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A ALIENAÇÃO DA DIALÉTICA 
 
 
 
                                                                             À Maria Lúcia, sua rainha. 
 
 
 
 
                                           INTRODUÇÃO 
 
 

                 As verdades só são fecundas se   
              forem ligadas umas às outras. 

                                                                                              Henry Poincaré  (1)  
  
 
      Que senso norteia o método dialético para extrair suas conclusões?  
Quem foram seus principais formuladores, além do faminto e criativo 
Platão? Que influência ele exerceu na reinauguração da cientificidade, no 
século XVI? Como a Matemática e, por consequência a Física arrastou 
não só a Engenharia, a Arquitetura, ou até mesmo a Medicina, mas 
também a Filosofia, a Sociologia, a Psicologia, Biologia,  Antropologia,  a 
Economia, até o Direito? Que formulações daí emanadas seriam fortes 
para acender, inclusive,  o fogo do ódio entre os povos?  
    Infelizmente todas as ciências, especialmente as humanas e, por 
consequência a política, amarram-se nessa ingênua metafísica.  Por ela 
escorregaram Platão, Maquiavel, Galileu, Bacon, Descartes, Newton,  
Hobbes, Rousseau, Bentham, Mill, Proudhom, Hegel, Malthus, Darwin, 
Ricardo,  Freud, Comte e Marx. Felizmente, todavia, no limiar do século 
XX,  vimos esta mais antiga receita de averiguação e prática de lêdo 
engôdo ser completamente abandonada, flagrada em falsidade de base e 
propósito pela própria ciência exata que a consagrara. No século XXI, o 
da maioridade civil, as disciplinas de humanidades começam a promover 
sua mutação.  As informações, outrora truncadas, herméticas, enfeixadas, 
mistificadas, censuradas por perigosas, ou de acesso dificultado,  são 
desvendadas ao mundo dos normais. O cidadão comum vê emergir, 
apesar de uma infinidade de mitos e obstáculos dogmáticos, a majestosa 
reversão científica que, sob os auspícios do gênio, modifica nosso 
entendimento simplesmente sobre tudo. A velocidade das comunicações, 
a qual já não conhece tempo, nem barreira, sequer distância, indica que o 
político terá que ser sua imediata expressão, sob pena de triste fim.     
   Trouxemos esses dados, afirmações e considerações após navegar dez 
anos por diversos mares e galáxias, em variadas circunstâncias; mas, na 
carona da luz, qualificamo-nos a deslizar instantaneamente pelo espaço-
tempo, à cata dos subsídios e relações capazes de reduzir ou mesmo 
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dissipar dúvidas, indagações ainda não completamente safisteitas. Pelo 
caleidoscópio investigativo atendemos a recomendação do velho químico 
Gaston Bachelard PhD, para quem “um conhecimento mais profundo é 
sempre acompanhado de uma abundância de razões coordenadas.”(2)   
    Todas as razões são poucas para preencher tão profundo ardil. O tema 
permite e até requer um volume triplicado; à velocidade, todavia, 
preferimos compacto, de alta densidade.  O canal pode ser tratado.  
   O motivo seria inócuo, se a dialética e os episódios que deu causa se 
tivessem resumido àquelas parcas épocas, mas não: os intelectos desses 
monstros sagrados da ciência combinaram-se para empurrar a 
humanidade ao precipício da insensatez, do massacre coletivo, desde as 
peripécias de Cromwell até ao oportunismo de Napoleão, emergente de 
uma sangrenta Revolução travestida de democrática e daí às guerras 
civis e mundiais que se sucederam. Embora o linchamento de Mussolini e 
a queda do muro, infelizmente suas perfídias não se extinguiram; e até 
hoje impregnam muitas constituições, sempre conservadas e até 
aprimoradas pelo poderoso de plantão como ferramenta ideal para a 
dominação total, objetivo de todo “partido”.  A permanência desses 
obtusos pré-fabricados torna-se indesculpável. Mais do que nunca, é 
possível atingir suas subterrâneas e camufladas bases pseudo-científicas, 
raízes de onde emanaram as ervas daninhas e o podre odor suavizado 
pel.666.1’89+as gotas dos seus falsos ideais.  Chegaremos mais 
próximos da reorganização e de um reacomodamento natural, 
paradoxalmente, lançando um cocktail desintegrativo na torpe novela que 
dimensionaram. Como disse  Ortega Y Gasset, “o homem que descobre 
uma nova verdade científica precisou, anteriormente, despedaçar em 
átomos tudo o que aprendera, e chega à nova verdade com as mãos 
sujas de sangue do massacre de mil superficialidades”.  (3)     
    À guisa de atenuar a forte tonalidade das comparações, apropriamo-
nos das palavras de Albert Einstein...  “Se, no que se segue, eu vier a 
expressar minhas idéias um tanto dogmaticamente, será apenas em 
nome da clareza e da simplicidade”-(4)  
     ...consignando, entretanto, a ressalva: diferentemente do gênio, não 
apresentamos, de modo direto, novas idéias - o livro é menos escrito por 
nós, muito mais pelos vultos; mas atiramo-nos na chance de reuni-los.  
    Com você, a insensatez, a alienação provocada pela dialética, 
acrescida de algumas de suas mais graves consequências 
epistemológicas, sociais, econômicas, ecológicas, políticas, jurídicas, 
éticas e  morais . 

NOTAS 
Poincaré, Henri, O valor da Ciência, p. 89.   
Bachelard, Gaston, A Filosofia do Não, p. 21. 
Jose Ortega y, “Rebelião das massas”, cit. Rohmann, Cris,  p. 298. 
Einstein, Albert, Escritos da maturidade: artigos sobre ciência, educação, 
relacões sociais, racismo, ciências sociais e religião, p. 178 
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                            A ALIENAÇÃO DA DIALÉTICA 
 

 
 
 

 
  Esse aspecto genético do paralelo 
entre o desenvolvimento científico 
e o político não deveria deixar 
maiores dúvidas.  

                                                                                               Thomas Kuhn   
 

 
 
 
 

                                    II.   A MÁ TEMÁTICA 
 
 

 
 
 

O tempo esvai-se logo e deves bem gozá-lo, 
A ordem e a disciplina ensinam a utilizá-lo 
Aconselho-te, então, meu muito caro amigo, 
A primeiro estudar lógica comigo,  
Teu espírito estará por fim bem amestrado 
E em botas espanholas muitíssimo ajustado 
E assim já poderá deslizar, num momento, 
Nas estradas suaves de todo pensamento, 
Não andarás indeciso a torto e a direito, 
Erradio, a vagar, sem o menor proveito. 

                                                        Werner Heisenberg * 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Heisenberg, Werner, Física e Filosofia,  rememora as palavras de Miefistófeles 
ao jovem estudante, em  Fausto, de Goethe.        
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            1.  O embuste de Platão  
 
    Desde os primórdios da civilização vingou o prático princípio do 
dividir para conquistar, dominador (não denominador) generalizado (não 
o comum) na busca de conhecimento, do usufruto do poder e da 
riqueza:  
    “Com efeito, quase todos os vícios, quase todos os erros, quase 
todos os preconceitos funestos que acabo de pintar deveram seu 
aparecimento, ou sua duração, ou seu desenvolvimento à arte da 
maioria de nossos reis de dividir os homens para governá-los mais 
absolutamente.” (1) 

No comentário do prof. Franklin Cunha, as ironias: 
 “Tudo começou com o Criador (ou o Classificador) Supremo, pois 
criando o homem já o classificou em macho e fêmea. Em seguida, 
criou duas outras categorias: a do bem e do mal. Depois, os sete 
pecados capitais, os dez mandamentos, anjos e demônios, fé e 
idolatria, esperança e desespero, caridade e avareza, castidade e 
luxúria, prudência e loucura, paciência e cólera, concórdia, discórdia, 
obediência e rebelião, perseverança e inconstância.” (2) 
 Efetivamente o Gênesis traz subjacente várias idéias de separações 
e antagonismos, contrastes, enfim:   
  “No Princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava 
informe, e vazia e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de 
Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: Exista a luz. E a luz 
existiu. E Deus viu que a luz era boa; e separou a luz das trevas. E 
chamou a luz de dia, e as trevas noite. E fez-se tarde e manhã: o 
primeiro dia”. (3) 
 Já que Deus havia completado a obra,  no outro dia foram os homens 
que passaram a dividir tudo.   
No Paraíso o casal não conhecia dialética; tampouco  ciência. Não 
havia discordância, que dirá algum confronto; até a mordida na maçã: 

 
     “Na língua dos pássaros uma expressão tinge a seguinte. 
      Se é vermelha tinge a outra de vermelho. 
      Se é alva tinge a outra dos lírios da manhã. 
      É língua muito transitiva a dos pássaros. 
      Não carece de conjunções nem de abotoaduras. 
      Se comunica por encantamentos, 
      E por não ser contaminada de contradições 
      A linguagem dos pássaros 

             Só produz gorgeios.”  (4)   
 
      Do paraíso a Platão (428-347 a. C.) foi apenas um lapso:  “Em 
Atenas, Eurípedes e Platão foram acusados de roubar idéias de outros 
autores e filósofos.” (5) 
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      O falso brilhante fugiu, voltou e anunciou o nascimento da ”ciência”, 
na maternidade da Academia*.  
     O pai estufava o peito:  “Platão, sonhando com uma retórica digna do 
filósofo, queria que os discursos deste pudessem convencer os próprios 
deuses”. (6)      
      Maria Cristina Ferraz  enfatiza: 
       “A partir do triunfo da metafísica, o caráter demiúrgico expresso no 
plasma da sofística já não mais corresponde à produção real de efeitos –
mundo; transportado  para a mimesis na visão platônica, transforma-se, 
no livro X de A república, após o estabelecimento da teoria do 
conhecimento platônica ( final do livro VI, início do VII), em invenções de 
meros simulacros, cópias de cópias, distantes em três graus do real, do 
mundo transcendente das idéias.” (7)  
    Nada se fazia à tôa: 
    “O objetivo desse curso de instrução era desviar os pensamentos dos 
homens das mudanças do mundo sensível para a estrutura imutável qe 
há por trás dele, do devir para o ser, para usar as palavras de Platão. No 
entanto, nenhuma dessas disciplinas é autônoma. Afinal, todas seguem 
os cânones da dialética e o estudo destes cânones é o verdadeiro traço 
distintivo da educação.” (8) 
    O desvio não foi pequeno: “Durante seu desenvolvimento pelo 
pensamento grego, a filosofia da natureza enveredou por um caminho 
equivocado. Esse pressuposto errôneo é vago e fluido no Timeu, de 
Platão.”  (9) 
   O pressuposto,  embora  turvasse a busca do conhecimento e, por 
consequência,  trouxesse graves prejuízos educacionais, ensejava-lhe o 
gôzo do outro tipo de poder, mais pragmático, de proveito instantâneo, 
não tão demorado quanto seus dez anos de curso, a maior empulhação. 
Platão  já usufruíra de seu intento ao secundar o tirano de Siracusa, 
corrido de Atenas. De lá, voltou com a questão fundamental: quem 
deveria governar?  Quem legisla?(10)  Ele próprio deu a resposta, até 
certo ponto lógica, mas de inigualável pretensão: “Os sábios deverão 
dirigir e governar, e os ignorantes deverão segui-los”.(11)  
      Em outras palavras, só ele ou seus amigos acadêmicos é que 
poderiam (e deveriam) encabrestar a população, fato que levou Popper 
trocar a terminologia  “quem deve governar” para  “de como nos livrarmos 
pacificamente de governantes corruptos e incompetentes”. (12)                                                  
   À empunhadura do poder, Platão “inventou” a grande justificativa do 
coletivismo radical:  “Legislo tendo em vista o que é melhor para todo o 
Estado; coloco justamente os interesses do indivíduo num nível inferior de 
valor.”(13)  
  Mussolini e Lênin agradecem. Povos ainda padecem. O professor 
Pereira explica:  
__________________________________________________________ 
* Atenas, 387: o senhor Platão acaba de inaugurar sua escola filosófica de alto 
nível. Localiza-se  em terras que levam o nome do herói lendário Academos, ao 
noroeste da cidade.  
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  “Platão sutilmente instituiu uma sinomia entre individualismo e egoísmo: 
apelando para o sentimento humanitário, subverteu o conceito de 
individualismo, conceito que se opõe ao coletivismo não implicando, 
portanto, na adoção do egoísmo como padrão moral, tentando tornar a 
alternativa coletivista como a única moralmente compatível com o 
altruísmo.” (14)   

   Foi essa a matéria prima usada por Maquiavel, Descartes, Hobbes, 
Rousseau, Malthus, Bentham, Darwin, Comte, Gramsci, Freud, George 
Sorel e Marx, além de Hegel, apenas para citar os vetores mais eficazes 
do cientismo político. Nietzsche discorda:  
   “Mas o Estado mente em todas as línguas do bem e do mal, e em tudo 
quanto diz mente, tudo quanto tem roubou-o ... Além onde acaba o 
Estado começa o homem que não é supérfluo.”  (15) 
   Também é de Platão o acertado prognóstico: “E o estado erigirá 
monumentos... para celebrar sua memória. E sacrifícios ser-lhes-ão 
oferecidos como a semideuses... como a homens que são abençoados 
pela graça e semelhantes a deuses.” (16) 
  Faltou acrescentar: e também os derrubará, enterrando a sua memória. 
Lenin, Stálin, Hitler e Mussolini que o digam.    
  A dialética impregnou a humanidade, especialmente a latina, atingida 
diretamente pela presença do ladino no bico da bota. Há cinco séculos, 
reencanava em Maquiavel . 

    
            
           1. O embuste de Platão  

 
Tocqueville, A., O Antigo Regime e a Revolução, Livro segundo, cap. XII, 
p. 139. 
 Cunha, Franklin, especial para o jornal Zero Hora, Porto Alegre, 27 de 
novembro de 1992. 
 Genesis 
Barros, Manoel, Retrato do artista quando coisa, cit. Ferraz, M.C., p.3. 
Eurípedes; Platão, cits. Burke, Peter, A propriedade das idéias, tradução 
Luiz Roberto Mendes Gonçalves, in Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 
24 de junho de 2001, Caderno Mais, p. 16. 
Platão, Fedro, 273e, cit. Perelman, C., p. 536   
Ferraz, Maria Cristina Franco, Platão: as artimanhas do fingimento, p. 28. 
Russel, B., p. 74          
Platão, cit. Whitehead, Alfred North, O Conceito da Natureza, p. 31. 
Platão, cit. Popper, Karl, A Sociedade Democrática e Seus Inimigos, pg. 
139. 
Idem, ibidem                     
Popper, Karl, cit. Penna, J. O. M., O  Espírito das Revoluções, p. 362 
Platão, A República cit. Popper,  K., p. 123                
Platão, cit. Pereira, Julio Cesar R., Epistemologia e Liberalismo, p. 116/17.  
Nietzsche, F., Assim falava Zaratustra, p. 38/9 



 9 

Platão, cit. Popper, Karl, A Sociedade Democrática e Seus Inimigos, ob. 
cit, p. 155. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2. A astúcia de Maquiavel 
 
   Muito antes do Duce, o tirano de Siracusa reencarnara vestido de 
Príncipe, no figurino de Nicolau Maquiavel, “a grande e real concepção de 
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um verdadeiro gênio político, animado pelos objetivos mais altos e mais 
nobres”.(1)                                                                                                                                     
    Além da batida história romana, o figurinista não cita mais nada.  
Podemos supor o que conhecia a torpe mente examinando o caráter de 
suas proposituras. A filosofia tomista não o atingiu, obviamente. De 
Aristóteles, não tomou conhecimento. Seu primeiro barril, sem dúvida, foi 
de Platão, que o precedeu em tese, estilo de vida, propósitos e atitudes:   

  “Quer se suceda que governem com a lei ou sem a lei, sobre súditos 
voluntários ou forçados; quer que purguem o estado, para bem deste, 
matando ou deportando alguns de seus cidadãos... enquanto 
procederem de acordo com a ciência e a justiça e preservarem o 
estado, tornando-o melhor do que era, esta forma de governo pode ser 
descrita como a única que é certa”. (2)        

    O fantasma nunca saiu da bota. Que outra  adega tão farta precisava 
visitar o mais famoso florentino para articular tão perene obra, tão 
corrosivo cocktail?  A “genialidade” maquiavélica, muito reconhecida, 
especialmente por aqueles que o interpretam como um ser realista, 
provém desse empírico  e obsoleto paradigma*, racionalidade mecanicista 
flagrada por Gusdorf (3).  A “razão” faz-se no cálculo. Seu designativo 
vem de ratio, latim, significando ratear, contar, dividir, multiplicar:  

 “Para cumprir com sua responsabilidade universal, o príncipe era 
obrigado a procurar a medida de seus atos nos efeitos previsíveis que 
suas ações trouxessem para a comunidade. Assim, a obrigatoriedade 
de agir impunha também a obrigatoriedade de ser o mais previdente 
possível. O cálculo racional de todas as possíveis consequências 
tornou-se o primeiro mandamento da política.” (4)    
O estilo é todo de Platão, mas não só dele. Pascal também sustentara a 
importância da geometria no plano da razão:  
 “O verdadeiro método de conduzir a razão quer significar outra coisa; 
que é a faculdade de conhecer o verdadeiro. Neste sentido, a 
geometria, esta “admirável ciência”, é a própria razão.” (5) 
_________________________________________________________ 
* Paradigma: do grego paradeigma, significa “modelo” ou “padrão”, foi 
reintroduzido por Thomas Kuhn (1922-1996) no fim dos anos sessenta, em 
The structure of scientific revolutions, como “uma constelação de realizações - 
concepções, valores, técnicas, etc. - compartilhada por uma comunidade 
científica e utilizada por essa comunidade para definir problemas e soluções 
legítimos”.   (Capra, F., A Teia da Vida, p. 24.)    Vejamos pelo criador:   
Paradigma: “Considero paradigmas as realizações científicas universalmente 
reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções 
modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência.” ( Kuhn, T., A 
Estrutura das Revoluções Científicas, p. 13) 
Graças aos competentes formadores de opinião, a  razão e a forma 
foram transformadas, reduzidas e difundidas numeradas, glorificadas 
não só para o material de guerra, como ao comércio, à política,  até para 
a arte. Em suma, a tudo:  
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 “Como mostra Michael Baxandall, a análise das formas geométricas 
tornou-se uma preocupação comum aos comerciantes, aos engenheiros 
e aos artistas (que eram frequentemente engenheiros também)... 
Descobrir as proporções, identificar os triângulos, os cones ou os 
cilindros passou então a ser uma espécie de hábito cultural amplamente 
difundido” (6) 
 Este código de expressão da natureza assumia a postura dogmática, 
irrefutável, mandamental, para ser aplicado nos projetos mecanicistas 
das ciências humanas. No prolongamento de duas racionalizadas 
engrenagens da civilização ocidental (Direito e Economia *),  assentar-
se-ia o poder:  
  “O esquema copernicano, por outro lado, foi visto como se prestando 
muito facilmente ao apoio de formas mais absolutistas de monarquia. À 
medida que a monarquia passava a reivindicar um domínio cada vez 
mais absoluto, reduzindo o poder da pequena nobreza, a cosmologia 
copernicana se tornava ainda mais útil.” (7)   
  Nesse espírito, tomado científico, à bête-machines, cabia o azeite da 
oficina do “Exterminador do Futuro”:   
 “Antes que Descartes dissesse que sua metafísica não era senão 
geometria, Maquiavel pode ter pretendido que sua política não era mais 
que matemática, com seus signos fundamentais, mais, menos, igual.” 
(8) 
  Em Foucault, a dimensão do câmbio maquiavélico:   
 “Passa-se de uma arte de governar, cujos princípios foram tomados de 
empréstimo às virtudes tradicionais (sabedoria, justiça, liberalidade, 
respeito às leis divinas e aos costumes humanos) ou às habilidades 
comuns (prudência, decisões refletidas, cuidados para se acercar de 
melhores conselheiros), a uma arte de governar cuja racionalidade tem 
seus princípios e seu domínio de aplicação específico no Estado.” (9)  
Para justificar a presença desse Estado, Platão “recomendava”  
estimular conflitos. Maquiavel projeta pólos contraditórios, para impor 
efeitos integralizantes. Como cascavel, balança o sino numa ponta para 
picar com a outra. Mostra a picada e oferece o antídoto.   
 
__________________________________________________________ 

 *  Economia: provém do grego, tendo como base “oikos”, que significa casa, 
riqueza, fortuna. No sufixo “nomos”, entenda-se “lei, regra ou administração”. 
Economia Política, então, pode ser encarada como a ciência que trata ou 
administra a riqueza pública, embora como criá-la... não seja de sua feição!... O 
ex-senador economista e embaixador Roberto Campos prefere conceituá-la 
como  “ciência que administra a escassez”, pelo que lamentamos a falta que faz  
uma  ciência dedicada a abundância.  
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Já vimos, a artimanha não foi sua invenção, embora desde seu 
nascedouro fosse um genuíno maquiavelismo; mas Maquiavel nem 
precisava ir à fonte grega -  a própria Igreja, que o rodeava de modo 
avassalador, propunha alegorias assemelhadas  ao irônico  poema 
grego:  
 
“Então veio, parece, um sábio astuto, 
o primeiro inventor do medo aos deuses... 
Forjou um conto, altamente sedutora doutrina, 
em que a verdade se ocultava sob os véus de mendaz  sabedoria.  
Disse onde moram  os terríveis deuses das alturas,  
em cúpulas gigantes, de onde ruge o trovão, 
e aterradores relâmpagos do raio aos olhos cegam... 
Cingiu assim os homens com seus atilhos de pavor, 
rodeando-os de deuses em esplêndidos sólios, 
encantou-os com seus feitiços, e os intimidou – 
e a desordem mudou-se em lei e ordem. “   (10) 
 
 Por volta do sexto século, Isidoro de Sevilla deu o tom: 
 “Pela vontade de Deus, a pena da servidão foi imposta à humanidade 
devido ao pecado do primeiro homem; quando ele nota que a liberdade 
não convém a alguns homens, misericordiosamente lhes impõe a 
escravidão. E, embora todos os fiéis possam ser redimidos do pecado 
original pelo batismo. Deus, na sua eqüidade, fez diferente a vida dos 
homens, ‘ determinando que alguns fossem servos, outros senhores’, de 
modo que o arbítrio que têm os sérvos de agir mal fosse limitado pelo 
poder dos que dominam. Com efeito, se ninguém temesse, quem 
poderia impedir alguém de cometer o mal? Por isso são eleitos príncipes 
e reis, para que ‘com o terror’, livrem seus súditos do mal, ‘obrigando-os, 
pelas leis, a viver retamente’”.   (11) 
 A aliança de governantes e eclesiásticos sempre a ambos interessou. 

