística

Inteligência

Cerco

Espaço

Eficiência

Interno

Muralha

Volição

Efetividade

Eterno

Mística

QUADRO 5 – Categorias de Combate, Princípios, Gestão, Dimensão e Foco.
Assim, de acordo com Petenate (2020), eficácia é a dimensão do desempenho relacionada com
os resultados. Está vinculada à gestão de tempo, no sentido da produtividade que um TPD pode
apresentar, empregando as Categorias de Combate Pessoal e Operações para aplicar o
Princípio da Ocupação. Individualmente, significa a “ocupação de si mesmo”, quando se
desenvolvem capacidades pessoais, como força física e rapidez de raciocínio, que são colocadas
a serviço operacional de uma estratégia própria, gerando capacidade de ação. O foco do
Princípio da Ocupação é externo.
Por sua vez, a eficiência analisa os resultados de uma ação observado os recursos empregados
(PETENATE, 2020). Está vinculada então à gestão de espaço, no sentido da qualidade de vida
que um TPD desenvolve ao empregar as Categorias de Combate Logística e Inteligência,
aplicando assim o Princípio do Cerco no território recém ocupado. Isso significa a delimitação de
“um dentro e um fora”, a construção de um “cerco estratégico” para a diferenciação entre o
sagrado (dentro) e o profano (fora) (ELIADE, 2010). Individualmente pode ser traduzido em
equilíbrio emocional e educação financeira, bem como na prospecção de informação relavantes
que tragam “paz interior” ao TPD. Assim, o foco do Princípio do Cerco é interno.
Por fim, a efetividade, conforme Petenate (2020), é quando se é eficaz e eficiente ao mesmo
tempo, ou seja, quando se alcança os resultados empregando os meios da melhor forma
possível, mensurando o impacto, o valor que uma ação gerou. Está vinculada à gestão de volição
- força de vontade – pois é necessário uma calibragem constante dos Princípios da Ocupação e
do Cerco para se aplicar o Princípio da Muralha.
Isso ocorre quando o TPD que já “conquistou a si mesmo” e estabeleceu o “cerco estratégico”
contra a realidade dada, torna-se inabalável em sua posição, erige uma “muralha interna”. Em
outras palavras, tal façanha só é possível se os Eixos de Gestão de Tempo e Gestão de Espaço
estão equilibrados, gerando a possibilidade do Ponto Zero. Logo, o foco do Princípio da Volição é
eterno.
Essa interpretação do MVE atualizaria a visão mitológica da Jornada do Herói, além de subtrair o
Processo de Individuação do âmbito da terapia, eliminando preconceitos e atrelando tal processo
à prática empreendedora. Os frutos dessa associação são potencialmente riquíssimos, tanto
individual como coletivamente e foram, muito superficialmente, descritos nesse artigo.
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FIGURA 1 – Plano das Categorias e Princípios do Modo de Vida Estratégico.

FINAIS

“Um mar de conhecimento com um palmo de profundidade” (MODA, 2011). Esta é a
característica principal deste artigo – e também sua maior imperfeição. Ao transitar no amplo
espectro que compreende o espaço entre a Filosofia e as Ciências Militares, é impossível
aprofundar temas importantes que trariam maior consubstancialidade à tese aqui apresentada,
sendo necessário outros estudos para esclarecer pontos específicos.
Assim, um primeiro aspecto que poderia ser aprofundado seria o diagnóstico da Síndrome dos
5Ds. A OMS (ONU, 2019) possui estudos nesse sentido, principalmente na questão
suicidiológica, e já consagrou protocolos de identificação da ideação suicida. Nesse caso, faltaria
estudar a associação desses protocolos com as Fases da Fuga à Realidade, conforme
apresentada por Kierkegaard (2013). Isso poderia ser feito através de uma pesquisa qualitativa.
Outro ponto sensível a ser fortalecido é em relação à porcentagem do TPD na população. Os
dados apresentados por Evola (1961) e Rey (2014) são exatos ou fazem parte de uma
interpretação simbólica? O número de TPD é igual nas diversas psicorregiões ou possuem
variação? Esses são exemplos de questões que surgem ao pensar com mais cuidado nesse
tópico específico, e poderiam ser esclarecidos com uma pesquisa quantitativa.
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Também, seria extremamente interessante acompanhar a jornada de um TPD na construção de
sua Estratégia Pessoal, atualmente, durante a Alta Modernidade. As técnicas, táticas e
procedimentos disponíveis são vastos, tanto para a execução de uma epopéia desse calibre
quanto para o seu acompanhamento e posterior narrativa. Isso já foi feito epicamente na
antiguidade clássica e hoje poderia ser executado com uma pesquisa longitudinal híbrida,
combinando métodos qualitativos e quantitativos durante o Processo de Individuação de um TPD
aspirante a Herói.
Ainda, concordamos com Evola (1935) quando afirma que “o princípio geral para o qual seria
possível apelar para justificar a guerra sobre o plano humano é o ‘heroísmo’. A guerra, segundo
esse princípio, oferece ao homem a ocasião de acordar o herói adormecido em si. Ela rompe a
rotina da vida cômoda e através das mais duras provas, favorece um conhecimento
transcendente da vida em função da morte. O instante no qual o indivíduo deve comportar-se
como um herói, seja ele o último da sua vida terrestre, pesa infinitamente mais na balança que
toda a sua existência vivida monotonamente, na agitação inquieta das cidades. Isso é o que
recompensa, em termos espirituais, os aspectos negativos e destrutivos da guerra, aspectos que
o materialismo pacifista coloca unilaterlmante e tendenciosamente em destaque. A guerra, ao
estabelecer e realizar a relatividade da vida humana, estabalece e realiza também o direito de
algo ‘além da vida’ - pois tem sempre valor anti-materialista e espiritual.”
Por fim, se considerarmos a Alta Modernidade como o cenário de uma Guerra Totalmente
Irregular plenamente em marcha (HEIDTE, 1990), entenderíamos melhor as ambições implícitas
por trás da construção de uma Estratégia Pessoal. Somadas assim às considerações de Evola
(1961) sobre o Ato Heróico, compreenderíamos, finalmente, por que o MVE é o ato de guerra
individual que o TPD pode declarar hoje contra a Alta Modernidade, com o objetivo de individuarse, de tornar-se um Herói, de conquistar a si mesmo.
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