   O físico PhD  Marcelo Gleiser pode identificar a estratégia imanente: 

  “ A ambiguidade pode ser uma arma de propaganda extremamente útil: 
ao insinuar sem comprovar, ao sugerir sem definir, ao criar imagens 
fantásticas que inspiram o fascínio e o terror sem oferecer uma clara 
interpretação de seu significado, voce decerto irá despertar a 
curiosidade de muitas pessoas. Se, em sua mensagem, voce assegurar 
uma recompensa àqueles que seguirem suas idéias, (...) seu sucesso 
estará praticamente garantido (...) Assim foi com o Apocalipse, que 
prometia nada mais nada menos do que a salvação ou a danação 



 13 

eterna. O texto provocou um debate constante entre os pioneiros da 
Igreja Católica. (...) Em tempos de dificuldade, uma interpretação literal 
do Apocalipse era mais favorecida, enquanto, em tempos de relativa 
calma, a sua interpretação tornava-se mais alegórica. Essa variação é 
uma consequência da própria estrutura e estilo do texto, que se presta 
(...) a múltiplas interpretações. Sua ambiguidade é sua virtude.”  (12) 
  Belzebú é filho, sparring, coadjuvante Todos o detestam, mas sem ele  
não há luta, não há espetáculo, não há público. Na Renascença el viejo 
reapareceu flamante,  e demonstrando conhecimento -  afinal, o homem 
comera o fruto. A Igreja não podia aceitar sua vitória. Giordano Bruno 
pagou com a vida. Galileu teve que abjurar,  mas o que pensava 
verdade,  nem tanto assim o era; porém, a todos acabou convencendo. 
E o mundo, comperdendo. (desculpe o neologismo). Felizmente, hoje 
podemos nos dar conta: 
“Disse Platão certa vez que a raça humana não se livraria de seus 
males até que os filósofos se tornassem reis, ou os reis se tornassem 
filósofos. Talvez haja uma outra opção, a medida que um crescente 
número de pessoas assuma a liderança de suas próprias vidas. Essas 
pessoas se tornam seu próprio poder central. Como diz um provérbio 
escandinavo: “Em cada um de nós existe um rei. Procure-o e ele 
aparecerá”. (13)     

 
 

          2. A astúcia de Maquiavel 
 

Maquiavel, Nicolau, cit. Popper, Karl, A Sociedade Democrática e Seus 
Inimigos,  p. 81. 
Platão, Estadista, cit. Popper, Karl M., idem,  p. 184.   
Gusdorf, Georges, As Revoluções da França e da América, p. 163. 
Koselleck, Reinhart, p. 24. 
Pascal, cit. Granger, Gilles-Gaston, A Razão, p. 9 
Baxandall, Michael, cit. Thuillier, P., p. 76. 
Henry, John, p. 99. 
Corte, Marcel de,  cit. Goytisolo, Juan Vallet de,  p. 128. 
Foucault, Michel, Resumo dos Cursos  do Collège de France, p. 83.                
Poeta Crítias, tio de Platão e líder dos Trinta Tiranos em Atenas após a 
guerra do Peloponeso, cit. Popper, Karl  M., A Sociedade Democrática e 
Seus Inimigos, p. 160.  
Sententiae, II, 47; cit. Bobbio, N., A Teoria das Formas de Governo, p. 78 
Gleiser, Marcelo, O Fim da Terra e do Céu; cit. jornal Folha de São Paulo, 
Caderno Mais, São Paulo, 29 de julho de 2001. 
Ferguson, M. ob. cit. p. 210 
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  3. O espião Galileu 
 

  O infeliz Platão expulsara  os poetas de sua República. Letras serviam à 
fantasia, enquanto “o livro da natureza é dominado pelo rigor matemático, 
donde seu objetivo precípuo é aquele de aprender a verdade.”  (1) 

 Bertrand Russel explica: 
 “Na matemática não há fatos fora de seu prórpio campo que exijam 
comparação. Por causa desta certeza, os filósofos de todos os tempos 
sempre admitiram que a matemática propicia um conhecimento superior 
e mais confiável do que o reunido em qualquer outro campo do saber.” 
(2)   
O telescópio de Galileu Galilei (1564-1642), de Pisa, conhecido crítico 
de Aristóteles (383-322 a. C.), pode mostrar, aos olhos incrédulos, as 
certezas dos cálculos,  “revanche de Platão”.(3): 
   “O sopro da morte atingiu a teoria aristotélico-ptolomática em 1609. 
Neste ano Galileu começou a observar o céu à noite, através de um 
telescópio, que acabara de ser inventado. Ao focalizar o planeta Júpiter, 
Galileu descobriu que se fazia acompanhar de vários pequenos 
satélites, ou luas, que giravam a sua volta. Isto implicava que nada 
precisava necessariamente girar em torno da terra, como Aristóteles e 
Ptolomeu haviam pensado”. (4)   
   “Trata-se de uma revolução que, além de derrubar a ditadura de 
Aristóteles, arruína completamente, através da luneta astronômica, o 
dogma da incorruptibilidade dos corpos celestes. Fica ainda 
absolutamente rejeitado o axioma identificando o real objetivo à 
percepção sensível: as qualidades são relativas a nossos sentidos e a 
matéria é quantitativa.  (5)  
 Foi uma lástima, à ciência e à humanidade: 
 “ ...em alguns aspectos importantes, embora de maneira alguma em 
todos, a Teoria Geral da Relatividade de Einstein está mais próxima da 
teoria de Aristóteles do que qualquer uma das duas está da de Newton.” 
(6) 
 Receoso de repetir os destinos de Giordano Bruno e de Copérnico, este 
um tanto desmoralizado, Galileu recusava-se expor as novidades, fato 
que gerou um pedido especial de Kepler, em 1597. A resposta: “Tal 
como o senhor, há muitos anos aceitei a teoria de Copérnico... mas não 
ouso trazer à luz alertado pelo que sucedeu ao próprio Copérnico que 
ao rebaixar-se à grande massa foi escarnecido e desonrado...”   (7)    



 15 

   Diante dos tantos e valorosos apelos, somados à certeza científica, 
finalmente Galileu acabou cedendo. Discorsi e dimonstrazioni 
matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla meccanica* 
inaugurou, oficialmente, a era mecanicista. Selava-a rudimentar aparelho 
amplificador da visão. Tentou o convencimento eclesiástico, mas isso não 
era interessante aos gestores dos negócios do Vaticano. 

__________________________________________________________ 
Discorsi e dimonstrazioni matematiche intorno a due nuove scienze 
attenenti alla meccanica: Discursos e Demonstrações Matemáticas em torno 
de Duas Novas Ciências”, publicado em Leida, 1638. 
   A lógica científico-matemática vinha para o lugar de “lendas” filosóficas 
e religiosas. O conhecimento anterior fora montada em cima de 
inconsistentes palavras. Agora, os números traziam mais segurança,  
tornavam as atividades concretas, mais lógicas e práticas.  Eles compõem 
os elos, a matemática é o cimento das ciências, é a garantia de sua 
coerência, é a defesa segura contra qualquer tentativa de acolher, “com 
distorções de palavras”, proposições de várias procedências, 
incompatíveis entre si.”  Nem o “Inferno”, de Dante (8), escapou do crivo, 
para o protesto de Mandelbrot: 

  “A maior parte da natureza é muito, muito complicada. Como se 
poderia  descrever uma nuvem? Uma nuvem não é uma esfera... É 
como uma bola, porém muito irregular. Uma montanha? Uma montanha 
não é um cone... Se você quer fala de nuvens, de montanhas, de rios, 
de relâmpagos, a linguagem geométrica aprendida na escola é 
inadequada.” (9) 
 Tornou-se Galileu o “pai da física matemática” (10) Poderíamos dizer, 
sem querer ofendê-lo, mas completá-lo, que sua idéia foi a “mãe da 
pretensão científica”. 
 Quanto ao homem, estava provado: não estando mais no centro do 
universo, poderia ser, quanto muito, uma inexpressiva peça de toda a 
engrenagem do reino solar. 
  A faculdade de conhecer o verdadeiro se resumia ao que os braços ou 
olhos podiam confirmar, mas o acesso ao completo texto da geometria 
euclidiana estava plenado. Vejamos o tamanho do equívoco na 
premissa  de Galileu Galilei, pintada como conclusão de pensamento,  a 
subversão numérica,  substituta das letras:   
 “A filosofia está escrita neste grande livro que permanece sempre 
aberto diante de nossos olhos; mas não podemos entendê-la se não 
aprendermos primeiro a linguagem e os caracteres em que ela foi 
escrita. Esta linguagem é a matemática e os caracteres são triângulos, 
círculos e outras figuras geométricas.” (11) 
As novas concepções nasceram com a moléstia platônica: “Não tenho 
dificuldades para admitir, identificando o platonismo com 
matematicismo, o caráter platônico da ciência galileana”. (12)   
Alexandre Koyré confirma:  
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 “A grande idéia de Koyré, justamente, é que Galileu encarnava a 
herança do platonismo. Em outras palavras: Galileu acreditava que, 
graças à matemática, os físicos conseguiriam apreender  a estrutura 
íntima da realidade”. (13)    
  Não se chega à intimidade retalhando o corpo, mas o terreno estava 
plenado e a mesa posta, com muitos talheres.    

           3. O espião Galileu -  
 

Platão, cit. Granger, Gilles Gaston,  A Razão, p. 112.    
Russel, Bertrand, p. 137. 
Platão, cit. Japiassú, Hilton, A Revolução Científica Moderna, p. 81 
Hawking, Stephen W., p. 19/21.  
Japiassú, Hilton, A Revolução Científica Moderna, p. 58 
 Einstein, Albert, cit. Kuhn, Thomas S., Estrutura das Revoluções 
Científicas, p. 253. 
 Galileu Galilei, cit. Schwartz, Joseph,  p. 28. 
 Alighieri, Dante, cit. Galileu Galilei, Palestra na Academia Florentina 
sobre a "A Geografia do Inferno de Dante Tratada Matematicamente", 
1588; cits. Geymonat, Ludovico, Galileu Galilei, p. 10; Galileu Galilei, 
cit. Schwartz, "O Momento Criativo - Mito e Alienação na Ciência 
Moderna", p. 28. 
Mandelbrot, Benoit, cit. Capra, Fritjof, A Teia da Vida, p. 118. 
Galileu Galilei, cit. Geymonat, Ludovico, Galileu Galilei, p. 319. 
Galilei, Galileu, cit. Capra, Fritjof, p. 50.   
Geymonet, Ludovico, p. 42. 
Koyré, A , cit. Thuillier, P., p. 128. 
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  4. Bacon à moda da casa 
 
  Na Inglaterra católica, Bacon  vinha à boca; não o saboroso bacon, 
mas Sir Francis Bacon, professor de Direito, Cavaleiro de Jaime I, 
Procurador Geral do Reino, Lord Chanceler e Barão de Verulam, 
integrante da Câmara dos Comuns de 1584 em diante e autor, dentre 
outros, do Novum Organum, Aforismos Sobre a Interpretação da 
Natureza e do Reino do Homem (1620) e Nova Atlântida – o mundo da 
ciência.   
  Denunciado por crime e corrupção, Lord Chanceler ainda assim 
conseguiu, mercê de sua inegável capacidade intelectual, 
conhecimentos de estratégias e status pessoal,  influenciar e colaborar 
não só nos governos britânicos da época, mas  no curso da longa 
viagem internacional iniciada pelo trem racionalista:  
   “Na dedicatória de seu livro O progresso da sabedoria (1605) a Jaime 
I, sir Francis Bacon declara que “de todas as pessoas ainda vivas que 
conheci, sua Majestade é o melhor exemplo de um homem que 
representa a opinião de Platão de que todo o conhecimento é apenas 
memória. Embora Platão tenha expressado essa definição como 
alegoria à sua crença na imortalidade da alma e Bacon, como parte de 
um astuto plano para obter certos favores do rei (que por sinal, 
funcionou muito bem), podemos nos referir a elas como uma alegoria à 
enorme importância que o pensamento grego exerceu e exerce no 
desenvolvimento da cultura ocidental.” (1) 
  Os objetivos da ciência em voga, da escolástica, se resumiam na 
sabedoria, na compreensão sem provas e na harmonia. Os estudos 
eram voltados para “maior glória de Deus”, para apreciar a “ordem da 
natureza”, ou fluir na corrente do “tao”, como ensinavam os chineses.(2) 
Agora, até Bacon endossava a hipótese do Deus “brincalhão”: “A glória 
de Deus consiste em ocultar a coisa, a glória do rei em descobri-la”. (3)  
  O bajulamento real, como acontecera com Maquiavel, foi-lhe rendoso e 
convincente, até pela possibilidade da transferência de poder, da ordem 
natural apreciada à manipulação acionada: “A investigação das causas 
finais é estéril e, como uma virgem consagrada a Deus, não engendra 
nada.” (4)    
 Ao que destaca Goytisol: “Assim, foi abandonada a filosofia natural 
como um traste inútil e o vazio, produzido pelo seu abandono, pretendeu 
o homem enchê-lo com a ciência.” (5) 
  E que “ciência” esplendorosa:  
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 “Bacon, por exemplo, falou da natureza como de uma fêmea, sendo 
“obrigada a servir”, posta em “sujeição” e escravizada pelo filósofo 
natural. De nada vale tentar agarrá-la se não se exercer controle sobre 
ela, ele escreveu; a Natureza deve ser capturada e seus segredos 
penetrados, como seus aposentos íntimos.” (6) 
  Falava a criatura, perdoe-me, de estupro à Natureza:   
  “A partir de Bacon, o objetivo da ciência passou a ser aquele 
conhecimento que pode ser usado para dominar a natureza... A 
natureza, na opinião dele, tinha que ser “acossada em seus 
descaminhos”, “obrigada a servir”, “escravizada”. Devia ser “reduzida à 
obediência” e o objetivo do cientista era “extrair da natureza, sob tortura, 
todos os seus segredos”... (7) 
 

 
4. Bacon à moda da casa  

 
Bacon, Francis, cit. Gleiser, Marcelo, p. 41. 
Huai-nan-tseu, cit. Capra, Fritjof, ob. cit, p. 51. 
Bacon, Francis,  Novo Organum ou Verdadeiras Indicações Acerca da 
Interpretação da Natureza, p. 97.  
Bacon, Francis, cit. Goytisolo, Juan Vallet de,  p. 32. 
Idem, ibidem. 
Henry, John, p. 101. 
Capra, Fritjof,  p. 51/52. 
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  5. A tolice de Descartes 
 
   A perfídia dialética varou os séculos riscada por governantes e 
eclesiásticos, perfazendo trágicos destinos aos povos; Ficasse aí 
resumida, poderia ser mais facilmente extinta, bastando impedir novas 
aventuras megalomaníacas. Porém, há mais outro pormenor daquela  
maternidade, muito vigente, com alguns rebentos ainda em expansão! - a 
dialética antes atinge as ciências exatas pela lógica, pelo número, pela 
matemática, retornando às humanas armadas para subjugá-las 
inapelavelmente, estratégia de Platão.  A  mathésis universalis*  
constituia-se na  antena da sapiência:  
    “O radical da palavra grega  “mathemática” é mathein, que quer dizer 
captar, aprender, apanhar. A captação é mathéma (ou mathésis) de que 
deriva a nossa palavra matemática, designando não uma construção 
mental, mas uma captação de uma realidade já existente.” (1)   
    Acrescenta Russell: “O que ocupava a mente dos filósofos matemáticos 
de modo mais especial era a unificação da aritmética e da geometria, 
problema finalmente resolvido com grande brilho por Descartes, dois mil 
anos depois.” ( 2 )  
   René Descartes (1596-1650) de Vienne, na época com 27 anos, 
considerado fundador dessa moderna filosofia.  Veio com aquela 
intenção, de encher o homem. Malgradas escassas advertências, 
ascendeu fulgurante; e com slogan de libertador! Finalmente a ciência 
racional poderia “desenvolver-se para extrair verdades seja de que 
assunto for” (3), como auguravam Platão e Bacon.  Observa Koyré:  

  “Ocorre que para Aristóteles a geometria era apenas uma ciência 
abstrata. Por isso, a geometria nunca poderia explicar o real. As suas 
leis não dominam o mundo físico. O estudo da geometria não precede o 
da física. Uma ciência do tipo aristotélico não se apoia numa metafísica. 
Conduz a ela, em vez de partir dela. Uma ciência tipo cartesiana, que 
postula o valor real do matematismo, que constrói uma física 
geométrica, não pode dispensar uma metafísica. E tem mesmo que 
começar por ela. Descartes sabia-o. E Platão, que fora o primeiro a 
esboçar uma ciência desse tipo, sabia-o igualmente.” (4)   
  A simploriedade mental de Descartes sentenciava: 
  “Toda a filosofia é como uma árvore cujas raízes são a metafísica, o 
tronco a física, e os galhos que saem desses troncos são todas as 
outras ciências, que se reduzem a três principais – a medicina, a 
mecânica e a moral.” (5) 
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Para fundar tamanhos pilares, o francês mergulhou no universo da 
precisão querida. Com o decifrar, com o cálculo, por ironia, Descartes se 
persuadiu; e induziu a humanidade a subir, degrau por degrau, à 
cobertura da inútil torre, a nova babel que ainda sobe, a “Rebabel”,  
razão do Clero refutá-la; afinal, a Bíblia trata do Verbo, não do número.  
A marôta fêz-se totalmente prejudicial: 
“Nenhuma disciplina poderá outorgar para si própria um lugar de onde 
deduzir um saber absoluto e final. Quando as ciências, a prestigiosa 
matemática ocupou este lugar, revelou-se então mais mutiladora do que 
a rainha!” (6) 
Lemkow  assinala o aspecto mais desumano que constatou: “Descartes 
sustentava que não apenas os vegetais e os animais, mas também o 
próprio corpo humano eram máquinas.” (7).  

 O “homem” surgido dessa obtusa racionalidade fez-se ambíguo: “objeto” 
para o saber e “sujeito” que conhece. Japiassu acrescenta: “A antiga 
oposição homem/Deus substituía-se pela oposição homem/mundo.Melhor 
ainda: pela oposição Sujeito/Objeto.” (8) 
Damásio define:  
“Qual foi, então, o erro de Descartes? Ou, melhor ainda, a que erro de 
Descartes me refiro com ingratidão? Poderíamos começar com um 
protesto e censurá-lo por ter convencido os biólogos a adotarem, até hoje, 
uma mecânica de relojoeiro como modelo dos processos vitais. Mas 
talvez isso não fosse muito justo, e comecemos, então, pelo “penso, logo 
existo”. (9)  

   O que não pensasse não poder existir? Ou, como ironiza Russel: “De 
outro modo, poderíamos dizer igualmente “Ando, logo existo”, pois, se 
ando, é certo que devo existir.” (10) 

 Ao elementar equívoco, o próprio Damásio contrapõe “No entanto, antes 
do aparecimento da humanidade os seres já eram seres.” (11) 
No que consiste o método? Responde-nos Gilles-Gaston Granger:  
"Convém efectivamente distinguir dois pólos de todo irredutíveis da idéia 
de método. Um corresponde às noções de ´receita´, ´procedimento´, 
´algoritmo´, que descrevem detalhadamente a concatenação do que 
deve ser feito. O outro corresponde ao conceito de estratégia, que não 
fornece necessariamente uma indicação particularizada dos actos a 
cumprir, mas somente do espírito dentro do qual a decisão deve ser 
tomada e do esquema global no qual as acções devem decorrer... o 
aspecto principal parece ser o método como estratégia." (12) 
  Como Platão, Maquiavel  e  Hobbes, o francês também exibia tudo 
dividido, configurado numa sobreposição hierarquica, parte por parte, tal 
qual o Universo para ele se mostrava: “Não há nada no conceito de 
corpo que pertença a mente, e nada na idéia de mente que pertença que 
ao corpo” (13).  
  Dois século após, Hegel, sem a menor originalidade, numa espécie de 
vulgata epistemológica, usou o mesmo princípio, até para se valorizar: 
“Ser é ser pensado”. (14)   
  O poeta e ensaísta Octavio Paz relata seu diálogo com Joseph Brodsky:   
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  “As origens do autoritarismo estão em Hegel. Alí começou o mal”. Ao 
que retruca Brodsky: “Não, vem muito antes. O mal começou com 
Descartes, que dividiu o homem em dois e que substituiu a alma por eu”. 
(15)  
  Hegel foi, de fato, só mais um elemento condutor do deliberado 
equívoco.   
  O mundo teria se livrado das barbáries, perda de tempo e energia se 
esta orquestra dialética não tivesse tocado: 
  “A partir dessa perspectiva a divisão entre mente e corpo tornou-se 
verdade absoluta, ao mesmo tempo que cada face se tornou antagônica 
à outra, coexistindo dentro do mesmo ser como as duas faces hostis da 
mesma moeda. Alguns séculos depois do sonho febril de Descartes 
continuamos a nos deparar justamente com essa divisão, que está na 
base do seu pensamento, estampada nos diversos aspectos da vida 
moderna.” (16)       

  O pesquisador contemporâneo Michel Serres arrola a grande perda de 
tempo ocasionada pela indução ao método cartesiano de averiguação. O 
estilo da Academia se espraiava por todos campos de formação científica: 

 “As disciplinas foram fragmentadas e, ao se fazer isto, impediu-se o 
diálogo e a polêmica intercientífica. A física descobre agora a 
necessidade de conceber outras operações para melhor perceber a 
complexidade da matéria. As ciências contemporâneas progridem com a 
contradição: a partícula se manifesta ora como onda, ora como partícula. 
A pesquisa de ponta se acha obrigada a reintroduzir o observador na 
observação. Estes percursos casuais e aleatórios nos remetem a 
Cristóvão Colombo. Não foi traçando seu destino que ele descobriu a 
América.” (17)   
  Apenas um reparo – onda e partícula não são contraditórias, embora 
num primeiro instante assim fossem observadas; elas perfazem a 
intrigante complementariedade. Fowler reforça-nos: “O mundo é uma 
rede complexa de inter-relações na qual as categorias   de sujeito e 
objeto se fundem, embotando as distinções dualistas tradicionais.” (18) 
Thomas Kuhn  anunciou, na “década mágica*”: 
“As pesquisas atuais que se desenvolvem em setores da Filosofia, da 
Psicologia, da Lingüística e mesmo da História da Arte, convergem todas 
para a mesma sugestão: o paradigma tradicional está, de algum modo, 
equivocado.”(19) 

   Quando descobríamos a América, tapávamos a ciência. A civilização 
seguiu o penoso caminho, por séculos enganada em todos os ramos do 
conhecimento, para o lamento do grande Werner Heisenberg, recém há 
algumas décadas atrás: “A cisão cartesiana penetrou fundo na mente 
humana nos três séculos após Descartes e levará muito tempo para ser 
substituída por uma atitude realmente diferente diante do problema da 
realidade.” (20) 
    Posta a coerência aparentemente lógica, a ciência físico-matemática 
cartesiana encorajou milhares de pesquisadores, das ciências exatas, 
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ainda mais das humanas, a trilharem a mesma trajetória, a embarcarem no 
mesmo trem... com destino inverso ao pretendido:  
 
 
 
_________________________________________________________ 
* Década mágica: anos 60, quando a juventude passou a exigir, nas paredes da 
Sorbonne,  que a  imaginação tomasse o poder.         
 
 
   “O segundo preceito do método cartesiano “dividir cada uma das 
dificuldades... em tantas parcelas que forem possíveis e requeridas para 
melhor resolvê-las”, válido até certo ponto na matemática e nas ciências 
físico-químicas, mostra-se inutilizável em ciências humanas onde o 
progresso do conhecimento não caminha do simples ao complexo, mas do 
abstrato ao concreto por uma oscilação contínua entre o conjunto e as 
partes.” (21) 
   Foram escassos os questionamentos e dúvidas suscitadas; foi fácil 
estender o trilho a todas estações.  Descreve-nos Alquié: “Graças ao 
cartesianismo - mas não só a ele - a idéia mecanicista do mundo torna-se 
uma idéia adquirida muito para além dos círculos científicos; ela contribui 
muito para reformar a visão comum da natureza.”  (22)  
    No afã de conhecer pormenores, não passou pela cabeça de Descartes 
e seus cometas reverem a possibilidade do átomo, tampouco a do vácuo 
ou mesmo imaginar uma possibilidade de condutividade espacial. 
Relatam-nos Coveney e Highfield: 
     “Os atomistas também usaram os átomos para explicar fenômenos 
sensoriais como o paladar e o olfato. Infelizmente as idéias deles foram 
lançadas ao esquecimento pela influência nefasta de Platão e Aristóteles. 
Os pais da filosofia ocidental argumentavam que a matéria conseguia se 
dividir infinitamente e que não existia nenhuma unidade, por menor que 
fosse que não pudesse ser dividida ainda mais. O atomismo foi derrotado 
e permaneceu nas sombras durante 2.500 anos.” (23)        

  Kuhn anunciou a falência do paradigma dialético mecanicista nos anos 
sessenta; Popper, ainda antes; Hayek e a escola austríaca de economia, 
na década de trinta; Einstein, em 1905.  Incrível, porém real é a teimosia: 

  “Sabe-se de antemão que o mal continua. A ciência com seu método 
propõe a dicotomia sujeito-objeto, a curiosidade desinteressada e o 
desapego do primeiro, o isolamento e controle do segundo, a provocação 
de experiências com vista a fins bem delimitados, a ignorância dos 
elementos não-essenciais e o esquecimento do todo. A ciência contém no 
seu método os germes que levaram as suas mais famosas aberrações 
como atividade social.” (24) 

 O funcionamento do mundo, obviamente, não se apresenta desse modo 
tão rudimentar, tão toscamente retalhado. Prigogine  reforça:  
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 “A natureza não tem um nível simples. Quanto mais tentamos nos 
aprofundar, maior a complexidade com que nos defrontamos. Nesse 
universo rico e criativo, as supostas leis de estrita casualidade são quase 
caricaturas da verdadeira natureza da mudança. Há uma forma mais sutil 
de realidade, uma forma que envolve leis e jogos, tempo e eternidade... 
Em lugar da clássica descrição do mundo como um autômato, 
retornamos ao antigo paradigma grego do mundo como uma obra de 
arte.” (25) 
  Concentrando-se na res cogitan e na res extensa, com as ciências 
humanas ocupando-se da primeira e as chamadas ciências naturais da 
segunda, os vértices do conhecimento chamado objetivo se entenderam 
duplicados. Pensando em simplificar e ordenar o estudo, a tentativa de 
elucidar os fenômenos passou por esta protodecomposição desvirtuante, 
prejudicando, de plano, a correta apreciação dos respectivos objetos:  "O 
princípio da simplificação, que animou as ciências naturais, conduziu às 
mais admiráveis descobertas, mas são as mesmas descobertas que, 
finalmente, hoje arruínam nossa visão simplificadora." (26) 
  “Descartes rompeu algo ao dividir o mundo em res cogitans e res 
extensa, quer dizer, o pensamento e a matéria que, como sintetizou 
Villey, representam respectivamente “o mundo das lamas, suporte de 
pensamento e da vontade, do ato livre e o “mundo objetivo da física 
quantitativa, o “mundo das coisas, inerte, passivo, submetido às leis 
determinantes da mecânica”. Assim vão surgindo outros dualismos: 
sujeito e objeto, homem e natureza, conhecimentos morais e ciências 
denominadas objetivas, valor e fato, dever ser e ser, etc. Assim a 
natureza fica mutilada: das qualidades (o belo, o justo) que não se 
admitem cientificamente por não serem mensuráveis e sim obscuras e 
imprecisas das causas finais, que tampouco se prestam aos cálculos e 
pressupõem uma ordem teleólogica numa natureza não cindida dos 
conjuntos sociais naturais, reduzidos a uma soma de indivíduos isolados, 
objeto também de cômputo e comparação quantitativa.” (27) 

    Decompondo o pensamento e ordenando-o nessa pretensa lógica, da 
“intuição” a “dedução”, Descartes e seus seguidores (praticamente a 
totalidade dos cientistas e pesquisadores)  rompem a homogenia 
universal. Na ânsia pela “câmera em close” à visão pormenorizada, 
suprimem do foco movimentos periféricos, eventualmente responsáveis 
pelo objeto analisado. Obtém, destarte, um conhecimento incompleto e 
obtuso, errando na identificação da fonte, desorientando o investigador 
pela falsidade de base. Em outras palavras, fomentando apenas a 
especialização e desprezando o conhecimento abrangente, completo, seu 
trem epistemológico tem conotação própria de dinâmica desenhada para 
rápida desenvoltura tecno-estratégica; não suporta, todavia, o selo  
científico.  O erro metodológico condena seu produto: 
   “Descartes deu início ao que veio a ser chamado dualismo cartesiano - a 
incomensurabilidade de mente e matéria, corpo e mente, observador e 
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objeto, que dominou,-  e enfeitiçou - o pensamento filosófico e científico 
até os nossos tempos”. (28) 

 Agora preocupa-nos a total profilaxia, desde a raiz: 
   “É esse o erro de Descartes: a separação abissal entre corpo e a mente, 
entre substância corporal, infinitamente divisível, com volume, com 
dimensões e com funcionamento mecânico de um  lado, e a substância 
mental, indivisível, sem volume, sem dimensões e intangível, de outro; a 
sugestão de que o raciocínio, o juízo moral e o sofrimento adveniente da 
dor física ou agitação emocional poderiam existir independentemente do 
corpo... Descartes pensava que o calor fazia circular o sangue, que as 
finas e minúsculas partículas do sangue se transformavam em espíritos 
animais, os quais poderiam mover os músculos. Porque não censurá-lo 
por uma dessas noções?  A razão é simples: há muito tempo que sabemos 
que ele estava errado nesses aspectos concretos,  e as perguntas sobre 
como e por que circula o sangue receberam já uma resposta que nos 
satisfaz completamente. O mesmo não sucede com as questões relativas 
à mente, ao cérebro e ao corpo, em relação as quais o erro de Descartes 
continua a prevalecer. Para muitos, as idéias de Descartes são 
consideradas evidentes por si mesmas, sem necessitar de nenhuma 
reavaliação.” (29) 
   A física nuclear Anna Lemkow contabiliza o alto custo da experiência:                     
   “Podemos julgar uma filosofia por seus frutos. A visão reducionista-
mecanicista-materialista cultivou inúmeras dicotomias, cismas, 
fragmentações, alienações: alienação de si (o vácuo espiritual) e, por 
conseqüência, dos outros; alienação da natureza (autômatos não podem 
sentir muito por outros autômatos - se somos apenas máquinas, podemos 
muito bem nos apoderar do máximo possível, conquistar e explorar a 
natureza por completo); a dicotomia entre conhecimento e valores, meios e 
fins, mente e matéria, universo de matéria e universo de vida, entre 
ciências e humanidades, entre ricos e pobres, industrializados e de 
Terceiro Mundo, entre gerações presentes e gerações futuras.” (30)  

A natureza, “rebelde”, cheia de conflitos, é o palco da confusão 
cartesiana, onde cérebro e mente assumem estranhos e independentes 
papéis. Ela, passa a mero artefato, subdividida nos diferentes 
compartimentos dele, fértil arquitetura à manipulações. Fracionado o 
objeto ad lib, cabia atender à questão primeira: dividido o próprio homem 
em duas substâncias, como poderia Descartes depois reuni-lo?  (31) 
 Chopra realça: “A necessidade de dualidade do ego gerou um mundo de 
bem e mal, certo e errado, luz e sombra.”(32) 
  Foi este o campo de consagração (ou “campo de concentração”) do 
famoso professor dr. Sigmund Freud (1856-1939), embora ao seu tempo 
já existisse o conselho de David Bohm:  “É urgente que compreendamos 
o perigo de continuar com o processo de fragmentação do pensamento. 
Seria como procurar sempre o caminho mais difícil e doloroso para se 
chegar ao mesmo destino...”(33)  
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 Nem Descartes tampouco Freud conseguiriam colar este ser tão 
esfacelado, ao contrário - o último acabou afirmando que a 
histeria/esquizofrenia instalada não poderia ser “extirpada”, o doente 
jamais teria cura total;  mas propunha seus “trabalhos” para amenizá-la, 
pronto-socorro ao estado febril. Ao velho sizudo era conveniente a mais 
completa mistificação de seus afazeres; e, jamais curando,  poderia 
arrumar proventos até a falência ou morte do paciente.  De seu 
precursor, são famosas as palavras: larvatus prodeo scaenam mundi*. A 
Renascença, antes de tudo pertencia aos artistas: 
  “ O mundo barroco pode ser descrito também como um grande teatro, 
onde cada homem deve ocupar o seu lugar. O mais belo dos teatros é o 
centro do mundo católico romano: a praça de São Pedro em Roma. A 
literatura, as artes, a filosofia giram em torno de Deus, de suas 
exigências e da salvação.  
__________________________________________________________ 
* Larvatus prodeo scaenam mundi: ‘É mascarado que adentro o palco 
do mundo.” Descartes, R., cit. Cícero, Antônio,  p. 121 
 
Os filósofos e os sábios da época, em sua compreensão do mundo, 
privilegiam o caráter de abstração e de esquematização. Por isso dão a 
máxima importância à física matemática.... Assim o probllema do método 
constitui o problema número 1 de todos os filósofos. Trata-se de 
descobrir um método universal de conhecimento. E o modelo é o 
conhecimento matemático ( geométrico).” (34)  
 Conforme Descartes, Deus lhe incumbira a missão através de “um 
sonho”. ( 35)  
   A amplitude proporcionada pelo método cartesiano valorizava os 
estudos de anatomia, entusiasmando os que se dedicavam a decifrar os 
enigmas mentais através dos movimentos fisiológicos do corpo. 
Misturou-se a psicologia com a biologia para descartar a filosofia.:  “O 
homem não é mais uma inteligência, mas uma vontade servida por 
órgãos”. (36)   
 Com La Mettrie o homem virou supermáquina. Descartes já projetara o 
homem como “uma máquina construída segundo o modelo dos relógios, 
das fontes artificiais, dos moinhos e de outras máquinas 
semelhantes...Os seres vivos convertem-se em autômatos.” (37) 
  Outra dessas principais degenerescências  mergulhou  direto pelo viés 
dialético-positivista  para assinalar os princípios cartesianos e balizar os 
fins  dos mecanicismos aferidos pela ação/reação: 
  “O behaviorismo nasceu da tentativa de psicólogos influenciados pelo 
positivismo lógico de transformar a psicologia em ciência empírica. Em 
seu artigo de 1913, “Psychology as the Behaviorist Views It”, quase 
sempre chamado de manifesto behaviorista, John B. Watson anunciou 
“um ramo das ciências naturais puramente objetivo e experimental”, 
independente de juízos subjetivos, “cuja meta é a previsão e controle do 
comportamento.” (38) 
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  Chama isso de independência judicial? Não seria, ao contrário, a 
máxima expressão ideológica? A armação é competente, pois:  
   “Cientistas comportamentais (behavioristas) se mostraram altamente 
contagiados pela obsessão de fazer de sua ciência uma "física humana" 
ao proclamarem que uma psicologia só seria confiável se fosse erguida 
sobre os critérios de estímulos e respostas,  as forças de ação e reação 
da dinâmica newtoniana, sendo que era pura fantasia tentar erguer uma 
ciência calcada em relatos individuais de experiências subjetivas 
internas. (Harman, 1989; Capra, 1986; Grof, 1988). Assim sendo, a 
ciência têm estimulado e influenciado uma visão de mundo em que tudo 
o que existe existe de forma fortuita e se relaciona com as demais coisas 
de uma maneira mecânica, previsível, controlável e mensurável. A 
mesma maneira pela qual deve seguir e agir o mercado financeiro... “ 
(39)   
   Depois de Malthus os estímulos aumentam em progressão geométrica;  
as sensações, em progressões aritméticas. Na linguagem técnica que lhe 
é própria, “a sensação variava com o logaritmo do estímulo” (40). 
  Bateson,  numa implícita alusão a Darwin, não deixou por menos: 
 “A lógica é um instrumento muito elegante e fizemos bom uso dela 
nesses dois mil anos. O problema é que quando a aplicamos aos 
caranguejos e às tartarugas, às borboletas e à formação do hábito... 
Bem, para todas essas coisas lindas a lógica simplesmente não serve”. 
(41) 

   Autômato não é gente, mas esta não interessa: “Nos sistemas 
compactos da ordem totalitária, o homem, perante as esferas políticas, 
deixa de ser politicamente “sujeito” ou “pessoa”, para ser “objeto, que fica 
sendo, da organização social” (42)  

  Schwartzenberg  percebeu a chicana,  mas sentia-se aliviado:  
 “Os domínios mais explorados serão aqueles em que os dados 
quantitativos ou quantificáveis são mais abundantes. Daí todos os 
estudos compreendidos em matéria de voto, de participação eleitoral e 
de opinião publica. Daí a amplidão das pesquisas sobre os partidos 
políticos, os grupos de interesse e os processos de tomadas de decisões 
(decision-marketing). Essa “tirania de instrumento” explica, em boa parte, 
a “desigual penetração behaviorista”. Na ciência política a voga do 
behaviorismo alcança seu apogeu nos anos de 1950... Mas a idade de 
ouro behaviorista está prestes a encerrar-se.” (43)  
  Freud e muitos diletantes ignoraram as revoluções científicas que 
aconteciam já no início do século XX. Marcelo Gleiser ensina: 
“Não é uma coincidência que em 1947, quando Bohr foi condecorado 
com a Ordem do Elefante da Coroa dinamarquesa, ele tenha escolhido o 
símbolo taoísta do Yin e Yang como seu brasão de armas, com a 
seguinte inscrição em latim “contraria sunt complementa”, “os opostos se 
complementam”. (44)  
  Finalmente, não há mais dúvidas, nem desconhecimento, tampouco 
lugar para embustes, charlatanismos: 
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    “O cérebro e o corpo encontram-se indissociavelmente integrados por 
circuitos bioquímicos e neurais recíprocos dirigidos um para  o outro. 
Existem duas vias principais de interconexão. A via em que normalmente 
se pensa primeiro  é a constituída por nervos motores e sensoriais 
periféricos que transportam sinais de todas as partes do corpo para o 
cérebro, e do cérebro para todas as partes do corpo. A outra via, que 
vem menos fàcilmente à mente, embora seja bastante mais antiga em 
termos evolutivos, é a corrente sangüínea; ela transporta sinais químicos, 
como os hormônios, os neurotransmissores e os neuromoduladores”. 
(45) 

    Ao lugar das viciadas dialéticas, virtuosas somaléticas.   
    Em 1666 era bem mais fácil escorregar. Newton foi fundo. 
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      6.  O incomparável Newton 
 
   O trem cartesiano, pintado científico porque numerado, corria solto na 
rota Paris/Londres, mas não passava por Amsterdã. Em Cambridge 
embarcou atento acadêmico. Copérnico dera a primeira letra...  
  “E no meio repousa o Sol. Com efeito, quem poderia no templo 
esplêndido colocar essa luminária num melhor lugar do que aquele 
donde pode iluminar tudo ao mesmo tempo? Em verdade, não foi 
impropriamente que alguns lhe chamaram a pupila do mundo, outros o 
Espírito, outros ainda o seu reitor.” (1) 

  ... e Galileu recomendara: “É necessário medir o que é mensurável e 
tornar mensurável aquilo que não o é.” (2)                                                                                     
      O “incomparável Newton” * soube muito bem utilizar o passe, escrito 
na linguagem apropriada a decifrar os altos e herméticos desígneos 
divinos. Aprimorou-o na Philosophie naturalis principia mathematica:    
   “Toda a dificuldade da filosofia - a filosofia natural, isto é, a ciência física 
- parece constituir em estudar as forças da natureza a partir dos 
fenômenos em movimento, depois, a partir destas forças em demonstrar 
os restantes fenômenos.”(3)  
   “Princípios Matemáticos de Filosofia Natural” mostrava-se como um 
sistema de definições e proposições irrefutáveis, provas de linguagem 
numeral confessa, assim explicada pela criatura: 
   “Já que os antigos tinham a ciência da mecânica como sendo de maior 
importância para a investigação dos fenômenos naturais, e os modernos, 
tendo rejeitado formas substanciais e quantidades ocultas, empenharam-
se em sujeitar tais fenômenos às leis da matemática, empreguei a última 
disciplina neste tratado, na medida em que se relacionasse com a 
filosofia... Portanto, ofereço este trabalho como os princípios matemáticos 
da filosofia ... Apresento este trabalho como os princípios matemáticos da 
filosofia, pois todo o encargo da filosofia parece consistir neste percurso - 
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dos fenômenos dos movimentos para a investigação das forças da 
natureza, e destas forças para a demonstração de outros fenômenos.” (4) 
  A terceira parte do Principia afina com a estória contada pelo clero - na 
criação,  Deus tomara a matéria prima para dividi-la, organizá-la  e colocá-
la em movimento: 
   “Para construir esse sistema com todos seus movimentos, foi necessário 
uma Causa que compreendeu e comparou as quantidades de matéria dos 
vários corpos diferentes; essa causa não pode ser uma simples 
conseqüência cega do acaso, mas sim uma especialista em mecânica e 
geometria.” (5) 
    O racionalismo “legitimava-O”, eis que Ele não seria a causa do erro, 
que provinha do “gênio mau”, “manhoso e enganador”, sempre 
empenhado no seu papel, o tal “Diabo” caricaturado por Descartes no 
esboço platônico denominado “Meditação Primeira”:  
 
   * Incomparável Newton: como John Locke o chamava. 
    Em carta a Mersena, Descartes assegurava: “Não temais, eu vos peço, 
em afirmar  e publicar em toda parte que é Deus quem estabelece essas 
leis na natureza, assim como um rei estabelece leis em seu trono.” (6)  
    Deus foi aceito como o criador do movimento, em sete dias. Pressupô-
se, claramente, que todo o sistema seria originário do impulso inicial deste 
Alguém que, tendo elaborado ponto a ponto uma espécie de um colossal 
relógio, apenas lhe necessitasse a dar corda. O mundo funcionaria, depois 
do sexto dia da criação, automaticamente. Só o pensamento exato levaria 
ao conhecimento destas leis inteligíveis, à verdade buscada por todos. 
Este é o exemplo mais clássico, evoluído desde Bacon -  a previsão do 
tempo discorrendo num eterno linear, tique-taque previsível:   
    “A confecção de relógios, por exemplo, é certamente delicado e 
trabalhoso, de tal modo que as suas rodas parecem imitar as órbitas 
celestes ou o movimento contínuo e ordenado do pulso dos animais.” (7) 
    Teólogos se entusiasmaram com a idéia platônica, a “coisificação”.  Em 
1802 William Paley comparou direto Deus como um grande relojoeiro. 
Andando o grande projeto por si só, não teria mais porque Deus atuar. Era 
a chance que Ele dava ao homem em dois ângulos, pelo menos: descobrir, 
pelo suor de seu rosto, no trabalho, no estudo, pela matemática, o que 
Deus queria. Cumprir. Em troca, a natureza trabalharia para seu deleite e 
dominação. Criado e ordenado porque perfaz “Sua imagem e 
semelhança”, o homem, conforme as escrituras, deveria ser fecundo, 
multiplicando-se e enchendo a Terra, submetendo-a (8), batido refrão. O 
socialista H. Marcuse apontou a conseqüência ecológica:  
    “A natureza deixa de colaborar e, controlada, colocada para vista em 
jardins, paisagens e praias, é submetida como matéria-prima para as 
necessidades da racionalidade tecnológico-científica. Com a ciência e o 
capitalismo não só novas formas de dominação do homem aparecem, mas 
a própria natureza passa a ser dominada pelo homem.” (9) 
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   Cientistas e filósofos que embarcaram no trem mecanicista acabaram 
omitindo as referências divinas: uma vez colocado o mundo em 
funcionamento não mais teria Deus por que participar das operações; 
tampouco ser comentado. Só a linguagem dos números e das medições 
obedecia a verdades encadeadas. Tudo era suscetível de explicação, 
desde que combinasse com a explicação mecânica. O mote enviava o 
homem a descobrir a prova pela matemática; nesta, o Verbo não tinha 
nada a influenciar ou a mistificar*. Ou, por outra, o Verbo se mostrava, 
lògicamente, pelo número. Número se faz provado e provável.  
    Pois foi “apoiado no ombro dos gigantes” (10), entre os quais o pioneiro 
grego,  Galileu, o carrasco da natureza Francis Bacon e o próprio 
Descartes, que Newton ampliou espetacularmente o cientificismo em voga, 
sedimentando-o, consagrando-o pela sintética, convincente e brilhante 
lógica que atingiu, ao tempo em que rechaçava, como aqueles, as 
abstrações,  vãs filosofias. Célebre se tornou sua premissa “Hypoteses 
non fingo”:   
    “Sobre isto, Newton foi bastante claro: “tudo que não é deduzido dos 
fenômenos deve ser chamado de hipótese; e as hipóteses, sejam as 
metafísicas ou físicas, digam respeito às qualidades ocultas ou às 
mecânicas, não têm lugar na filosofia experimental”. (11)      
   Newton ansiava recuperar o sentido das enigmáticas revelações 
alcançadas aos babilônicos. Entender a “filosofia da natureza” através 
desses preconceitos  foi fatal a si e à humanidade. Pressupondo que seria 
possível, tomando posse das velocidades de todas as partículas do 
Universo em determinada hora, medir as forças em ação e prever todos os 
detalhes do futuro, Newton atirou milhões à Rebabel. Cada parte de 
matéria no universo atrairia outra com uma força inversamente 
proporcional ao quadrado da distância entre elas e diretamente 
proporcional ao produto das respectivas massas. Todos os 
acontecimentos na face da Terra seriam guiados por estas matemáticas 
leis extensivas a tudo que existisse. 
    A magia do arcoíris se desfez no espectro newtoniano; no lugar da 
filosofia natural, a renovada e sedutora metafísica:  
  “A natureza toda se transformou em um palco de impulsos e atrações, de 
dentes e alavancas, de movimentos de partes ou de elementos aos quais 
eram diretamente aplicadas as fórmulas de movimentos produzidos por 
bem conhecidas máquinas.” (12)                                                                                                    
   Alfred North Whitehead foi dos pioneiros conscientes do grave deslize 
cometido com a prancha dialética, tão longo quanto profundo, pelo qual 
despenca a massa humana: “Por mais que tenham sido ditas com orgulho, 
as palavras de Newton... repousam num completo equívoco sobre a 
capacidade da mente humana para lidar com a natureza externa.” (13)   
   A cientista da Nasa, Barbara Ann Brennam, Master em Física 
Atmosférica na Wisconsin University, compreende:  
    “A mecânica newtoniana descreveu com êxito os movimentos dos 
planetas, das máquinas mecânicas e dos fluidos em movimento contínuo. 
O enorme sucesso do modelo mecanicista levou os físicos do século XIX a 
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acreditarem que o universo, com efeito, era um imenso sistema mecânico 
que funcionava de acordo com as leis básicas da natureza. Considerava-
se a mecânica newtoniana a teoria definitiva dos fenômenos naturais... 
Tudo podia ser descrito objetivamente. Todas as reações físicas tinham 
uma causa física, como bolas que se chocam numa mesa de bilhar.”  (14)  
    A pesquisadora ainda lembra que “essa maneira de ver as coisas era 
muito confortadora” (15).   
  O funcionamento do mundo não se apresenta desse modo tão 
rudimentar. Prigogine comprova-nos:  
  “A natureza não tem um nível simples. Quanto mais tentamos nos 
aprofundar, maior a complexidade com que nos defrontamos. Nesse 
universo rico e criativo, as supostas leis de estrita casualidade são quase 
caricaturas da verdadeira natureza da mudança. Há uma forma mais sutil 
de realidade, uma forma que envolve leis e jogos, tempo e eternidade... 
Em lugar da clássica descrição do mundo como um autômato, retornamos 
ao antigo paradigma grego do mundo como uma obra de arte.” (16)  
   Os fenômenos concebidos submetiam-se às leis observadas, mas 
algumas eram arranjadas: “Newton vai mudando os dados, em suas várias 
edições sob sua supervisão, de modo a encaixar cada vez melhor a teoria. 
Físicos contemporâneos demonstraram a manipulação no limite da 
desonestidade”. (17)                                                                                                                       
  Quem adorou e por isso adotou esta técnica newtoniana foi Sigmund 
Freud, ao montar e demonstrar seu sistema “compreensivo” da natureza 
da mente humana. 
  A dimensão físico-teórica newtoniana mostra objetos sólidos formados 
por concretos (!?) blocos de átomos. Eventuais prótons, neutrons e 
elétrons girariam semelhante às órbitas planetárias, coerente, portanto, 
com a percepção mecanicista do jogo de forças, mas Newton não 
percebeu que era justamente este movimento que lhe retirava o principal 
caráter que assinalava do objeto, da matéria, sua total inércia. Pelo 
movimento, outrossim, Newton poderia ter formulado a hipótese de que 
ela, a matéria enxergada, estava intrínsecamente neste constante 
movimento, sendo por isto passível de ser permeada, portanto não tão 
sólida ou concreta. O cenário permanecia na ótica tridimensional da 
geometria.  Onde estavam ausentes  as formações corpóreas entendia-se 
completo vazio, um ôco da imensa caixa do relógio universal. A análise é 
do próprio sir Newton:   
    “O espaço absoluto, em sua própria natureza, sem levar em conta 
qualquer coisa que lhe seja externa, permanece sempre inalterado e 
imóvel... O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, de si mesmo e por 
sua própria natureza, flui uniformemente, sem depender de qualquer coisa 
externa.”(18)                                                                                                                                    
    Preciso e enfático, Newton descartou automaticamente qualquer outra 
idéia ou cientificidade que não fosse oriunda dessa ótica. Os Principia 
encerraram de um modo tão completo o período de investigação basilar da 
astronomia que os cientistas subseqüentes só atinaram em consolidar 
seus conceitos e realizações. A conseqüência foi drástica em todos os 
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sentidos. Os outros ramos científicos tornaram-se meros satélites da teoria 
físico-matemática, embora em Oxford permanecesse uma lâmpada de 
resistência - John Owen, o Reitor Magnífico de 1690 -  que não cansava 
de recomendar a seus pupilos: “Tomem cuidado com os números! De que 
modo lamentável e miserável temos sido enganados por eles”. (19)  
    Tendo em vista que um mais um tem como resultado dois, verdade 
inconteste, ninguém percebeu o alcance do conselho. Cambridge se impôs 
sobre Oxford; e empurrou a humanidade a escorregar pelo liso e 
interminável tobogã: 
   “Grau utópico de sua exatidão, a perfeição última da física social radica, 
sob o aspecto teórico, em constatar rigorosamente a filiação das gerações, 
seja quanto ao conjunto da sociedade, seja quanto a seus mais 
específicos elementos, desde o surgimento da Humanidade até sua mais 
recente data, e sob o ângulo prático, prever, com não menor rigor e em 
todos os seus pormenores essenciais, o estado de coisas que tende a 
florescer da marcha espontânea da civilização.” (20) 
   O ultra-racionalista F. Nietzsche reconheceu que o catedrático de Oxford 
é quem poderia estar mais perto da verdade. Havia algo de errado na 
linguagem solta dos números:  
  “Nós queremos, tanto quanto seja possível, introduzir em todas as 
ciências a sutileza e a severidade das matemáticas, sem que imaginemos 
que com isso não chegaremos a conhecer as coisas, mas somente a 
determinar nossas relações humanas com as coisas. A matemática é 
simplesmente o meio da ciência geral e última dos homens.” (21)              
   Mesmo sem querer, Nietzsche foi tragado na correnteza numeral, 
mecanicista, logicamente arranjada, hierarquicamente disposta; e 
persuadido pela dialética de Darwin. Assim falou Zaratustra:  
    “Percorredes o caminho que medeia do verme ao homem, e ainda em 
vós resta muito do verme. Noutro tempo fostes macaco, e hoje o homem é 
ainda mais macaco que todos os macacos.” (22) 
     O cientificismo foi forte para subverter a já capitulada filosofia, frágil por 
desestruturação teocrática. E, o que é pior - o rumo das pesquisas nas 
ciências humanas ateve-se à linha fatalista, predeterminada porque 
concebida para consecução objetiva, dialética  arranjada de acordo com o 
relógio (uma bomba-relógio), fato que confirmava a necessidade de 
mentores e artífices dos trágicos destinos, refrão da história: Ninguém 
precisou de muita criatividade: “A história das descobertas científicas e 
técnicas revela-nos quanto o espírito humano carece de idéias originais e 
de imaginação criadora.“ (23)                                     
   Nesta ciência consagrada por Newton é que Hegel, o “rei da dialética”, 
nossa próxima atração, encontrou seu mais perfeito álibi: “Na natureza, 
nenhuma coisa muda senão pelo encontro das outras”. (24) 
   Nada é por acaso: “Hegel tem Descartes na conta de um herói. “ (25)  
    O código matemático de interpretação da natureza,  de tão endossado,  
sentou no trono dogmático, definitivo, hegemônico, indiscutível; porém, era 
falso. Assim referiu-se A. Einstein:        
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    “Evidentemente, nós percebemos com facilidade, até mesmo pelo 
vocabulário, que a noção de espaço absoluto, implicando a de inércia 
absoluta, embaraça de modo particular a Newton. Porque percebe que 
nenhuma experiência poderá corresponder a esta última noção. Da 
mesma forma o raciocínio sobre ações à distância o intriga. Mas a prática 
e o enorme sucesso da teoria o impedem, a ele e aos físicos dos séculos 
XVIII e XIX de entender que o fundamento de seu sistema repousa em 
base absolutamente fictícia...  O caráter fictício dos princípios torna-se 
evidente pela simples razão de que se podem estabelecer dois princípios 
radicalmente diferentes, que no entanto concordam em grande parte com 
a experiência. De qualquer modo, toda a tentativa de deduzir logicamente 
a partir de experiências elementares os conceitos e as leis fundamentais 
da mecânica está votada ao malogro.” (26) 
   A Física foi redimida, mas a conta não foi perdoada: o preço foi ( ainda é) 
alto demais. Milhões de vidas humanas, para não falar de todo o resto,  
principalmente a ecologia, foram (e ainda são) sacrificadas. Precisa mais? 
Pelo jeito, sim: no trem da alienação seus passageiros pensam estarem 
sobre um mundo sólido e imutável, num conjunto de dialéticas e 
mecânicas condicionantes do seu funcionamento, metafísica de 
aprendizes de feiticeiros e adivinhos. O vagão das ciências humanas 
abriga muitos desses incautos passageiros da monótona viagem em busca 
da propalada exatidão, prerequisito ao diploma científico tão almejado. 
Ficarão a pé.  
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III.  A  “DOILÉTICA” DE HEGEL 
 
 
 
 

 
                    A filosofia de Platão, que outrora  
              reclamara ser senhora no Estado, torna- 
              se com Hegel o seu mais servil lacaio. 
                                                          Karl Popper (1) 
 
 

 
 
   O mundo de Hegel é o mundo da cultura  
tradicional, histórica, ética e jurídica,  
o mundo de um notável, não de um sábio. 
                                     Gaston Bachelard (2) 
 
 
 
 
 
    7.    O notável lacaio 
 
    Enquanto a Inglaterra continuava sua democracia liberal, em que pese 
o atendimento de algumas reivindicações “utilitaristas”; nos instantes em 
que a França se livrava do barbarismo e de Napoleão, para experimentar 
o laissez-faire, a Alemanha era insuflada pela mentalidade provinciana, 
disputas por supremacias internas, incentivos a confrontos de minorias 
étnicas e intelectuais em busca de hegemonia: "Quando a Prússia e os 
outros estados germânicos ingressaram no século XIX, encontraram a 
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onda de nacionalismo e as demandas por participação popular 
estimuladas pela Revolução Francesa." (3) 
      As posturas anti-nacionalistas e pacífistas dos notáveis Kant e Goethe 
não redimiam a confusa realidade germânica, efervescente desde o 
Renascimento. A concepção do Estado da Prússia, por causa da  recente 
invasão napoleônica, estava a exigir a configuração nacionalista-belicista. 
Antes, o respaldo legalista: 
    “ A convicção de que a Alemanha esteve até agora enferma de muitas 
moléstias graves, de que pode e deve melhorar, é universal. O 
precedente domínio francês muito contribuiu para isso. Ninguém que 
queira ser imparcial pode negar que as instituições francesas estaõ 
encerradas muitas coisas boas e que o Código e as discussões e os 
discursos a respeito dele, assim como o código prussiano e o austríaco, 
trouxeram para nossa filosofia mais vitalidade e arte civilista que as 
acaloradas discussões dos nossos tratados sobre direito natural.” (4) 
    As pacíficas e liberais fundamentações político-jurídicas foram 
neutralizadas assim pelos projetos alemães positiva e paulatinamente 
combinados de Herder, Fichte, Schelling, Ihering, Hegel, Hans Kelsen, 
Karl Savigny, Thibaut, Dilthey, Wundt, Gobineau, Nietzsche, Engels, 
Marx, Freud, Jung, Max Weber, Franz Oppenheimer, Friederich Wieser e 
Carl Schmitt. “O movimento ideológico tem, enfim, uma importância 
notável junto aos juspositivistas alemães da segunda metade do século 
transcorrido, que sofreram a influência hegeliana do Estado” (5) 
    Russel pega a ficha dos emergentes:  
   “Shelling (1775-1854), assim como Hegel e o poeta romântico Hölderlin, 
era de origem suábia e os três se tornaram amigos quando Schelling 
entrou para a Universidade de Tübingen, aos quinze anos. Kant e Fichte 
foram as principais influências filosóficas que absorveu... Tanto em Fichte 
como em Schelling, encontramos formas que Hegel mais tarde utilizou 
como método dialético... Com Hegel, a filosofia idealista alemã recebeu a 
sua forma final e sistemática. “ (6) 
    Shelling arrependeu-se de ter contribuído: “A filosofia do direito de 
Hegel foi capaz de funcionar como apologia do Estado prussiano. Assim 
como não se passeia impunemente por entre palmeiras tampouco se vive 
impunemente em Berlim,” diz Karl Rosenkranz (7)         
      Os germânicos  até conheceram Leibniz e sua doutrina dos nômades 
- todas as substâncias possuiriam mesma natureza; contudo, este, 
isolado, também foi eclipsado, desta feita pelas práticas proposições de 
Wundt e de Wilhelm Dilthey, as quais exibiam a versatilidade do modêlo 
Volk, agora usado como gênese da psicologia de massa a identificar a 
hermenêutica, o objetivo, o interesse coletivo: “No decorrer do século XIX, 
a orientação mecanicista tomou raízes mais profundas - na física, 
química, biologia, psicologia e nas ciências sociais. “   (8)                                                     

Os métodos científicos de busca do conhecimento através de cortes 
para análises de objetos “exumados” e  as subsequentes 
classificações envolvidas por ordenamentos numéricos se impuseram 
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por essa gloriosa história de experiências, superstições, ardis, 
análises superficiais e por falta de imaginação:  
  “O raciocínio quantitativo tornou-se sinônimo de ciência, e com tal 
sucesso que a metodologia newtoniana foi transformada na base 
conceitual de todas as áreas de atividade intelectual, não só científica, 
como também política, histórica, social e até moral.” (9) 
   A novel e vistosa Psicologia  almejava obter a carteira de identidade 
da comunidade científica.  O rigorismo quantificado passou a ter a 
única importância à aferição da inteligência. A geometria analítica 
poderia traduzir as operações de pensamento. E  as ciências 
humanas, agora as “mentais”, ficavam  mais uma vez privadas de seu 
sujeito e de seu objeto. Em nome do racionalismo, apelos simétricos. 
Explica-nos  Hilton Japiassu, no trecho que corresponde ao mote de 
sua obra: 

  “A passagem do reino da opinião (doxa) ao domínio do conhecimento 
científico (episteme) exigia a adoção de uma inteligibilidade racional. E a 
formulalização matemática estabelecia o limite desta ambição. As 
ciências humanas nascentes passaram a adotar uma exigência de rigor e 
de precisão, de busca das estruturas e das normas.  Para tanto, adotaram 
em suas investigações os métodos quantitativos e a linguagem cifrada. A 
análise estatística passa a ser um dos meios fundamentais de ação dos 
cientistas humanos. As ciência se converte em uma língua bem feita. Por 
isso, submete todo o seu domínio à ordem matemática, a língua mais 
bem feita existente. A perfeição do saber parece ser atingida desde que 
se reduza os fenômenos a um esquema tipo algébrico.  Pouco a pouco, a 
ordem dos comportamentos e das idéias humanas fica submetida à 
inteligência matemática.” (10)   
    Biológica por essência, a Psicologia virou “política positivista-
sociológica”: “A influência de Comte no desenvolvimento posterior da 
psicologia é indiscutível. Ela se revela na própria obra de Wundt, 
obviamente enfatizado aqui o caráter científico da psicologia.” (11)              
    Bobbio levanta as coincidências: 
   “Minha opinião é a seguinte: com respeito à exigência, o jusnaturalismo 
não pode renascer, pela simples razão de que nunca morreu; no que 
concerne à teoria propriamente dita, temo que tenha morrido no fim do 
século XVIII, quando todas as novas correntes filosófica – o utilitarismo na 
Inglaterra, o positivismo na França, o historicismo na Alemanha – 
convergiram, sem o saber, na crítica ao direito natural.” (12) 
   O Direito passou envergado; e a ciência, desvirtuada:  
   “Nas ciências humanas, não basta, pois, como acreditava Durkheim, 
aplicar o método cartesiano, por em dúvida verdades adquiridas e abrir-se 
inteiramente aos fatos, pois o pesquisador aborda muitas vezes os fatos 
com categorias e pré-noções implícitas e não conscientes que lhe 
fecham, de antemão, o caminho da compreensão objetiva.” (13)     
   Colocados os fenômenos como elementos de um sistema unido, 
coerente, lógico,  fomentava-se a unidade imprescindível aos propósitos 
totalitaristas - o domínio da psicologia das massas - cada vez mais 
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justificado: “A ciência política opera com material humano e os 
fundamentos do poder e da obediência são de natureza psicológica”. (14) 
    O projeto ideológico-psicológico não detinha segredos. O Estado (o 
eventual governante) punha-se como criador da arte, da lei, do moral, da 
religião, etc. Cabia ao cidadão ser seu produto, subliminar confirmação da 
perfídia roussoniana. Com a observação do der Gang der Sache selbst, a 
dinâmica interna dos fatos (de novo as concepções dialéticas em cima do 
universo-relógio a ser esmiuçado, peça por peça e função, até acertarem-
se ponteiros) acreditava-se na lógica seguinte ou no destino manifesto a 
partir desse determinado estado de coisas e isto já provara Comte. A 
busca do entendimento pela revisão passada, a síntese da dialética 
constituiria, afinal, a “verdade” da disciplina, proposição da “Ciência da 
Lógica”. O que acontece com a pretensão?  P. Soupault responde:  
   “A lógica tem sido o veneno que lentamente tem paralisado todas as 
forças da imaginação do homem. Em nome da lógica foram condenadas 
descobertas científicas e invenções poéticas, explorações de sonhadores 
e evasão de clarividentes.” (15) 
    A lógica encarava um corpo acionado por leis mecânicas, contrapondo-
se às virtudes da alma, identificada com a consciência.  A luta entre corpo 
e alma, espírito e matéria dava origem à “confrontação” dos elementos no 
organismo entendido sempre doente. O “homem-porco”, às vezes só 
homem, às vezes só porco, estava fadado a correr enlouquecido, de um a 
outro extremo da meia-verdade ingênua ou maquiavelicamente estendida 
para os grandes combates dos bons costumes contra os bárbaros:  
   “O organicismo ético e idealista cultivou-o a escola histórica, sobretudo 
a concepção de Savigny acerca do espírito popular - o Volksgeist - 
tomado como fonte histórica, costumeira, tradicional, geradora de regras e 
valores sociais e jurídicos” (16)          
   Relembra Bobbio: “As primeiras histórias das instituições foram histórias 
do direito, escrita por juristas que com freqüencia tiveram um 
envolvimento prático direto nos negócios do Estado.” (17) 

Assim fora com Platão, em Siracusa; com Maquiavel*, em Florença; 
com Hobbes** e Bacon, em Londres; com Rousseau**, e, Paris; com 
Hegel e Savigny, em Berlim.                                                 

  A Fichte, Hegel, Savigny, somar-se-ia o brilhantismo jurídico de Rudolf 
von Ihering, este discípulo do último. Para todos o Direito deveria se 
iniciar no Volksgeist - o tal espírito do povo - (18) psicologia de Herder, 
Dilthey e Wundt.  O gênio ou o espírito de uma nação atuaria através dos 
indivíduos independentemente de suas próprias vontades e intenções 
conscientes, os diferenciando de outras nações.  
   Quem, finalmente,  poderia  implementar o rumo dessa força 
concentrada?  Quem realizaria o Volksgeist, pelos regulamentos, pela 
ordem unida em busca daquela vida mais "cômoda" acenada por 
Savigny?      
    Bismarck e Hitler convenceram-se capazes. Ambos acabaram com ela.     
    O professor de filosofia Johan Gottlieb Fichte (1762-1814) merece 
destaque pelo pioneirismo da conclamação. Como todos os passageiros 
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do trem dos infortúnios, defendia a Revolução Francesa e  glorificava a 
obra de Rousseau;  com a adesão, tomou fama de democrata, já moldada 
por ser aluno e até meio discípulo de Kant. Fichte, todavia, modificara seu 
entendimento a partir da invasão napoleônica, quando então perverteu a 
base teórica de Kant, criando chicanas no trabalho do ex-afeto. Teve 
sucesso. Fichte foi precisamente descrito como “pai da unidade alemã, 
filho da Revolução e de Napoleão”.(19) Para o plagiador Johan, como fora 
para Hegel, Savigny e Comte, o Direito deveria pautar a política da força, 
do determinismo vetorial,  da lei do mais forte, do controlador. Bertrand 
Russel enquadrou a bestialidade:  
  ________________________________________________________ 
* Maquiavel, Nicolau: na obra O Exterminador do Futuro, 
www.hotbook.com.br              
 ** Hobbes, Thomas; Rousseau, Jean-Jacques: na obra A perfídia 
científica de Descartes, Hobbes & Rousseau, e sua trágicas 
consequências  www.hotbook.com.br.   
  “Fichte estabeleceu que a educação deveria ter por objetivo destruir o 
livre arbítrio, de modo que as crianças, depois de deixarem a escola, 
fossem incapazes, pelo resto de suas vidas, de pensar e agir de maneira 
diversa daquela que seus mestres teriam desejado. Mas este era, em sua 
época, um ideal atingível. O que ele considerava o melhor sistema, Karl 
Marx produziu...” (20)  
   A teoria político-maquiavélica, pela qüinquagésima vez, se aproximou 
repetida. Mister o reforço da nacionalidade para fazer frente as 
intempéries. Gaetano Mosca reforça: “Em “Discursos a Nação Alemã”, 
publicado em 1808, o fortalecimento nacional passava de novo como 
única receita capaz de brecar ou mesmo reiniciar contendas e 
barbarismo”. (21)   
  A unificação prussiana, além de defender a área, ensejaria coroar o 
objetivo hegemônico. O heróico brado retumbava:  
   "Só a Alemanha, doravante, e não mais qualquer Estado e 
principalmente a França, se acha qualificada para realizar a 
humanidade”... O problema presente, a primeira tarefa é simplesmente o 
de preservar a existência e a continuação de tudo o que é alemão”. (22)    
    A segunda tarefa realizou quarenta dias de bombardeio incessante 
sobre a milenar Paris. Antes, com Bismarck, realizava a Prússia a reunião 
apregoada: “... o regime de ferro de Bismarck atrofiava a capacidade de 
cidadania do povo alemão, deixando-a destruída para o Kaiser Guilherme 
II, “o diletante coroado”. (23)  
    O barco ganhava o comandante; quase cinqüenta anos antes, seu 
mentor:  A história política européia, que teve no Príncipe italiano sua 
revelação, no inglês Leviathan seu símbolo e na subvertida vontade 
francesa de Rousseau a solução, requeria o pujante organizador alemão. 
Mister, pois, este “Maquiavel” de olhos azuis, modernizado - o “patriota 
unificador”, de sobrenome Hegel. Por completo, Georg Wilhelm Friederich 
Hegel (1770-1831):    

http://www.hotbook.com.br/
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    “A filosofia política moderna acha sua primeira forma sistemática em 
Hobbes; mas seu germe vital está em Maquiavel, de quem Hegel foi - não 
preciso lembrar - um grande admirador. E uma história que tem no 
Príncipe sua revelação, no Leviathan seu símbolo e - podemos também 
acrescentar, na vontade geral de Rousseau sua solução ideal, não podia 
deixar de ter como conclusão o deus-terreno de Hegel”.(24)                                                        
   Seguindo o princípio do Líder, Hegel extraiu do Nicol(m)au o apelo “aos 
altos destinos":  
   “Na opinião pública, tudo é a um tempo falso e verdadeiro, mas cabe ao 
Grande Homem descobrir nela a verdade... E quem não compreende 
como desprezar a opinião pública... esse nunca realizará qualquer coisa  
grande.” (25)  
   Notemos como Hegel levou a sério a tapeação:  
   “A isto pode-se chamar astúcia da razão - o fato de por as paixões a 
trabalhar por si mesmas, embora aquilo que lhe desenvolva a existência 
através dessa compulsão pague o preço e sofra a perda... O particular é, 
na maior parte, demasiadamente insignificante quando comparado com o 
geral: os indivíduos são sacrificados e abandonados.” (26)   
   O pavilhão nacionalista, extremado e incrementado, foi o mesmo degrau 
que permitiu ao  novo passageiro subir a bordo e sentar, em lugar de 
honra, no trem dos infortúnios:  
   “O Estado exige impostos e esta exigência de que cada um dê alguma 
coisa de sua propriedade, com o Estado tomando deste modo aos 
cidadãos, abarcando toda a existência: o direito à vida é sagrado, mas a 
ele se deve renunciar”.(27)  
   “Os impostos não são, em absoluto lesões do direito de propriedade, a 
ponto de se considerar que reclamá-los seja algo ilícito. O direito do 
Estado, é algo mais alto do que o direito do indivíduo a sua propriedade e 
a sua própria pessoa”(28).  
   Antes a Pátria do que a própria vida. Kamikazes agradecem a 
compreensão, mas  pode alguém chamar filosofia o convite à morte?   
 Não nos é difícil divisar a razão da escada: “O nacionalismo era o único 
sentimento que encerrava capacidade de atração geral” (29).  
   A Revolução Francesa, mais do que devaneios filosóficos, indicava o 
que uma Nação unida poderia realizar. De nada adiantava ao cidadão 
possuir direitos em relação ao Estado, como acontecia na Inglaterra, mas 
não ser respeitado por periódicos invasores, como acontecia na Prússia:   
    “Hegel influiu nos negócios na Alemanha ao fim das guerras 
Napoleônicas, diante a profunda humilhação nacional perante a França e 
as aspirações de unificação política e criação de um estado nacional que 
correspondesse a unidade e grandeza da cultura germânica.(30)   
  Hegel quis e conseguiu influir em tudo:  
   “Ao correr do desenvolvimento de seu pensamento, iria Hegel colocar-
se do lado da realidade da força, da violência, da prepotência; iria 
salientar o desabrochar das sociedades e do Estado como grupo 
hegemônico, em concorrência vital com outros Estados. O que ele de 
certo modo antecipou, e se converteu uns vinte anos depois de sua morte 
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na idéia central da biologia evolucionista de Darwin, com conseqüências 
filosóficas que repercutiram de vários modos sobre a Concepção de 
Mundo moderna...”(31)   
  Seu discurso era enfático, convincente:  
 “Uma multidão que, devido a dissolução da força militar e a falta de uma 
organização financeira, não soube formar um poder estatal, não está em 
condições de defender sua independência contra inimigos externos”. (32)                                  
  Quando publicou sua “Enciclopédia”, Hegel era professor em Heidelberg, 
aprazível recanto entre Munich/Frankfurt; imediatamente, foi chamado a 
Berlim e consagrado “ditador oficializado” da filosofia política, por sua 
Filosofia da História;  “o desenvolvimento do espírito na história é missão 
precípua dos alemães, os únicos que compreenderam o alcance universal 
da liberdade... mas não se pode deduzir que onde exista lei exista 
liberdade, como Hegel de fato parece pensar. Se assim fosse, “liberdade” 
seria sinônimo de “obediência à lei”, o que é um pouco diferente da 
opinião de um leigo.”  (33)   
   Hegel supôs propor a perfeição: “Somente a Idéia Absoluta é ser, 
perene vida, verdade que se sabe a si mesma, e é toda a verdade.” (34) 
Rohmann põe sua colher: 
   “Hegel percebia uma relação complicada entre a família, a sociedade 
civil e o Estado, e concebia o Estado, também, como manifestação do 
Absoluto, ao qual o indivíduo é, paradoxalmente, obrigado a se sujeitar 
espontaneamente.”  (35)  
  A personalidade e a obra  foram ironizadas por Von Mises:  
  “Houve Hegel. Certamente foi um pensador profundo; suas obras são 
um rico acervo de idéias estimulantes. Não obstante, escreveu sempre 
dominado pela ilusão de que Geist, o Absoluto, revelava-se por seu 
intermédio. Não havia nada no universo que não estivesse ao alcance da 
sabedoria de Hegel. Pena que sua linguagem fosse tão ambígua, a ponto 
de ensejar múltiplas interpretações...” (36)  
    A estratégia do lôbo, altamente interessante aos profissionais da 
política, não escapou da aguda crítica do contemporâneo Artur 
Schopenhauer (1788-1860):                                                                                                          
      “ ... pelos poderes vigentes como o Grande Filósofo oficializado, era 
um charlatão de cérebro estreito, insípido, nauseante, ignorante, que 
alcançou o pináculo da audácia por garatujar e fortificar as mais malucas 
e mistificantes tolices. Essas tolices foram barulhentamente proclamadas 
como uma sabedoria imortal, por seguidores mercenários, e prontamente 
aceitas como tal por todos os tolos, que assim se juntaram num coro 
perfeito de admiração, como nunca antes se ouvira. O extenso campo de 
influência espiritual que assim foi fornecido a Hegel por aqueles que se 
achavam no poder capacitou-o a realizar a corrupção intelectual de toda 
uma geração.” (37)   
  Schopenhauer não viveu o suficiente para testemunhar como a 
corrupção intelectual hegeliana manchou não só a sua, mas todas as 
gerações que se seguiram.          
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   As críticas em cima dos fundamentamentos do Direito Natural* até a 
chegada do Contrato Social, de Rousseau, possuíam características 
comuns, tentativas dissimuladas de extinção do pensamento 
jusnaturalista. Seriam totalmente exitosas com Napoleão, para o prejuízo 
de todos: 
________________________________________________________________ 
* Direito Natural:  proveniente do jusnaturalismo, caracterizado por Bobbio 
"como a doutrina segundo a qual existem leis não postas pela vontade humana - 
que por isso mesmo precedem a formação de todo o grupo social e são 
reconhecíveis através de pesquisa racional - das quais derivam, como em toda e 
qualquer lei moral ou jurídica, direitos e deveres que são, pelo próprio fato de 
serem derivados de uma lei natural, direitos e deveres naturais."  Bobbio, 
Norberto, Liberalismo e Democracia, p. 12. Locke enalteceu o “Direito Natural” 
como a principal fonte, para não dizer a única científica, confiável e justa da 
própria Ciência Jurídica. Foi claro: “Se eliminas a lei da natureza, eliminas, ao 
mesmo tempo, entre os homens, toda a cidadania, todo o poder, a ordem e a 
sociedade”. Paulo Nader acrescenta: “O Direito Natural não possui a função de 
ocultar interesses materiais ou propósitos políticos. Não é ideológico... 
                                                                                                                                                       
     “É representado pelas pressões exercidas pelo regime napoleônico 
sobre os estabelecimentos reorganizados de ensino superior do direito ( 
as velhas Faculdades de Direito da Universidade haviam sido substituídas 
pelas Escolas centrais por obra da República, transformadas 
posteriormente sob o Império em Escolas de Direito e colocadas sob o 
contrôle direto das autoridades políticas) a fim de que fosse ensinado 
somente o direito positivo e se deixasse de lado as teorias gerais do 
direito e as concepções jusnaturalistas (todas coisas inúteis, ou 
perigosas, aos olhos do governo napoleônico que, não esqueçamos, era 
nitidamente autoritário.)” (38)  
. A filosofia de direito de Hegel sedimentou a herança platônico-francesa 
ao insinuar que o Jusnaturalismo poderia existir, desde que circunscrito à 
“totalidade ética”:   
  “Considerado isoladamente, o indivíduo era meramente nocivo, um 
animal governado por instintos bruscos, como dissera Rousseau, sem 
nenhuma norma de ação mais alta que impulsos, apetites e inclinações, e 
sem regra de pensamento mais importante que fantasias subjetivas. Os 
direitos e liberdades do indivíduo seriam aqueles que correspondessem 
aos deveres impostos pela situação que desfrutava na sociedade. Hegel 
fundiu a idéia da vontade geral incoerentemente formulada por 
Rousseau.” (39).                                                                                                                            
   O extraordinário filosofo alemão apelou à “vontade geral”, solicitada a 
florescer não no tronco da República, como propugnara o sofista francês, 
mas enfeixado na própria Monarquia, afinando a Hobbes e Jehan Bodin. 
Vejamos o (pré)conceito já emanado por Hobbes sobre o ser humano, 
algo que passou de geração a geração e de país em país:   
   “Fora do Estado, acha-se o domínio das paixões, a guerra, o medo, a 
pobreza, a incúria, o isolamento, a barbárie, a ignorância, a bestialidade.  
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No Estado, acha-se o domínio da razão, a paz, a segurança, a riqueza, a 
decência, a sociabilidade, o refinamento, a ciência, a benevolência”. (40)       
  Thomas Hobbes sentenciara: “A autoridade, não a sabedoria, cria a lei”. 
(41)  
___________________________________________________________  
... As diretrizes que traça para o Direito Positivo não decorrem de convenções 
humanas, nem são seus princípios estabelecidos à luz de acontecimentos 
históricos.” “...abandonar a idéia do Direito Natural é manifestação mais grave 
ainda, porque tal renúncia corresponde à tese de que não há, para o Estado, 
qualquer limite na sua tarefa de legislar, sendo-lhe franqueadas todas as formas 
de totalitarismo.”  Leo Strauss especulou pelo este óbvio:  “ ... o abandono da 
crença no direito natural, de um direito superior ao positivo, com valor objetivo e 
validade metahistórica, teria sido uma das causas do surgimento dos Estados 
totalitários, cujos principio ético consiste na máxima bárbara Gesetz ist Gesetz: a 
lei deve ser obedecida em si mesma, pelo fato de que é uma lei, 
independentemente de qualquer consideração sobre o seu valor ético.”     
     Brasileiros obedecem porque é Medida Provisória. Brasileiro é tão bonzinho... 
Não se incomoda com a ditadura, seja ela de quartel ou  de cartel. 
  Nesta, Hegel soube somar, ao invés de seu hábito de dividir: “A 
autoridade faz a lei por que é a sabedoria”.(42)  
  Hegel, por isso, considerava imprescindível uma monarquia nacional e 
constitucional, até por supor que toda a riqueza de Espanha, França e 
Grã-Bretanha provinha da união em torno do monarca. Misturando esses 
aleatórios dados com o conceito de nação fincado na linguagem, como 
gostava o ridículo Fichte, Hegel conseguiu liquidar com o tênue 
regionalismo ainda sobrevivente. Desvirtuaram-se tradicionais caminhos e 
vocações individuais, em nome do todo. O mais alto valor deveria 
pertencer ao Estado, que simplesmente responderia pelo diktak, molde 
estéril da personalidade platônica, a Nação-motor da História, o polvo que 
a tudo alcança, vetor estrelado, preferencialmente, por algum grande 
astro capaz de magistral interpretação:  
  “Desde o momento em que o Estado - conforme Hegel - assume a 
realidade do direito como desenvolvimento de uma pura idéia, 
pretensamente moral, em pleno voluntarismo jurídico, a tarefa de legislar 
tende a converter-se num facere. Trata-se de um fazer mediante o qual 
sua vontade trata de levar a prática à construção de uma sociedade nova, 
por um método que combina o idealismo, que lhe ministra o modelo, e o 
empirismo, com o qual trata de construi-lo. Assim ficam abertas as portas 
a todo o intento de realizar cientificamente qualquer tipo de utopias.” (43) 
   O vetor nacionalista compactava aparente vantagem prática frente a 
concepção de natureza social e humana arquitetadas pelos relativistas 
precoces. O modo de aprender a arte de guerrear poderia ser encontrado 
através da associaçãopara a defesa da pátria, pela impregnação de seus 
ideais e costumes, tornando-se, em resumo, do ponto de vista da tradição 
grega, um adepto prático das guerras. Hitler, Mussolini e Lenin bem 
souberam facere.  Ao fã tupiniquim Octávio de Faria, Cesar Bórgia viera 
melhor reencarnado: “Mussolini é, em traços gerais, o homem com quem 
Machiavel sonhou.”(44) 
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     Hitler o reconheceu quando, no acordo de paz da Tcheco Eslováquia, 
ele, Mussolini, dançou o ballet do “pacificador”. Nesta, como noutras 
ocasiões, Mussolini serviu de inocente-útil ao sagaz nazista: a presença 
italiana “conciliara” os interesses do III Reich e do resto do mundo. Eis o 
"vade-mecum" de ambos, a “lógica das lógicas”, enunciada primeiramente 
pelo Duce:     

“Formulo uma pergunta: após quatro séculos, o que resta de vivo no 
Príncipe? Podem os conselhos de Maquiavel ser ainda de alguma 
utilidade para aqueles que dirigem os Estados modernos? 
Circunscreve-se o valor do sistema político à época em que foi escrito 
e é, conseqüentemente, limitado e, em parte decrépito? Ou é, ao 
contrário, universal e atual, mais especialmente atual? Respondo a 
estas interrogações. Afirmo que a doutrina de Maquiavel vive hoje 
mais do que há quatro séculos, pois ainda que as formas exteriores 
de nossa existência tenham mudado consideravelmente, não se 
operaram modificações profundas, nem no espírito dos indivíduos, 
nem no dos povos.” (45) 

  O espírito do homem “selvagem” lembrado por Hobbes e a ação de 
domínio sobre a natureza, proposta por Bacon, teriam que ser 
submetidos ao competente “domador”. Ao povo, pau, pão e circo. O 
Estado Corporativo fez-se na obra: 
     “Cada ser humano tornou-se menos importante, mesmo a seus 
próprios olhos, ao ser confrontado com a vasta organização, além de seu 
controle e, muitas vezes, de sua compreensão. A corporação requer 
novos níveis de especialização do trabalho, coordenação central, 
economia de escala e concentração das tomadas de decisão... precipitou 
uma corrida do individualismo para o coletivismo. As tendências 
renascentistas à glória, à honra, e ao empreendimento individual foram 
substituídas, com poucas exceções, pela administração coletiva do 
“homem de organização” e pela busca do objetivo supremo da era 
moderna: a eficiência máxima. Enquanto a organização ia ficando cada 
vez maior, o indivíduo diminuía na mesma proporção.” (46) 
     Antônio Gramsci e os italianos tinham sido tapeados, mas não só eles:  
o próprio Lênin,  nos anos que antecederam à Revolução do Proletariado, 
ainda no exílio suíço, vibrara com o progresso encetado por Mussolini na 
província de Forli, quando o ator, já no início de sua carreira demagogo, 
provocara os diaristas trabalhadores de campo (braccianti) a enfrentarem 
os proprietários. Em seguida, tornou-se um dos jornalistas (?!) mais lidos 
na Europa. Em 1912, com menos de trinta anos, conquista “o poder do 
Partido Socialista Italiano, no Congresso de Reggio Emilia, insistindo em 
que o socialismo fosse marxista, perfeito, internacionalista e inflexível.” 
(47).  
     Assim falava  Hegel:  “Tudo o que o homem é, ele deve ao Estado; só 
nele o homem tem sua essência”.(48)   
    Assim cumpriram Bismarck, Mussolini, Hitler, Lênin e Stálin e seus 
macacos. 
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     Hegel pintou um estado de natureza sem inocência, (que infância 
tiveram esses filósofos...) alertando à tradicional violência de civilizações 
sem Estado. Ele conhecia e gostava da obra de  Hobbes, sem dúvida.  
     A velha receita determinava detonar de imediato a base do 
pensamento “Iluminista; a tanto, Hegel formula o ensaio juvenil, de idade 
e ingenuidade - “Diversas Maneiras de Tratar Cientificamente o Direito 
Natural” de 1802. Trata-se, evidentemente, de anunciado sofisma. Russel, 
numa trivial definição, poderia satisfazê-lo com apenas uma resposta, 
única maneira: “...Neste caso, entende-se por direito natural aquilo a que 
um homem tem direito, precisamente devido à sua natureza humana.” 
(49)  
   Bobbio demonstra que Hegel conseguiu ser “mais roussoniano que 
Rousseau...”(50) Este montara um contrato parcialmente inadequado. 
Mister era melhor expressá-lo:    
   “Para que tal aconteça, explica Hegel, é necessário que haja, por parte 
do Estado, autoridade absoluta e, da parte do povo, obediência 
incondicional. Os cidadãos do Estado de Hegel são súditos, servos, 
submissos, no exato sentido da palavra”. (51)  
     Neste caso, qualquer dialética é condenável, que dirá diversidade. 
John Dewey recorda os motivos:  “Onde quer que impere a autoridade, o 
pensamento é tido como duvidoso e nocivo.” (52) 
   Montesquieu alertara:  
   “A extrema obediência pressupõe ignorância naquele que obedece; faz 
suspeitar também ignorância naquele que comanda; neste caso este não 
terá de deliberar, de duvidar e nem de raciocinar; não deverá senão 
querer.” (53)       
    Quem, todavia, poderia conhecer ou se interessar pelos artífices 
liberais, sepultados ainda antes da famigerada Revolução? Por Napoleão, 
Rousseau é quem fora o vitorioso. A Alemanha o conheceu, e muito bem.  
Na celebração à inóspida guilhotina e à farsa democrática da Revolução 
Francesa, preferiu Hegel ser romântico: “Apenas agora o homem 
alcançou conhecer que o pensamento deve governar a realidade 
espiritual. Foi uma esplêndida aurora.”(54) 
    Os cidadãos do Estado de Hegel  foram os subservientes de Bismarck 
e Hitler, na mais pura, inocente ignorância. Toynbee analisa a perspectiva 
da “Vontade Geral”, de Rousseau,  fonte pela qual se serviu, deixando os 
restos para louco de Munique, a seu parceiro do sul, sobrando para os 
russos:                                                                                                                                           
    “Segundo esta concepção, o ser humano individual não é senão uma 
parte da sociedade de que ele é membro. O indivíduo existe para a 
sociedade e não a sociedade para o indivíduo. Por conseguinte, o que é 
significativo e importante, na vida humana, não é o desenvolvimento 
espiritual das almas, mas o desenvolvimento social das comunidades. Na 
minha opinião, esta tese não é verdadeira; sempre que tem sido 
considerada como tal e colocada em prática, tem produzido enormidades 
morais. A asserção de que o indivíduo é uma simples parte do todo social 
pode ser verdadeira quando se trata de insetos sociais - abelhas, 
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formigas e térmites - mas é falsa quando se refere a quaisquer seres 
humanos que conhecemos.” (55) 
    Henri Bergson o rejeitou diretamente:  
    “Em contraposição a Hegel e toda a ala da supremacia estatal, defende 
Bergson o valor supremo da individualidade humana. Qualquer espécie 
de sociedade é um meio, e não um fim em si mesma” (56). 
   Nem  Toynbee, tampouco Bergson estavam nos instantes de Hegel 
para serem ouvidos.  E se estivessem,  não adiantaria. Sören Kierkegaard 
(1813-1855) estava;  Miguel Reali o cita:   
   “Diferentemente de Hegel, que buscava o universal e a objetividade, o 
escritor desenvolve uma reflexão introspectiva na procura do “eu” e das 
componentes “singularidade e intimidade”, através da estética, ética e 
religião.” (57)  
   O dinamarquês remetia a importância da vida sobre as organizações, 
meras protetoras dos direitos individuais. Mas quem seriam Kierkegaard 
ou Bergson para suplantar o “filósofo oficial”?   
    Nem Hobbes, nem Platão, muito menos Maquiavel, tampouco 
Rousseau ou Hegel conheceram a “sabedoria” de Hitler e Lenin. Ficariam 
chocados com o bizarro: as forças impessoais solicitadas por ambos  
foram atendidas pelas duas forças pessoais. O poder soberano, dito 
também do povo, só é exercido por seu jockey.; e o povo,  montaria.                                          
 
 
   7.    O notável lacaio 
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 8.  As  pernas  mecânicas 
     
    De que maneira a estratégia de Hegel pode ser acolhida, ainda mais 
como manifestação científica? Como a dialética recebeu tão cobiçado 
galardão? De que modo simples leis positivas se apresentam como a 
mais pura expressão da ciência? Ora, bastava usar as duas pernas do 
original grego, já utilizadas por Maquiavel, Bacon, Hobbes, Rousseau e, 
principalmente, Descartes: “A cisão é a fonte da exigência da filosofia”, diz 
Hegel no Differenzschrift”.  (1) 
    Como Platão e Descartes, Hegel fazia a operação matemática de 
dividir o objeto em duas metades, para contrapô-las,  extraindo “o suco”. 
Não por coincidência, reafirmava-se a cisão do conhecimento, na velha 
estratégia da Academia:  
  “O abandono da universidade da Idade Média deve-se a uma iniciativa 
de um pequeno país chamado Prússia, no começo do século XIX, que 
criou uma universidade de maneira inovadora, dividida em 
departamentos: de Ciências, de Química, de Matemática.”(2)   
  Dentre estas, a matemática era a grande vedete: 
   “ Na matemática não há fatos fora do seu próprio campo que exijam 
comparação. Por causa dessa certeza, os filósofos de todos os tempos 
sempre admitiram que a matemática propicia um conhecimento superior e 
mais confiável do que o reunido em qualquer outro campo do saber.” (3)  
   Provando seu alinhamento científico-filosófico-mecanicista, para exigir o 
reconhecimento científico à sua nem tão engenhosa propositura, Hegel 
formulou as poéticas palavras, em homenagem ao ídolo Descartes:   
   “Como ele cruzamos propriamente o umbral de nossa filosofia 
independente... Aqui, podemos dizer, estamos em casa e podemos, como 
o navegante após longo périplo por mar proceloso, exclamar “terra”...”(4)   
   Sinceramente, era preferido ter ficado no mar.                                                                          
   “ ...um racionalista francês, Helvécio, afirmara que as leis podem ser 
deduzidas de princípios certos como aqueles da geometria.” (5)   
    O  precursor utilitarista-positivista, já no prefácio do L’esprit (6), alegava  
que tentara tratar a ética como qualquer outra ciência e fazê-la tão 
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empírica como a Física. Ora, tratar a ética como aritmética captava 
enorme simpatia popular; daí a sua corruptela foi um pequeno passo. 
Helvécio passou a ilusão de que  o legislador sábio  utilizaria dores e 
penalidades para harmonizar interesses contrários, mas inaugurava 
temerário precedente: se moralidade e instituições sociais justificavam-se 
apenas por sua utilidade, qualquer reivindicação pessoal seria um 
absurdo. Assim aconteceu.  Na luta à tomada de poder, o argumento 
numérico, próprio de Descartes e Rousseau, constituiu-se de pleno 
sucesso, fortalecendo os desmandos da Revolução Francesa e o 
desdobramento napoleônico. 
    O Barão de Holbach (1723-1784) propunha “O Sistema da Natureza” 
(7), misto de ateísmo e materialismo também baseado nas ciências 
físicas conhecidas. Irradiando a crença de que a classe média era, em 
sentido especial, paradigma de bem-estar, Holbach propugnou pela 
extensão dos direitos políticos a ela, maneira de minimizar o acirramento 
de classes, por interferência do poder.  Alemães costumam perseguir a 
perfeição: 
     “Muitas partes do direito civil são, por assim dizer, somente uma 
espécie de pura matemática jurídica em cuja posição não pode ocorrer 
nenhum influxo decisivo, como a doutrina da propriedade, da sucessão, 
as hipotecas, etc. “ (8) 
     A mecânica universal de Newton vinha a calhar. No começo da 
terceira parte dos Principia, a demonstração cabal de fenômenos de ação 
e reação:  
      “Agora demonstrarei a estrutura do Sistema do Mundo:                                                         
     Todo o corpo continua no próprio estado de repouso ou de movimento 
uniforme numa reta, a não ser que seja impelido a mudar esse estado por 
forças que lhe forem aplicadas. 
     A mudança de movimento é proporcional à força motriz aplicada e 
ocorre na direção da reta em que a força foi aplicada. 
    Para toda ação existe sempre uma reação igual e oposta.”(9) 
   “Na natureza, nenhuma coisa muda senão pelo encontro das outras”. 
(10)  
   O item número um, antes de Newton, Descartes já o formulara, em 
1644,  no Principia Philosophiae; e o ítem três foi ainda mais fatal para 
Hegel e tantos. A medição de fenômenos físicos de acordo com sua 
intensidade variável, mas de regular constância sobre um eixo 
epistemológico arbitrado, como se tudo pudesse ser resolvido por 
eficazes medidores, foi aplicada em todos os temas nos quais os 
conceitos de desenvolvimento fossem relevantes. Foi usada, par 
excellence nos Estudos Sociais, por arranjos dialéticos. O trabalho da 
investigação hegeliana redunda em trazer à tona o dark side, o negativo 
subliminar da trajetória histórica conhecida, à luz de uma realidade virtual 
completamente fantasiada. Jean T. Desanti analisa os esforços de Hegel, 
sua tentativa: “...emendar os encadeamentos operatórios da matemática 
com seus encadeamentos conceituais.”(11)  
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    Qual o significado que queria emprestar este extraordinário arquiteto de 
palavras? E a composição etimológica da famosa dialética? Ou, como 
indaga Bobbio, “o termo dialética tem significado unívoco? Se tem muitos 
significados, que relação existe entre uns e outros?”(12)   
   O termo “dialética”, como tudo de Hegel e Platão, suscita dúvidas e 
polêmicas:  “Os escritos de Hegel estão entre as obras mais difíceis de 
toda a literatura filosófica, devido não só a natureza dos tópicos 
discutidos, mas também ao estilo canhestro do autor.”   (13) 
   Vejamos pelo descendente Antônio Gramsci, quem sabe, no texto de 
Bobbio: 
    “ Quanto ao uso do termo ‘dialética’ ( e derivados) podem-se encontrar 
– nas páginas de Gramsci – os diversos significados que o termo ssumiu 
na linguagem marxista. Podem-se distinguir, pelo menos, dois 
significados fundamentais: o significado de ‘ação recíproca’ e o de 
‘processo por tese, antítese e síntese’. O primeiro significado aparece 
quando quando o adjetivo ‘dialético’ vem unido à ‘relação’, ‘conexão’, 
talvez mesmo ‘unidade’. O segundo, quando vem unido a ‘movimento’, 
‘processo’, ‘desenvolvimento’.” (14) 
    Tentemos pelos marxistas, seus maiores cultores: 
     “Tem-se a impressão de que, na linguagem cotidiana do marxismo, o 
termo ‘dialética’ apresenta uma fluidez excessiva, escondendo em suas 
dobras significados variados, dificilmente articuláveis entre si, e que são, 
de resto, a maior fonte de confusão e de plêmicas inúteis.” (15) 
    Vamos dissecá-la de outro modo. Alguns pesquisadores enxergam-no 
formado pelo prefixo dia - correspondente a intercâmbio - e pelo verbo 
legein, ou substantivo logos,  significando diálogo. O sentido, todavia, por 
dialético continua dúbio. Tentemos outra: pela semiótica, na sintaxe e na 
semântica do prefixo dial  percebe-se o pragmatismo do adjetivo dual, ou 
seja, duplo,  talvez anunciante de duas éticas - uma, real, legítima; outra a 
que interessa, dissimulada. Chama-se dial o eixo por onde corre, de norte 
a sul ou de leste a oeste, no receptor de rádio, o ponteiro para atingir as 
posições de cada emissora. Continuamos na mesma.  Rohden nos fala 
em soma de dia=através e lelo=pensar, jogo de palavras que envolve 
duas (dial) éticas...(16)   
     Decifremos o significado diretamente pelo adepto? Logo, para Hegel, é 
o sufixo que denota a própria lógica proveniente de uma escolha arbitrária 
sobre um dos dois vértices chamados “intercambiáveis” (na verdade 
contraditórios) que produzem o confronto das forças, daí restando os 
despojos cognominados síntese. Considerando o mundo em equilíbrio 
permanente, por causa da confrontação das forças físicas, Hegel 
enxergava a dinâmica da História como produto também do princípio 
decorrente, quando a oposição e situação teriam cada um sua razão e 
seu equívoco, resultando a providencial síntese que eliminaria os erros de 
cada uma, voz da maioria, que imediatamente passa a totalitária.  
Descamps não o perdoou:  
   “Praticar a história é, então, se colocar à escuta de mecanismos de 
poderes, de interesses e de paixões que forjam um real que só aparece 



 53 

como racional tarde demais para o filósofo hegeliano acompanhado de 
sua coruja de Minerva.” (17)  
   Teses antagônicas, o positivo versus negativo, atração e repulsão 
gerariam a síntese, daí outra tese, outra antítese e nova síntese, assim 
por diante, em movimentos supostamente regulares, numa mágica 
depurativa para um produto pretensamente mais fortalecido e 
cientificamente correto. Cada povo daria sua peculiar e oportuna 
contribuição ao mundo, ganhando ou perdendo importância, e a 
propositura coincidia com um dirigido exame aos fatos da acidentada vida 
européia. Granger descobre sua principal deficiência:  
    “Sejam quais forem os atrativos das descrições dialéticas de certos 
períodos da história, não podemos deixar de pensar que a diversidade 
dos acontecimentos e dos homens não se ajusta assim tanto a este 
esquema. O salto da antítese para a síntese aparece muitas vezes como 
arbitrária.” (18)   
   Contrapõe-se tese e antítese no eixo determinista. Para alcançar a 
realidade (aleatória) captada na síntese, mister o antagonismo mais 
unilateral possível, o choque frontal, o confronto direto. O resultado é esta 
pretensa sintética-expressão, a qual já nasce deformada e até 
traumatizada  pelo próprio choque, e completamente distanciada da 
harmonia natural por que regem todos os corpos, esquecidos tanto na 
produção quanto em sua apuração. Se paixões não são metais que se 
fundem, tampouco são campos magnéticos repelentes. Burns assim 
desqualificou o método: “Nunca acontecia de o novo substituir 
inteiramente o antigo, pois o padrão da mudança era “dialético.” (19)  
 Paul Feyerabend compôs “Contra o método”.(20)  
 Pedro Demo assinala prosaicas constâncias nas formulações dialéticas. 
Vale a pena trazê-lo: “Todavia é mister modestamente reconhecer que a 
dialética padece de crônica inefetividade, por várias razões: 

na maioria das vezes, apresenta-se como mera disposição teórica, verve 
crítica, fúria verbal; esta incongruência é ainda mais gritante quando a 
dialética se diz materialista histórica, porquanto nada seria mais a esta 
postura do que o distanciamento acintoso para com a prática; 
por outra, no campo formal, a dialética comporta-se como qualquer outra 
metodologia e não deveria mostrar pudor, retração, constrangimento no bom 
uso das instrumentações cientificas e metodologias; trata-se simplesmente 
do patrimônio comum científico; a diferenciação vem após ele, não 
propriamente dentro dele; 
é quase marca do dialético o azedume compulsivo, que em tudo põe defeito, 
muitas vezes sem sequer tomar conhecimento devido do que critica, sem 
apresentar alternativa convincente; esta vocação para “detergente” apenas 
esconde fraquezas crônicas e a falta concreta de contraproposta; 
forçoso é reconhecer a ainda baixa produtividade nos campos ditos 
alternativos, aqui resumidos na qualidade política - sabemos melhor dizer o 
que falta, o que se deturpa, mas estamos longe de garantir caminhos outros 
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criativos; a dialética ainda não apresentou qual seria a alternativa, por 
exemplo, ao “idiota especializado”; 
é por demais comum a confusão simplória entre horizontes formais e 
horizontes políticos, sobretudo a “politização” fora de lugar; vai por conta 
disso, por exemplo, a leviandade dos que acham a dialética a falta de 
capanorância em matéria de estatística e computação, ou decantam como 
dialética a despreocupação ingênua com o método    
é estereótipo freqüente o vôo macro-histórico, que pretende explicar a 
história toda em duas patadas, com ar profético simplório, dando a entender 
que a dialética vagueia lá, onde não mora ninguém; tudo que é estranho ao 
homem comum foi inventado por pessoas que não se acham comuns e 
produzem uma dialética esnobe e particular; sobretudo, são escassas as 
experiências alternativas, nas quais se trata de conferir a qualidade política 
concreta, donde jorra a conclusão inevitável de que a fala insistente sobre 
mudança é tendencialmente estratégia para camuflar o desinteresse e o 
distanciamento para com compromissos históricos concretos; porquanto, 
nada é mais conservador do que a crítica radical sem prática.” (21)       

    A dialética é realmente mais fácil de entender como ética (ou falta dela) 
do que como lógica. Constitui, além de antagonismo predatório, sutil 
apelo moral, sem perder a característica da estratégica divisão, lição 
antiga:  
    “ ...Hegel vê em Platão uma dialética positivo-especulativa, uma 
dialética tal que não conhece contradições objetivas somente por abolir 
sua pressuposição, mas que compreende ademais a contradição 
antitética do ser e do não-ser, da diferença e da indiferença(...). Para esta 
interpretação da dialética platônica Hegel se inspira, sobretudo, no 
Parmênides de Platão.” (22)   
    Kant se reportava à dialética como “ciência das ilusões” (23) e 
Schopenhauer bem que advertiu: 
      “Se alguma vez quiseres embotar o engenho de um jovem e 
incapacitar-lhe o cérebro para qualquer espécie de pensamento, o melhor 
que podes fazer e dar-lhe a ler Hegel. Pois estas monstruosas 
acumulações de palavras, que se amontoam e se contradizem 
mutuamente, impelem o espírito a atormentar-se com vãs tentativas para 
pensar qualquer coisa em relação a elas, até cair em colapso de plena 
exaustão.  Assim, qualquer capacidade de pensar fica tão inteiramente 
destruída que o jovem acabara por confundir a verbosidade vazia e ôca 
com o pensamento real.” (24)  
  Norberto Bobbio concorda:  
  “Tem-se a impressão de que, na linguagem cotidiana do marxismo, o 
termo “dialética” apresenta uma fluidez excessiva, escondendo em suas 
dobras significados variados, dificilmente articuláveis entre si, e que são, 
de resto, a maior fonte de confusão e polêmicas inúteis.”(25)   
   Sir Popper rechaça completamente a dialética e suplicou: “A nova 
geração, pelo menos, devia ser ajudada a libertar-se dessa fraude 
intelectual, a maior talvez da história de nossa civilização.”(26)   
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   Nietzsche a viu como fórmula do oportunismo,(27) embora sua obra 
tenha  o estilo. 
   Niels Bohr, o extraordinário físico de nosso século, igualmente fulmina a 
pretensão científica calcada no choque dos contrários, demonstrando 
como uma premissa mal apanhada enseja o prejuízo de seu inverso.  
Vale o replay:  “Uma verdade superficial é um enunciado cujo contrário é 
falso ... enquanto que uma verdade profunda é um enunciado cujo 
contrário também é uma verdade profunda.” (28)   
    Destarte, como admitir científica síntese calcada em tantos dados 
prejudicados? 
    Essa idéia da oposição de forças atuando em equilíbrio ordenado por 
um fenômeno progressivamente lógico, todavia, desde Platão mostrava-
se capaz de fornecer a nova “chave” do entendimento sobre a natureza e 
sobre a História. Estava ao alcance dos germânicos, pois, a realização 
pela Pátria, já experimentadas pelos vizinhos. As forças impessoais 
inerentes à sociedade consumariam o destino de cada um. Só o produto 
da força reunida era capaz de produzir hegemonia. Apenas esta força 
seria capaz de barrar futuras invasões. Hegel clamava pela união em 
torno do estandarte e eleição de adversários, primeiro mostrando pela 
história um mundo hostil, daí requerendo a chamada “reação” veiculada 
por Newton, o vetor contrário, a dialética do nacionalismo pan-germânico 
contra outras nacionalidades, especialmente aquela assaltante. 
   A dialética disseminada no campo político professava autenticidade 
racional. Foi para ascender à autenticidade, merecer crédito e 
reconhecimento, que Hegel peregrinou pelos atalhos da física conhecida, 
propondo o uso e controle da intensidade das forças por cálculos precisos 
fornecidos pelas ciências matemáticas, único método consentido desde 
Galileu e que serviu como padrão ideal à condução das massas. Seu 
primórdio exige a reunião da força. Só o  Estado poderia perfazer a força 
concentrada, positivamente guardada na Constituição - “a organização 
das várias partes num todo compacto e coerente, que seja mais forte que 
as partes e, por isto mesmo, sua desagregação interna afaste a ameaça 
de destruição proveniente de fora” (29)   
  Bertrand Russel  execra a possibilidade tantas vezes tornada realidade: 
  “Surge um grave perigo quando esse hábito de manipulação com base 
em leis matemáticas é estendido ao nosso trato com seres humanos, uma 
vez que estes, diferentemente do cabo telefônico, são suscetíveis de 
felicidade e infortúnio, de desejo e aversão. Seria, portanto, lamentável 
que se permitisse que hábitos mentais apropriados e corretos para o trato 
com mecanismos materiais dominassem os esforços do administrador no 
plano da construção social”. (30) 
  O indivíduo (exceto o Príncipe e seus asseclas) era descartado. Ele 
perdia sua identidade, tomada por um Estado condutor, na justificada 
totalidade ética. O molde, (sempre o mesmo, aplicado desde a 
Renascença), ordenava a todos buscarem o abrigo comum, o grande 
toldo do Estado. Ao conceder proteção ao povo, recaia ao protetor o 
direito de subjugá-lo. O Príncipe e seus amigos mostram-se único guia, 
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fim de todo o desenvolvimento e de toda sucumbência:  “O Direito do 
Estado é algo mais alto que o direito do indivíduo a sua propriedade e a 
sua pessoa”. (31)  
   Neste propósito, trazemos a crítica e o apelo de Habermas:                                                     
  “Por certo Hegel, do mesmo modo que Aristóteles, ainda está 
convencido de que a sociedade encontra sua unidade na vida política e 
na organização do Estado; a filosofia prática dos tempos modernos parte, 
como antes, do princípio de que os indivíduos pertencem à sociedade 
como membros a uma coletividade ou as partes do todo - mesmo quando 
o todo deva ser constituído somente através do vínculo entre suas partes. 
As sociedades modernas, todavia, tornaram-se tão complexas que não se 
pode mais aplicar sem problemas ambas as figuras de pensamento - uma 
sociedade centrada no Estado, outra no indivíduo. A teoria do discurso do 
direito - e do Estado de Direito - tem de romper a bitola convencional 
imposta pela filosofia do direito e do estado, ainda que acolha sua 
temática.” (32)                          
   Sua temática é má temática. O rompimento é com o conceito, com o 
paradigma das ações de justiça, de direito, as quais, se antecedidas de 
ética, simplesmente não nascem, não acontecem, não persiste razão a 
tanto. 
  Felizmente não são poucos os que reconhecem,  até se penitenciam. Sir 
James Lightill foi dos mais célebres: 
  “Hoje em dia todos nós estamos profundamente cônscios de que o 
entusiasmo que nossos precursores tinham em relação aos feitos 
maravilhosos da mecânica newtoniana levou-os a fazer generalizações 
nesta área de previsibilidade, na qual de modo geral talvez tenhamos 
tendido a acreditar, antes de 1960, mas que hoje reconhecemos que era 
falsa. Queremos nos desculpar coletivamente por haver confundido o 
público instruído em geral, fazendo-os acreditar em idéias sobre o 
determinismo de sistemas que satisfazem as leis de movimento de 
Newton, as quais, a partir de 1960, foi provado serem incorretas.” (33) 
   A natureza não conhece justiça, que é um conceito inventado por 
Platão. Nada é igual a nada, portanto não há compensação. Mas a 
natureza conhece a ética, embora Darwin assim não acreditasse. Ela 
conhece cooperação, respeito e diversidade, na multiplicidade dos corpos 
em movimento,  em ambiente de energia a todos comum. 
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  9. Dialética x Somalética 
 
  Foi pela consideração ao Direito Natural que o Iluminismo 
resplandeceu. Sociedades e governos coexistiam para proteger o direito 
de propriedade e garantir ao aspirante o produto de sua participação 
social, na medida em que esta é exercitada. O direito de propriedade 
advém da extensão desta personalidade aos objetos produzidos, 
consumidos, usados. Ao dispender neles sua energia, ou mesmo captá-
la, o homem os transforma em partes de si mesmo:  “O homem tem 
direito natural as coisas com as quais “misturou” o trabalho do seu corpo, 
tais como, por exemplo, cercar e lavrar a terra.” (1)                
  Locke propôs, como bem diz Capra (2), “a teoria atomística da 
sociedade humana” mais de duzentos anos antes do princípio ser 
corroborado pela física nuclear. Adam Smith o completou, mas “o 
trabalho como origem e fundamento de toda a propriedade” foi negado 
justamente pelos patronos das chamadas causas “sociais” e 
“trabalhistas” dos séculos  XVIII, XIX e XX.  Subvertida a teoria pelo 
parcial exame histórico-econômico de competentes sofistas,  somadas 
drásticas alterações circunstanciais dos séculos XIX e XX, a moda 
trabalhista-comunista, paradoxalmente,  afastou a propriedade do próprio 
trabalhador. Teriam sido, então,  John Locke, Adam Smith, os mais 
autênticos socialistas? A resposta é afirmativa e não somos os primeiros 
a levantar a para muitos bizarra hipótese:  
  “Adam Smith só não se qualificou como anticapitalista porque o século 
XVII era básicamente capitalista, mas sua posição a respeito da 
ideologia e da prática capitalista era marcada por boa dose de ceticismo. 
As idéias de Von Humbolt e de Smith se relacionavam com a tradição 
socialista-anarquista - a crítica libertária de esquerda ao capitalismo. 
Tudo isso foi pervertido de forma grosseira, ou simplesmente esquecido, 
na vida intelectual moderna; no entanto, penso que todas essas idéias 
derivam diretamente do liberalismo clássico do século XVIII.” (3)   
   Para nosso conforto, ninguém menos do que o Premio Nobel de 
Economia 1998 também concorda: "Eu acho que o Adam Smith é um 
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economista de esquerda; os líderes da Revolução Francesa eram 
grandes discípulos de Adam Smith." (4)  
  Mais conhecida pelo toque de Hegel que embalou o marxismo, a 
relação dialética no prisma lockiano jamais é paradoxal, contraditória ou 
hierárquica. Salientando o caráter integrativo dos dois pólos, Locke exibe 
rito mais complexo, por isso também mais completo do que a 
simploriedade da platônica contraposição de vetores. Relembremos a 
citação:"Foi igualmente pela recusa do dualismo cartesiano, e pela 
defesa da observação e da análise contra o espírito sistemático, que 
Locke se impôs como "mestre da sabedoria" aos filósofos franceses do 
século XVIII." (5)  
    Dos raros precursores da ciência política, praticamente nenhum lhe 
serviu. Não havia governo civil. Não usou Platão, a não ser para lembrar 
das trinta tiranias de Atenas e as de Siracusa, as quais tiveram como 
conselheiro o próprio Platão; muito menos Maquiavel. Tampouco parou 
em Hobbes, exceto para rapidamente contestá-lo; dos franceses,  
nenhum foi considerado – nem Bousset, ou Bodin, muto menos 
Descartes. O universo destes artífices se fazia totalitário, mecanicista e 
determinista. Locke quebraria uma perna do tripé; as outras deveriam 
cair na consequência, mas o mundo tinha que esperar mais provas.  O 
físico nuclear Max Born, se presente, concordaria:  “Max Born também 
escreveu, para dizer que não entendia como era possível conciliar um 
universo totalmente mecanicista com a liberdade da ética individual... Um 
mundo determinista é, para mim, um mundo muito aborrecido.” (6)   
  Locke, como Born, não permitiu a seu mundo aborrecê-lo. Sua 
personalidade e a consistência dos “Ensaios Sobre a Lei da Natureza” 
propiciavam o bálsamo intelectual. Na abordagem científico-filosófica do 
sensato inglês não cabia aquele ordenamento numeral do já consagrado 
conterrâneo e contemporâneo Newton, embora este detivesse sua 
admiração. Desconfiava o  íntimo de Locke, no entanto, de que boa parte 
da matemática utilizada não passava de um disfarce. Era preferível trilhar 
uma incerta verdade do que a certeza do equívoco; e assim falou John 
Locke: 
  “1) Enquanto as idéias matemáticas podem ser expressas por meio de 
sinais sensíveis, imediatamente claros aos nossos sentidos, as idéias 
morais só podem ser expressas por meio de palavras, que são signos 
menos estáveis e exigem interpretação; 
   2) as idéias morais são mais complexas do que as matemáticas, daí a 
maior incerteza dos nomes com que são designadas e a dificuldade em 
aceitá-las todas de uma vez.”  (7) 
  Pois é o maior matemático, o Professor Doutor Albert Einstein, quem 
lhe dá razão. Preconceitos, pressupostos marcadamente deterministas, 
absolutistas e calculistas são tão impróprios quanto a utopia, a ilusão,  a 
impossibilidade: “O princípio criador reside na matemática; sua certeza é 
absoluta, enquanto se trata de matemática abstrata, mas diminui na 
razão direta de sua concretização”. (8)      
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 Apesar da magnitude de sua obra, o modesto Locke considerava-se 
simples operário “encarregado de limpar um pouco o terreno, de afastar 
uma parte das velhas ruínas que obstruem o caminho do conhecimento, 
que sustam ou retardam o progresso” (9).  
 Grande parte das velhas ruínas acabaram mesmo ruindo, e de imediato, 
na Inglaterra; algumas outras resistem, mesmo com a ainda mais 
espetacular implosão científica causada na história da civilização pelo 
aquele outro notável modesto,  A. Einstein.  O caráter da relação polar 
vista por John Locke voga no esteio que requer Edgar Morin e todos os 
modernos físicos, num leitmotiv solidário-integrativo, expressão somada 
– algo que inventamos expressar como somalética, em vez da 
preconceituosa “dialética”.  
   Manifesta-se o professor Miguel Reale sobre a peculiaridade metódica 
de Locke, embora este,  é bom que se corrija, não pudesse conhecer a 
dialética de Hegel, pela impossibilidade cronológica,  apenas a de 
Hobbes e Platão, este de modo indireto, o que vem a dar na mesma:  
   “A dialética que desenvolveu é a da complementariedade que implica 
uma pluralidade de perspectivas, que conduzem a sínteses abertas, 
onde os elementos sociais alcançam sentido quando se relacionam e se 
complementam. Com ressalva, continua admitindo a dialética hegeliana 
sob a condição de que os opostos, em lugar de integrarem um processo 
de síntese superadora, fossem considerados componentes da dialética 
de complementariedade.” (10) 
   Subvertida a teoria pelo parcial exame histórico-econômico de 
competentes sofistas,  somadas às drásticas alterações circunstanciais 
dos séculos XIX e XX, a moda trabalhista-comunista, paradoxalmente,  
afastou a propriedade do próprio trabalhador. Jacques Rueef em Les 
dieux et les rois, traduzido com o título de “A Visão Quântica do 
Universo”, depõe:  
  “O determinado, o movimento da história, a lei do progresso inevitável, 
a dialética como motor do mesmo, a estrutura tecnocrática imposta, ao 
serem cotejados com os novos achados da ciência, resultam meros 
conceitos sem justificação, porque inclusive seus pressupostos 
científicos caducaram, revisados em suas raízes mais profundas”. (11)  
  Chopra realça a capital importância e a gratificação na captura desta 
ação natural:  
   “Quando você compreende a requintada coexistência de opostos, entra 
em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância 
imaterial, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é 
fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo 
é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno repouso.” (12)  
 O notável jurista Hans Kelsen, no segundo estágio de sua obra, 
alcançou nosso objeto, ligando a democracia com a relatividade: “A 
concepção metafísico-absolutista está associada a uma atitude 
autocrática, enquanto a concepção crítico-relativista do mundo associa-
se uma atitude democrática.” (13)  
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   Malthus, Darwin e Hegel  embarcaram muita gente no trem da 
carochinha. O sapo que vira Príncipe Encantado,  a raçuda Gata 
Borralheira, o Superman obtinham sucesso em todos os continentes. Por 
aqui, Sérgio Buarque de Holanda, Viana Moog eram pródigos em 
reconhecer a superioridade racista e a conseqüente inferioridade da 
nossa e de outras ainda piores gentes. (Os outrora subdesenvolvidos 
“gatos” asiáticos,  possantes “tigres”, puseram a pá de cal nesta antiga e 
por demais fermentada hipótese antropológico-determinista.) 
  As feridas napoleônicas não estavam cicatrizadas; viúvas e amantes se 
reagruparam ao confronto. A guerra, o choque dialético, a luta pela 
sobrevivência, as novas constatações científicas, a filosofia vinda do 
afamado germânico Hegel,  que consagrava os patrícios Rousseau, 
Descartes e Comte, imediatamente ampliada por Darwin e Marx, o 
determinismo, o mecanicismo, tudo foi apêlo (ou justificativa) a novo 
percalço. “Progressistas”, adeptos da vida “racionalmente” montada, 
reascenderam ao sucesso:   
  “Sob influência dos filósofos absolutistas e autoritários, Hegel, Marx, 
Comte e uma pletora de epígonos contaminados por esta magia negra 
da política que é Ideologia - o Liberalismo recuou a partir da segunda 
metade do século XIX”. (14)  
  Hegel também tirava deduções da moda de evolução trazida pela 
biologia. No estudo da natureza geólogos confirmavam o estado atual da 
Terra como produto de ação contínua de forças naturais durante enorme 
período, enquanto Lamarck apresentava uma coerência evolutiva que 
depois acabaria desaguando na Origem das Espécies, de Darwin. A 
evolução detectada na “força maior” encaixava-se no estudo das ciências 
humanas e Hegel buscou o sucesso pela mesma escada, deixando-a 
estendida a Darwin, mas, na tentativa de afastamento das antigas 
concepções rigorosamente deterministas, tanto este como aquele caíram 
vitimas dos próprios desígnios. Destarte, ao invés de se aproximarem da 
moderna concepção de natureza (que dezenas de anos após seria 
cabalmente demonstrada por Einstein) Hegel, alguns antepassados, 
contemporâneos e sucessores trabalharam com o equívoco mecanicista 
trocado por outro, embora pensado biológico, porém mais nefasto e mais 
baconiano, porque no sentido da dominação pela força. O absurdo 
estendeu-se  preconizando uma biologia mecanicista, uma psicologia 
behaviorista, uma história empírica, uma sociologia descritiva e 
coisificante. O trabalho de John Locke preocupou o jovem Hegel. A 
Tábula Rasa explicava que todo humano nascia livre de pecado, num 
sistema que admite três formas de poder do homem sobre o homem: o 
poder familiar, o poder despótico e o poder civil. O primeiro deriva da 
natureza mas está limitado no tempo, porque existe enquanto os filhos 
não são adultos; o outro deriva de circunstância excepcional, isto é, de 
uma falta cometida cujo ato redentor vem pela submissão (ex delito) e, 
portanto, só pode ser confundido com o poder civil por quem considera 
os homens pecadores ao nascerem, incapazes de se redimirem per si (o 
Estado como remedium peccati). “Despótico”, em grego despotes, 
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designa a ação que o senhor exerce sobre os escravos. O último, o 
poder político, deriva do consenso; pressupõe que homens sejam 
dotados de razão, que limitam voluntariamente sua liberdade natural 
para poderem viver em paz e segurança. O Estado deveria ser a 
perfeição projetada na vida social e única forma de convivência 
imaginada do homem enquanto ser racional.  
   Pois bem; Hegel começou sua “missão” justamente despejando 
enorme arsenal de V-1 *  no endereço de John Locke.  
________________________________________________________________ 
* V-1: Analogia com as terriveis bombas voadoras V-1 e V-2 usadas para 
destruição de Londres durante a 2. Grande Guerra. 
 
  Uma ojeriza completa à Grã-Bretanha compunha a personalidade do 
intrépido Wilhelm, também neste aspecto assemelhada a Rousseau. 
Norberto Bobbio confirma: 
    “... ele se desagradava da Inglaterra e de tudo o que a ela se referia, 
sempre a expressar um juízo negativo sobre governos aristocráticos, 
buscando macular o exemplo histórico mais relevante - a Inglaterra - 
junto com a República Romana.” (15)      
   Eis a primaz preocupação de Hegel: “A política lhe aparece como luta 
pela unidade contra a desunião, não luta pela liberdade contra o 
despotismo.”(16)    
    A Common Law *  sofreu os duros ataques e até reveses elencados, 
diante do racionalismo jurídico, o domínio da “moralidade positiva” 
colocado acima da disputa direito tradicional e moral individual.  Os 
costumes deveriam se perfazer nestas elevadas manifestações, nos 
códigos, tarefa inescapável do Estado daquele tempo: “Tudo o que o 
homem é, ele deve ao Estado: só nele o homem tem sua essência; no 
Estado o universal está nas leis”.(17)  
   O “direito hegeliano” não percebe a razão humana como libertadora 
espiritual, mas arsenal de violência e opressão, o lamentável estado de 
natureza preconizado por  Hobbes, Jeremy Bentham, John Austin nas 
ciências políticas e por Bacon e Newton nas ciências exatas e naturais. 
Coberto pelo quarteto inglês e pela artilharia francesa de Descartes, 
Rousseau e Comte, o último tipo, Hegel atacou, exitosamente, o Direito 
Consuetudinário,** taxando o Direito Natural como estéril e fonte de 
“enorme confusão”. Não poderia existir outro direito além do positivo, do 
codificado, do decretado, do ditado:                                           
   “O conceito positivo que Hegel tem da Constituição está estritamente 
ligado com a concepção orgânica do Estado, insistentemente 
contraposta à teoria atomista predominante, típica dos jusnaturalistas... 
não existe para Hegel outro direito, no sentido palavra, além do direito 
positivo.” (18)    
   Tampouco existiria outra filosofia que não fosse a de Platão:  
   
_______________________________________________________________ 
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*  Common laws: “Common laws, ou leis costumeiras ou consuetudinárias são 
as que revelam mediante o costume e a tradição, usualmente sendo registradas 
pela iniciativa dos juízes: daí a importância delas no sistema anglo-saxão. 
Statute laws são as leis baixadas por um rei ou assembléia, e que devem sua 
eficácia legal a essa edição. Na tradição inglêsa, eram repudiados inferiores, 
arbitrárias, contrastando com as primeiras, que seriam mais capazes de 
respeitar a natureza das coisas. (N.do R.T.)” Locke, J., Dois Tratados Sobre o 
Governo, p. 211.   
** Direito Consuetudinário: já definido por Locke, ume, na tradição, na 
história, que por sua obviedade e prática natural condiciona o ordenamento 
legislativo e comportamental. O País que mais o adota é a Inglaterra.                                                      
 
 
   “A filosofia platônica é um exemplo notável de teoria orgânica da 
sociedade – isto é, da teoria que concebe a sociedade ( ou o Estado) 
como um verdadeiro organismo, à imagem e semelhança do corpo 
humano.”  (19) 
   Para os africanos Hegel também tinha bala: “... para ele o negro é “o 
homem no estado bruto”, o “homem natural na sua total barbárie e 
ausência de freios”. (20)   
  Hitler e Gobineau só podiam agradecer.      
 Os jusfilósofos germânicos, como Friederich Karl von Savigny (1779-
1861)* Rudolf von Ihering (1818-1892), de certa maneira Nietszche, e 
depois, já no nosso século, mas antes da 2ª Grande Guerra, Hans 
Kelsen (1881-1973),  logo vieram para reafirmar que a lei era justa e 
racional só pelo fato de ser lei expressa. O último arrependeu-se; o 
primeiro, compreende-se: além de jurista, objetivava o executivo*. 
Buscava legislar em causa própria e, principalmente, ser obedecido, 
gáudio de qualquer megalomaníaco. Comparêmo-los com Montesquieu:  
“Dizer que não há nada de justo nem de injusto senão o que as leis 
positivas ordenam ou proíbem é dizer que antes de ser traçado o círculo 
todos os seus raios não eram iguais”. (21) 
   Hegel demonstrou algum conhecimento de Direito Romano através dos 
filósofos do Direito Natural, que ele próprio rejeitava.  Aliás, Hegel não 
possuía conhecimento direto do Corpo Iuris e detestava advogados, 
“profissionais que agem exclusivamente em causa própria, de maneira 
egoísta”. Ouçamos a palavra do “mestre”:   
  “A categoria dos advogados, que, entre outros grupos sociais restantes, 
é aquela em que mais se pode pensar, está ligada, em sua mentalidade 
e em seus negócios, aos princípios do Direito Privado e, além disso, ao 
Direito Positivo, que são antípodas do Direito Público - vale dizer, aquele 
direito racional, o único que se pensar numa Constituição fundada na 
razão”. (22)  
   Ora, foi entendendo o Direito com esta apreciação, obtusa e parcial, 
hostilizando a profissão concernente, que Hegel (e depois até Mussolini) 
se meteu a interpretar o Direito Romano. No plágio a Rousseau, Hegel 
conseguiu  subverter a produção e aplicação deste direito - a 
competência saiu da esfera científico-jurídica para o âmbito prático-
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político. No interior do sistema hegeliano operam-se as convenientes 
alterações.                                                                                                   
  O natural balizamento ético concernente à legislação consuetudinária 
sofreu o impacto da dialética. Alteraram-se Direito Civil, Penal, 
Processual, Administrativo, Constitucional, até Direitos Humanos e 
Direito Internacional. O Direito Público solapou o Direito Privado.  
__________________________________________________________  
  * Savigny  foi transformado em ministro logo após a revolta reacionária 
de Frederico Guilherme IV. 
 
  H. O. Ziegler descreve a introdução da idéia hegeliana - “espíritos 
coletivos concebidos como Personalidades”, como a “Revolução 
Copérnica na Filosofia da Nação”. (23)              
  Mediante a alavanca da lei proposta por sábios ou notáveis, platônicos, 
autoridades, interesseiros pesquisadores ou demagogos, o Direito 
tornou-se cada vez mais positivo; e, freqüentemente, parcial, arbitrário. 
   O radicalismo metodológico, envolvente e indiscriminado, permitiu que 
se imiscuísse pelo viés legislativo a Economia, o Moral e a Política, não 
mais se distinguindo o Direito do Moral. Hegel abriu esta enorme vereda 
por onde escorreram todas as ideologias. Valendo-se da dialética, os 
positivismos, utilitarismos e tantos “ismos”, até opostos entre si, tinham 
como vocação comum subjugar o jusnaturalismo:   “...no que concerne a 
teoria propriamente dita, temo que tenha morrido no fim do século XVIII, 
quando todas as novas correntes filosóficas - o utilitarismo na Inglaterra, 
o positivismo na França, o historicismo na Alemanha - convergiram, sem 
o saber, na crítica ao direito natural.” (24) 
    As linhas de pensamento foram riscadas em pares opostos: a anti-
liberalidade, através dessa valoração extremada do Estado em 
detrimento do cidadão e a filosofia científica, montada a escorar sua 
argumentação. Ambos elementos ligavam-se como as pernas do corpo. 
Para a libertação do determinismo metafísico, se sobrepõe a dialética, 
mas a platônica interpretação manifesta o vício romântico-idealista, 
portanto aprimorando o que condena:  “Deve-se ter em mente que lógica, 
para Hegel, é realmente sinônimo de metafísica.” (25) 
  Foi êste o ponto deletado por Marx, o qual utilizou a mesma 
mentalização dialética para pregar a luta - agora não mais de nações, 
como apregoava Hegel, mas de classes, envolvendo-as num programa 
de conflito com proporções mundiais:   
   “A dialética hegeliana é idealista, pela primazia concedida ao espiritual 
sobre o material. Feuerbach, na própria escola de Hegel, iniciou a 
conversão do idealismo para o materialismo, obra esta completada por 
Karl Marx.”(26)    
   Marx, então, escolheu de Hegel e de Darwin a dialética chamada 
científica, refutou a perna mecânica do Estado Nacional e partiu para a 
formulação teórica da “ditadura do proletariado”. Eis “cabal” razão do 
filósofo-mor do materialismo: “Em Hegel a dialética está de cabeça para 
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baixo. É preciso recolocá-la sobre seus próprios pés para descobrir-lhe o 
núcleo racional, sob o invólucro místico”.(27)  
  Enquanto na interpretação histórico-hegeliana, a Nação e não o 
indivíduo forma a unidade realmente importante, de “cabeça para baixo” 
o indivíduo permaneceria ao rés do chão. Cambiava-se, apenas, o 
comando da impostura - da observada burguesia para uma classe 
predeterminada, a tal classe operária, independentemente de sua 
genealogia. O modo de existir do mundo dependeria da ação dos 
agentes operários, o mudar por nossa intervenção, nítido conselho de 
Bacon.(28)  
   Marx apreciou esta originalidade baconiana: “Os filósofos tem se 
limitado a interpretar o mundo de maneiras diversas; trata-se de 
transformá-lo.” (29)  “O ser que já iniciou a apropriação da natureza por 
meio do trabalho de suas mãos, do intelecto e da fantasia, jamais deixará 
de fazê-lo e, após cada conquista, vislumbra já seu próximo passo.”(30)   
    Hitler que o diga, mas seu último passo foi para a morte. 
 Embora a proposta de Hegel (como de resto as de Engels e Marx) fosse 
de conotação independente aos costumes das ciências humanas em 
prática, ansiando, com isto, escapar do puro empirismo, ao próprio 
empirismo retorna, eis que apenas inverte a direção do trem.  
 O excepcional cientista Gaston Bachelard o compreende...“Quando 
Hegel estudava o destino do sujeito racional sobre a linha do saber, ele 
não dispunha mais do que de um racionalismo linear, de um racionalismo 
que se temporalizava sobre a linha histórica de sua cultura, realizando 
movimentos sucessivos de diversas dialéticas e sínteses.” (31) ... e 
mostra-nos porque a dialética capacitou-se preferida a Engels e Marx, 
Lenin,  Sorel, Mussolini e Hitler: “Ela nos serve apenas para mudar de 
um sistema para outro.” (32)                                                                                                        
   A formulação marxiana, exclusivista porque dialética, é tosca, parcial, 
inexata, sem deixar de ser “bem bolada”:  
   “Temos assim, fundamentalmente, duas e somente duas classes: a dos 
proprietários ou capitalistas e a dos que nada possuem e são compelidos 
a vender seu trabalho, a classe trabalhadora ou proletariado. A 
existência de grupos intermediários, tais como os formados por 
agricultores e artesãos, que empregam trabalhadores mas também 
executam trabalho manual, pelos empregados no comércio e pelos 
profissionais liberais não é naturalmente negada. Mas tais grupos são 
tratados como anomalias, que tendem a desaparecer no decorrer do 
processo capitalista. As duas classes fundamentais são, em virtude da 
lógica de suas posições e inteiramente fora da vontade dos indivíduos, 
essencialmente antagônicas... A própria natureza das relações da classe 
capitalista e do proletariado é de luta, isto é, de guerra de classes.” (33)  
   A  Nomenklatura (34) unca lutou nesta guerra; sempre se valeu dela. 
   Hegel  subverteu os ensinamentos também de Kant, seu maior vizinho:  
  “Kant nos demonstrou que um conhecimento metafísico esbarra nas 
antinomias da razão pura e Hegel tomou este resultado como uma 
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demonstração de que é por meio da contradição que a razão se 
desenvolve.” (35)    
    Foi o que invariavelmente aconteceu:  “A dialética de Hegel, assevero, 
foi concebida em ampla medida com o fito de perverter a idéias de 1789. 
Hegel estava perfeitamente consciente do fato de que o método dialético 
pode ser utilizado para retorcer uma idéia em seu oposto.”(36)   
 
 
 
 
 
   Perversão*: eis a substância que lhe é pertinente. Bobbio ainda 
ressalta a espécie de morbidez:  
    “O tema de guerra inspirou a Hegel algumas de suas páginas mais 
famosas: desde as primeiras obras tinha proclamado que a guerra é 
necessária e mantém a saúde dos povos: como o vento sobre o pântano, 
a guerra é o momento de igualdade absoluta.” (37)         
 “A gangrena - dizia aquele filósofo amargamente  [naqueles tempos 
realmente havia muita gangrena] -  não é curada com água de lavanda. 
É na guerra e não na paz que o Estado mostrava seu ânimo e ascendia 
às alturas de sua potencialidades.”(38)  
    Hegel dispensava um programa para o futuro, o fazendo como um 
reconhecimento a importância do presente. O presente (grego) viera 
recém-passado por Napoleão. Mesmo dispensando o programa para o 
futuro,  ele projetou Bismarck, Lenin, Mussolini e Hitler.  
    O “Espírito” de cada nação a diferenciava das outras. Quem desejasse 
constar na geopolítica mundial deveria afirmar sua individualidade ou 
alma, penetrando una e forte no palco da História na qualidade de 
combatente.A isso se dava o nome de “progresso”: “Hegel, como 
Heráclito, acredita ser a guerra o pai e a mãe de todas as coisas.”(39)     
   Max Scheler aprimorou a definição: “A guerra significa o Estado no seu 
mais efetivo crescimento e elevação; significa política.” (40)  
   O ano de 1931, centenário da morte de Hegel e véspera do descalabro 
mundial, tinha na eterna filha adotiva, a dialética a possibilidade de 
rememorá-lo. Um grupo internacional se congregou aos seus estudos, 
em Haia. Publicaram-se vários ensaios, a maioria sem originalidade, 
muita pregação  do fascismo, este em plena viagem de cruzeiro. A 
Rivista di Filosofia foi dedicada a Hegel; Antônio Barfi clamou por um 
Renascimento Hegeliano, destacando que Hegel não perecera; mister o 
retorno do sistema orgânico com leis de continuidade e desenvolvimento. 
E Appunti di Filosofia del Diritto (ad uso degli studenti) Turim, 
Giappichelli, 1932,  definiu-se como filosofia jurídica neo-hegeliana (41).  
    Solari aproveitava o embalo: “...é preciso retomar o fio interrompido da 
tradição hegeliana, para desenvolvê-lo e dele extrair elementos para uma 
reconstrução idealista do direito e do Estado em seu sentido social... “ 
(42)       
__________________________________________________________ 
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*"Perversão" foi tema retomado por Hegel na "Fenomelogia", num célebre 
passo em que se lê que os governos, no que diz respeito aos povos, "para não 
deixá-los lancar raízes e enrijecerem-se em tal isolamento, para não deixar 
desagregar o todo e envaidecer o espírito", devem "sacudi-los de quando em 
quando, em seu íntimo, com as guerras"; quanto aos indivíduos, os governos 
devem "fazê-lo sentir, com aquele trabalho imposto, o seu senhor: a morte. " 
(trad. Fenomenologia dello Spirito, Florenca, La Nuova Italia, 1936, v.II, p. 15; 
cit. Bobbio, Norberto, Estudos Sobre Hegel, Direito, Sociedade Civil e Estado, 
ob. cit., p. 48 
 
    Os dedicados franceses também preferiam cair no conto da dialética 
científica,  aplicada à política:   
    “Antes da II Grande Guerra, durante mais de vinte anos, Hegel ocupou 
na França um lugar central. Se a maioria dos pensamentos se afastam 
dele, também é por terem sofrido a influência determinante daquele que 
se quis o “último filósofo” e que continua a colocar para todos a questão 
da mudança do mundo.” (43)   
   Quatro anos antes da  catástrofe, manifestara-se o famoso General 
Ludendorff: “Durante os anos da chamada paz, a política só tem 
sentido... enquanto se prepara para a guerra total.”(44)  
   O historiador prussiano Treitschke os “compreende”:   
    “A guerra não é só uma necessidade prática; é também uma 
necessidade teórica, uma exigência da lógica. O conceito do Estado 
implica o conceito de guerra, pois a essência do Estado é o Poder. O 
Estado é Povo organizado em Poder soberano.”(45)   
  Em que pese os mitos que ensejou, Hegel foi por demais ignorante. 
Engels foi claro em sua análise:  
  “Seu horizonte achava-se circunscrito, em primeiro lugar, pela limitação 
inevitável dos seus próprios conhecimentos e, em segundo lugar, pelos 
conhecimentos e concepções de sua época, limitados também em 
extensão e profundidade... E, por mais exatas e mesmo geniais que 
fossem várias conexões concretas concebidas por Hegel, era inevitável, 
pelos motivos que acabamos de apontar, que muitos de seus detalhes 
tivessem um caráter amaneirado, artificial, construído, numa palavra, 
falso.” (46)                                                                                                                                    
   O desenvolvimento do saber percorre incontáveis labirintos, alguns 
caminhos ao nada. Muitos dos que se dedicaram ao estudo da natureza 
se enganaram radicalmente; entretanto, quiçá nenhum tenha propiciado 
tão má conseqüência, tanto perigo e tanta catástrofe à humanidade 
quanto este débil:  “Em nossos próprios tempos, o historicismo histérico 
de Hegel é ainda o fertilizante a que o totalitarismo moderno deve seu 
rápido crescimento. Seu uso preparou o terreno e educou os meios 
cultos da desonestidade intelectual.” (47)         
   Rohden confirma: “Hegel foi o filósofo clássico de todos os 
totalitarismos estatais e políticos, tanto os da direita (nazismo) como os 
da esquerda (comunismo).”(48)   
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   Sabine emenda: “Na Itália o hegelianismo atuou no fascismo 
principalmente nas primeiras fases. O hegelianismo fascista foi 
reconhecidamente quase uma racionalização ad hoc..” (49) 
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10. O PEQUENO FALSÁRIO 

 
 
 

Nós, macacos, somos mais completos 
do que os homens, pois temos rabos, 
que eles não têm! * 

                                                                       De um desenho animado de TV.  
 

 
 
 

 Se me perguntarem qual é a minha convicção mais íntima 
sobre o nome que será dado a este século, se será o 
“século de ferro”, “do vapor” ou da “eletricidade”, 
responderei sem hesitar que será chamado o século da 
visão mecânica da natureza, o século de Darwin.                                                   

                                                                                 Ludwig Boltzmann (1) 
 
 
 
 Era uma vez grande navegante, que não da Internet nem da famosa 
escola de Sagres. Criança, o aventureiro gostava da trapaça: “Também 
posso confessar aqui que, quando pequeno, era muito dado a inventar 
histórias falsas e o fazia sempre para causar admiração.” (2)  
 Crescido falsário confesso, saiu ele e contrariado comandante, em 
barco bem equipado, velame perfeito, a bisbilhotar o mundo, 
especialmente praias tropicais, invadindo reinos de animais ilhéus. Até o 
Brasil recebeu sua visita. Na volta, se justificou:   
   “Tanto quanto possível apreciar-me a mim próprio (o que será que ele 
queria dizer com isto?) trabalhei ao máximo ao longo da viagem pelo 
mero prazer de investigar e pelo meu forte desejo de juntar alguns fatos 
das ciências naturais. Mas também tinha a ambição de ocupar um lugar 
suficientemente importante entre os homens da ciência - se essa 
ambição era maior ou menor do que a da maioria dos meus colegas de 
trabalho, não sei dizer.” (3)   
   Era melhor não ter dito nada. Além da completa falta de modéstia, da 
queda à farsa, ardia a vocação turística:          
 “No princípio de  minha etapa escolar, um colega tinha um exemplar de 
Wonders of the World (Maravilhas do Mundo), que o lia com 
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freqüência... creio que este livro me inspirou o desejo de viajar por 
países remotos...” (4)                   

       __________________________________________________________ 
*Diante da constatação dos macaquinhos,  pode-se esperar que eles tenham 
sua origem no homem, sendo, pois, sua "evolução" ? Estaria,  então,  o outro 
seriado também certo? 
O comandante da excepcional embarcação, que partia em missão 
essencialmente cartográfica (Terra do Fogo, Chile, Ilhas Galápagos, 
etc.), antipatizava claramente com o estranho passageiro (5), tipo “pau 
de arara”, daqueles que recolhem tudo quanto é quinquilharia, 
“enchendo o saco”, o aposento e até a cabine de comando com folhas, 
insetos, vidros e caixas de todos os tamanhos. O “aproveitador” gabava-
se: “Nunca voltei dessas expedições de mãos vazias.”(5)          
  Em cinco anos de circunavegações não foram poucas as 
lembrancinhas recolhidas. Para Robert Fitz-Roy, o comodoro, restava 
tolerar que fosse o luxuoso iate transformado em arca-de-noé. Não 
obstante, o passageiro resmungava: “Fitz-Roy tinha muito mau gênio. 
Geralmente era pior pela manhã cedo...”  
Ao final do tour, Fitz-Roy, exausto e enfastiado, desejou-lhe “boa sorte”, 
augurando nunca mais revê-lo nesta ou noutra belonave.   

  A embarcação, de propriedade da Majestade Real da Grã-Bretanha,  
fora batizada com o sugestivo nome de Beagle *. O “cruzeiro” aconteceu 
por volta de 1830; passou no Brasil em 32. O ilustre, porém, 
inconveniente passageiro ficou mundialmente conhecido por publicar, em 
1859, portanto 27 anos depois, o que nele se passou, o que pode 
observar, algumas coisas que a partir daí projetou e, certamente, outras 
que inventou, com o fito de causar a tão sonhada admiração. Vendeu 
toda a edição no dia. Em seguida, a estória foi traduzida para trinta 
línguas. O nome desse ator-autor quase ninguém desconhece, mas 
impõe-se designá-lo: Darwin. Por completo, Charles Robert Darwin (1809-
1882). Obra: “Sobre a origem das espécies graças à seleção natural, ou, 
a preservação de raças favorecidas na luta pela vida”.  

  Não chegou Darwin a ser nada original. Seu avô, Erasmus Darwin, já 
havia escrito:   “A causa final da confrontação entre machos parece ser 
esta: o animal mais forte e mais ativo deve propagar a espécie, que 
desta maneira é melhorada.” (6)   
  Confrontação entre machos e fêmeas? Mas que espécie de família 
provém de tão encantadora relação? 
  Lamarck era quem encantava os Darwin: “De todos os pensadores que 
o haviam precedido no estudo da origem das espécies, o que mais 
interessava era Lamarck. Foi na obra de Lyell sobre geologia que 
Darwin encontrou a doutrina de Lamarck, minuciosamente exposta.”(7) 
  Adolphe Quètelet, pela estatística social, também “serviu-lhe de 
modelo.” (8) Pela confessa cronologia, entretanto, percebe-se que seu 
trabalho é plágio descarado de Wallace:              
  “Meu trabalho está agora (1859) [portanto quase vinte anos depois da 
chegada do tour !] quase terminado; mas, como serão necessários 
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ainda alguns anos para completá-lo [(?!)] e como minha saúde não é 
muito boa, convenceram-me a publicar este resumo.  
__________________________________________________________             
* Beagle: do inglês,  quer dizer  “caçador”. 
 
Fui induzido a isto especialmente porque o Sr Wallace, que atualmente 
estuda a história do arquipélago malaio, chegou exatamente as mesmas 
conclusões que eu sobre a origem das espécies. Em 1858 ele me 
enviou um ensaio sobre o assunto, pedindo-me que o entregasse a Sir 
Charles Lyell, o qual o enviou à Sociedade Linneana. Sir C. Liell julgou 
conveniente publicar, juntamente com o excelente ensaio do Sr. 
Wallace, alguns breves trechos do meu manuscrito. Este Resumo, que 
publico agora, é naturalmente imperfeito. Não posso dar referências e 
citar autoridades para reforço de minhas afirmações.” [sic] (9) 
   Várias questões afloram deste depoimento pessoal de Darwin; por que 
ele demorou vinte anos e nada apresentara além de parcos relatórios? 
Que má saúde esperaria ainda quase vinte e cinco anos para fulminá-
lo? Depois desse “Resumo”, porque não apresentou toda a pesquisa? 
Porque não anexou bibliografia, nem na hora, nem depois? Porque não 
“podia dar referências, nem citar autoridades”? Porque preferia se isolar 
em refúgios com familiares? 
  Uma resposta explica todas: o trabalho foi furtado de quem lhe confiara 
guarda.*   Nesta data especial,  sua saúde não incomodou: 

      “Em junho de 1858, contudo, aconteceu um fato que produziu em 
Darwin um efeito muito mais vivo que o conselho dos seus amigos 
íntimos. Nessa memorável manhã recebeu ele uma carta, vinda do outro 
lado do mundo. Era a carta mais importante que lhe foi escrita em toda a 
sua vida. Trazia o carimbo de Ternate, uma ilha do arquipélago Malaio. 
No volumoso sobrescrito vinha o nome do retetente: Alfred Russel 
Wallace. Darwin abriu-o. Continha uma carta e um manuscrito...Antes de 
folhear o manuscrito, Darwin apanhou a carta. Pedia-se-lhe nela que 
lesse o esboço incluso e, se lhe parecesse bem, que o passasse a outros 
naturalistas – com vistas na publicação próxima. Darwin lembrou-se da 
última memória escrita, três anos atrás, por Wallace, e para a qual Lyell 
lhe tinha chamado a atenção...” (10)        
   Wallace acabou não recebendo o beneplácido oficial, quiçá porque o 
Iate de sua Magestade não lhe tivesse hospedado. Foi eclipsado pela 
esperteza de Darwin, com a ajuda de Lyell. 

   Haeckel enxergou em Darwin “der Kopernikus der organishen Welt”, 
(11) o Copérnico da ciência biológica, falso marketing. Copérnico era um 
completo revolucionário; sua teoria não se apoiava em prenúncios e foi 
completamente original.  

       _______________________________________________________________ 
*  Constam inúmeras “suspeitas” quanto ao plágio a Alfred Russel Wallace. Diz a 
nota: “Para evitar que Alfred Russel Wallace tivesse a “prioridade” que podia 
pretender, Darwin e seus amigos realizaram manobras que os historiadores nem 
sempre consideram muito “honestas”. Além disso, parece que Darwin utilizou as 
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idéias de certos autores (em particular de Blyth) sem reconhecer sua dívida. O 
debate permanece em aberto”. Eis alguns autores que estabeleceram obras que 
contêm fortes críticas: H.L. McKinney, A C. Brackman, L. Eiseley, J. Novicow, R. 
Hofstadter, R.C. Banniester, G.E. Simpson, J.A Rogers, J.E. Greene, L.L. Clark.” 
Cits. Thuillier, P.,  p. 223.  

 
Já Darwin era um copiador, um “colador”, como se diz no primário. Um 
predecessor, o filósofo carrasco da natureza Bacon (12) já sentenciara - 
a variedade dos indivíduos era produto de obstáculos e desvios 
promovidos pela natureza - ao que ele se perfilou: “Trabalhei sobre 
verdadeiros princípios baconianos e, sem nenhuma teoria, comecei a 
registrar dados em grandes quantidades...” (13)  
  A atenção de Darwin era centrada em si próprio, esmerada em 
autoelogios:  “Quando vejo a lista dos livros de todo o gênero que li e 
resumi, inclusive coleções inteiras de Revistas e Atas, fico surpreso com 
a minha diligência”. (14)   
 Mesmo com essa diligência, seu produto veio pigmentado de 
preconceitos, principalmente aqueles oriundos das “ciências exatas”, 
que mal arrastava: “Um professor  particular me explicou Euclides, e 
recordo claramente a intensa satisfação que me proporcionaram as 
claras demonstrações geométricas.” (15) 
  Charles era cuidadoso colecionador de selos de lacre, timbres, 
conchas e minerais. Quanto aos estudos formais, não mostrava pendor: 
levado à Universidade de Edimburg em 1825 para fazer medicina, sua 
experiência foi um fracasso: “...achava monótonas as palestras e sentia 
repulsa em ver as operações feitas sem anestésicos”. (16)   
 Sua negligência estudantil foi notada e apontada até por seu pai, 
Robert Darwin, para quem Charles era “a vergonha da família”! (17)   
  Voltado à ciência natural, seu pensamento não se detinha em 
examinar a formação da Terra, provavelmente sequer sua evolução 
histórica, como se fosse possível ou mesmo desejável a dissociação. De 
Geologia, pois, ficou como mínima referência, não restando sequer 
pudor pela falha: “...incrivelmente sem graça... o único efeito que 
produziam em mim era a determinação de jamais ler um livro de 
geologia enquanto vivesse”. (18)     
 Não se dispôs Charles a conhecer alguma língua estrangeira: “Durante 
toda minha vida tenho sido regularmente incapaz de dominar nenhum 
idioma.” (19).    
 Com relação ao sexo oposto, em que pese posterior tentativa de 
correção desta parte de sua personalidade, foi claro: “o casamento 
acarreta uma terrível perda de tempo!” (20)         
 O jornalista José Reis comenta:    
  “A vida de Darwin, como se sabe, foi um contínuo sofrimento, excluído 
talvez o tempo que passou em sua excursão... Onze meses após o 
casamento e tres dias antes do nascimento do primeiro filho, entrou em 
depressão, sem ânimo para trabalhar... a prematura morte da mãe aos 
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cinco anos, fato que Darwin nunca lamentou e as más relações que ele 
tinha com o pai na infância e na juventude.” (21)   
 Outros historiadores o qualificam como hipocondríaco, com doenças 
psicossomáticas advindas principalmente pelo uso excessivo de 
arsênico, durante toda a vida, para curar um mal de juventude. Algumas 
de suas práticas, como a caça indiscriminada, desmanche de ninhos e 
surrupio de ovos, na época eram perfeitamente aceitos; Darwin não 
receou mostrar esta outra faceta, pouco recomendável, de indisfarçável 
sadismo, bastante estranho a quem se dispunha tratar da natureza:   
  “Era muito aficcionado em colecionar ovos, mas nunca colhia mais de 
um de cada ninho de pássaros, exceto em uma só ocasião em que os 
colhi todos, não por seu valor, mas por uma espécie de bravata... Uma 
vez, quando pequeno, na época da escola diurna, ou antes, atuei 
cruelmente: golpeei um cãozinho, creio que simplesmente por desfrutar 
a sensação de força.” (22) 
   Será que ele não poderia ter tido a sensação simplesmente indo aos 
pés?  
   Ainda na juventude, o forçudo Darwin ingressou no sacerdócio, em 
Cambridge, mas voltou a não se empenhar. Ficou emulado 
contrariamente aos ditames católicos dos quais se aproximara e, diante 
dos desígneos científicos que já haviam implodido os dogmas 
eclesiásticos, acionou a dinamite correspondente: “Darwin repetiu 
muitas vezes: seu objetivo era demolir a teoria das “criações especiais”, 
segundo a qual diversas espécies haviam sido criadas separadamente.” 
(23)    
  Para enriquecer seu intelecto, ou quiçá para torná-lo um pouco mais 
humilde, ofereceram-lhe Shakespeare. Darwin retrucou: “Tentei 
ultimamente ler Shakespeare, mas achei tão intoleravelmente 
enfadonho que tive náuseas”. (24)   
 É sabido que Darwin passou a vida sofrendo do estômago, mas, 
curiosamente, não há menção de algum enjôo do turista nos balanços 
do mar.  Foi uma lástima que ele não tivesse assimilado a mais popular 
frase de Shakespeare - “Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, 
(ou Darwin) do que pode conceber a nossa vã filosofia...”  
Por  uma peça de nossa vã filosofia,  um economista daquele reino, que 
também não gastara seu tempo com leituras eruditas, havia alarmado o 
povo usando mirabolantes mas escassos cálculos. Thomas Malthus 
assim demonstrava: as populações cresciam geometricamente, 
enquanto a produção de alimentos aumentava apenas aritmeticamente 
(25). Só restrições como guerras, epidemias, etc, poderiam evitar a 
extinção da humanidade pela fome. A formulação econômica de David 
Ricardo considerou o mesmo dilema, mas ressaltou que a equação valia 
apenas às limitações da Gran Bretanha. Por Darwin, que tomou 
conhecimento do assunto, só “o mais apto”, doravante, poderia 
sobreviver: “Foi o Ensaio de Malthus que o eletrizou. Eis aí o 
mecanismo que procurava - a luta pela sobrevivência”. (26)   
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 A palavra é do “profeta” do passado:  “Enquanto pensava vagamente 
em como isto poderia afetar qualquer espécie, de repente me surgiu a 
idéia da sobrevivência dos mais aptos.” (27)   
“Tive a imediata revelação [sic] que, em tais circunstâncias, as variáveis 
favoráveis tenderiam a conservar-se, e as desfavoráveis a ser 
destruídas! Resultaria daí a formação de uma nova espécie. [sic] Tinha 
eu encontrado afinal uma teoria com que trabalhar.” (28) 
 A criação lhe ensejou passear. Colocando o fenômeno como único 
cientificamente lógico, o empenhado convenceu-se de que os 
mecanismos de evolução seriam tão acessíveis e precisos quanto 
tinham sido as descobertas de Galileu, Kepler, Bacon, Descartes e 
Newton. Fazendo parcas contas, Darwin foi capaz de descarregar 
risíveis projeções: “Se todos os elefantes alcançassem a maturidade e 
se reproduzissem naturalmente, após um período de 740 a 750 anos, 
haveria cerca de dezenove milhões de elefantes vivos, descendentes do 
primeiro casal.” (29)    
  Darwin apresentava tanta certeza de suas suposições que não titubeou 
em imaginar a horripilante transformação do urso preto:  
 “Não consigo ver nenhuma dificuldade no fato de que uma raça de 
ursos, graças à seleção natural, se torne cada vez mais aquática em 
sua estrutura e hábitos, com uma goela cada vez maior, até que se 
produza uma criatura tão monstruosa como a baleia”...  (30)   
  Quanto às girafas, é bem possível que seu pescoço e suas longas 
pernas se expliquem pelo uso prolongado, mas qual seria o mecanismo 
evolutivo que poderá ter interferido? Qual o peso do hábito, por si só? E 
porque as zebras ou os gnus, ou qualquer outro colega de habitat, não 
desenvolveram estes membros? Ou como refere-se Thuillier, “em 
termos mais explícitos, como acreditar que a seleção possa “perceber” e 
conservar inovações que, em seu “começo” só podem ser mínimas e 
pouco vantajosas para o organismo”? (31)  
Darwin e seus seguidores redirecionavam e adaptavam a teoria na 
medida das objeções, mesmo ardil que aplicaria Freud logo em seguida:    
“Quando a seleção natural não funcionava, era só referir-se à ação 
direta das condições; quando esta não dava conta, ele podia ainda 
evocar o uso e o não-uso das partes; e assim por diante...  Em outras 
palavras, a teoria darwiniana era irrefutável (ou quase irrefutável).” (32)  
  “Quanto a Darwin, ele se arranjou por meio de laboriosas 
“negociações” teóricas, manipulando como podia as definições e os 
conceitos. O essencial é ver essas manobras como elas eram, em seu 
contexto, com seus lados bons e seus lados maus; e, depois disso, não 
procurar dissimulá-las com elogios superficiais ao “gênio” darwineano.” 
(33).   
  Cabem as questões formuladas por Thuillier:  
   “Qual a relação exata entre a noção de “luta pela vida” e a noção de 
“seleção natural”? Ou, ainda: a “persistência do mais apto” não 
constituirá um círculo vicioso? De fato, um indivíduo adaptado é um 
indivíduo que consegue sobreviver nas condições dadas. Mas, então, 
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afirmar que “os indivíduos adaptados sobrevivem” é o mesmo que 
proferir uma tautologia: “os indivíduos que sobrevivem, sobrevivem”!. 
Fórmula absolutamente irrefutável, mas de poder explicativo duvidoso.” 
(34)  
   Servindo-se dessarte, dessa preconceituosa teoria mecanicista, 
intelectuais subseqüentes redirecionaram os trilhos, sutilmente, a seus 
particularismos. As primogênitas doutrinas dialético-evolucionistas 
extrapolaram seu campo de abrangência, tornando-o ainda maior do 
que a matriz da física exatamente por carregarem explicação às 
condutas humanas, com isso atingindo os campos da Psicologia, 
Psicanálise, Sociologia, Economia, do Direito, da Ciência Política, da 
ética, do moral, enfim, tornando-as oficinas de mitos científico-filosóficos 
porque inverificáveis suas premissas.  
   Na especificidade das ciências humanas, especialmente na política, o 
determinismo científico-dialético-baconiano-darwineano se prestou a 
extenso aplicativo. As constatações político-científicas sob o método de 
antagonismos, de Hegel, diante da escassez de recursos anunciada por 
David Ricardo, tendo a teoria da superpopulação alardeada por Malthus, 
bem como suas predições para salvar (?) a humanidade, somados ao 
arsenal teórico justificante dos embates pela sobrevivência, de Darwin, 
compuseram generosa munição a todos os sentimentos bélicos, de 
Bismarck a Lênin e Hitler.                               
  Herbert Spencer (1820-1903), Albert Schäffle (35),  enriqueceram o 
comboio. Nos Principles of Sociology (1. vol, 1876) o primeiro 
desenvolve um paralelo entre a organização e a evolução dos 
organismos vivos e das sociedades. Social Statics fora publicado nove 
anos antes da Origem das Espécies e The Man versus State veio em 
1884. Spencer mesclou a tradição racionalista dos economistas 
clássicos com a versão moderna da natureza - a evolução. (36)  Como 
Mill e Hegel,  soube carrear ao  liberalismo uma “inteligível confusão” 
(37).  
  Para completar, quase no fim do século o extraordinário professor 
polonês Ludwig von Gumplovicz utilizou esses conceitos em Die 
Sociologische Staatsidee (1892). O próprio Estado seria um produto 
social da evolução, aperfeiçoado pela competição e pela luta nos 
embates tribais, firmando a hegemonia dos mais aptos, na forma de 
evolução social também apregoada por Albert Schäffle, (38) ou seja, 
pela luta direta, clara consagração a Hegel.  
Assim, as relações sociais passaram a ser observadas pela “tal” lei de 
sobrevivência, entendida “lei do mais forte” e, o mais grave, foi neste 
pântano teórico que caíram quase todos os estudos sociológicos a partir 
daí, conforme pinça Schwartz:  
“Depois de ter sido incorporada por Charles Darwin como uma metáfora 
para ilustrar o mecanismo evolutivo das espécies biológicas, foi 
reincorporada por sociólogos como uma confirmação oferecida pela 
história natural dos processos que atravessam a história humana”. (39) 
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   R. Wallace denunciara e, com  R. Young,  demonstrara a 
“curiosa”simultaneidade, para  não dizer vício de origem do trabalho de 
Darwin. Houve, ainda, uma forma de predição à virtual  influência nos 
totalitarismos daí em diante: “Toda a teoria darwineana da luta pela 
existência é simplesmente a transferência, da  sociedade à natureza viva, 
da teoria de Hobbes sobre a guerra de todos contra todos e da teoria 
econômica burguesa da concorrência, bem como da teoria da população 
de Malthus.”  (40) 
      O entendimento de que “da guerra da natureza, da fome, da morte, 
forma-se o mais nobre objeto que somos capazes de conceber: a 
produção de animais superiores” o menos avisado pensaria ser discurso 
nazista; porém, assim não o é. Esta eloqüente frase foi proferida pelo 
parente símio, nosso Charles (41). Acima dos conflitos, além do “bem” e 
do “mal”, pois, a teoria darwineana incitou a presença decisiva e protetora 
do paladino despótico. Paul Johnson descreve-nos a meritosa 
contribuição sócio-política da nova ciência:  “A noção de Darwin relativa a 
sobrevivência do mais adaptável foi elemento chave tanto para o conceito 
marxista da luta de classes quanto para as filosofias raciais que deram 
forma ao hitlerismo”. (42)  
    Robert Downs confirma: “Consciente ou inconscientemente o Mein 
Kampf, de Hitler, deve muito a Maquiavel, Darwin, Marx, Mahan, 
Mackinder e Freud.” (43) 

 Deve também a Nietszche. Downs ainda esqueceu de Mussolini, 
mentor da hipócrita Carta del Lavoro, logo disseminada na metade do 
globo.   
   F. Hayek  condena a corruptela. Desta análise sai o título de sua obra, 
“Arrogância Fatal”: “O darwinismo social está errado, mas a intensa 
aversão que provoca hoje é também devida em parte a seu conflito com 
a arrogância fatal de que o homem seria capaz de moldar o mundo ao 
seu redor de acordo com seus desejos”. (44)   
  Ken Wilber corrobora:  “A teoria científica ortodoxa da evolução parece 
correta quanto ao “quê” da evolução, mas é profundamente reducionista 
e/ou contraditória quanto ao “como” (e porquê) da evolução.” (45)   

   As palavras de Dorion Sagan poderiam ser a rebatida de Locke:   
  “A seguir, a visão da evolução como uma crônica competição 
sangrenta entre indivíduos e as espécies, um desvirtuamento popular da 
noção de Darwin da “sobrevivência dos mais aptos”, dissolve-se diante 
de uma nova visão de cooperaçãocontínua, forte interação e 
dependência mútua entre as formas de vida. A vida não conquistou o 
globo pelo combate, mas por um entrelaçamento. As formas de vida 
multiplicaram-se e tornaram-se complexas cooptando outras, e não 
apenas matando-as.” (46) 
  A idéia cerne de Darwin, Lamarck e Malthus é furada. Que dirá seu 
transplante à sociologia:  
  “Não é a adaptação bem sucedida a um dado ambiente que constitui o 
mais notável formador da vida, mas a teia de processos ecológicos em 
um sistema ambiental que forma os padrões psicológicos e 
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comportamentais, os quais podem apoiar-se na genética. A evolução 
acontece não como resposta às exigências da sobrevivência, mas como 
um jogo criativo e necessidade cooperativa de um universo todo ele 
evolutivo”.(47) 
  Bateson explica:   
 “Na ciência clássica, a natureza era vista como um sistema mecânico 
composto de elementos básicos. De acordo com essa visão, Darwin 
propôs uma teoria de evolução em que a unidade de sobrevivência era 
a espécie, a subespécie ou algum outro componente básico da estrutura 
do mundo biológico.  Mas, um século mais tarde, ficou bem claro que a 
unidade de sobrevivência não é qualquer uma destas entidades. O que 
sobrevive é o organismo-em-seu-meio-ambiente.” (48)  
  O cientista russo Príncipe Peter Alexeyeevich Kropotkin  (1842-1912), 
ex-integrante do seleto Corpo de Pagens do Czar Nicolau I,  não foi ao 
paraíso tropical de Galápagos; foi na Sibéria que ele viu as espécies 
bem sucedidas preferirem a cooperação e, por isso, provavelmente foi o 
primeiro a “falsear” a popular teoria. Longe de ser desenvolvida através 
da competição, a seleção natural procura um meio de evitá-la.  O livro  
“Auxílio Mútuo”, contudo, não era de serventia praxeológica.  
 Andrew Smith  interpôs outras nuances de falseabilidade à presunção 
darwinista:   
 “A teoria de Darwin foi falha. Não há evidência direta para a seleção 
natural como um processo evolucionário. Ninguém jamais observou um 
organismo evoluir, sob condições naturais, para outra forma de 
organismo. Que formas intermediárias concebíveis poderiam ter levado 
à aparição do olho?  Como poderia a Seleção Natural ter dado origem à 
aparição de pássaros?  Quando um animal arrisca sua vida para salvar 
um companheiro, suas possibilidades de sobrevivência não são 
aumentadas...” (49) 
 Para Thomas Nagel, embora seus trabalhos busquem resgatar a razão, 
o campo de Darwin não oferece a menor segurança: “ Se pudéssemos 
aplicar as idéias de Darwin para explicar a nossa racionalidade, 
teríamos de admitir que essas nada mais seriam do que um produto 
efêmero da história e da evolução biológica, o que solaparia sua 
confiabilidade como instrumento de explicação.” (50) 
A questão da genealogia é por demais intrincada. Gonzaguè de Reynold  
cita o episódio do descobrimento do homo faber de Neandertal, quando 
ficou constatado não ser este o antepassado do homo sapiens:   
  “Estes descobrimentos tiveram a virtude de romper o bonito 
encadeamento da evolução progressiva. O neandertalense é, pois, 
início de um fim, não um começo; foi um tipo humano em regressão ou - 
como diz Marcelliun Boule - um ramo murcho. Com isto nos achamos 
com duas hipóteses equivalentes: a do animal em progresso e a do 
homem em regressão. Dito de outra maneira: ou os homens fósseis 
descendem de um primeiro antepassado animalóide, com respeito ao 
qual progridem, ou descendem de um homem parecido com o atual, 
com respeito ao qual retrocedem.” (51)      
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    Não dá para desconfiar que os  macaquinhos do seriado estejam 
certos?  
    O positivista tupiniquim Pontes de Miranda acabou abandonando a 
teoria porque ela “não se preocupou com a questão de saber de onde 
vêm as variações individuais que produzem a seleção natural. A 
mentalidade contemporânea já o deixou atrás, no meio da grande 
estrada. Tem novas exigências; e possui dados para criticar a teoria 
darwínica e engastá-la no conjunto das leis universais.” (52)   
   Pontes escreveu pela década de vinte. Quatro décadas depois, ainda 
havia necessidade do alerta científico internacional:  “A teoria da 
evolução, de Darwin, de mutação acidental e de sobrevivência dos mais 
capazes, inevitavelmente tem se mostrado inadequada para responder 
a um grande número de observações biológicas.” (53) 
  Evoluções não são apenas conseqüências de grosseiras dialéticas ou 
antagonismos, mas de interações externas, internas, longínquas, 
encostadas, mais ou menos oblíquas, de passadas, presentes e futuras: 
    “Por causa de suas interações, dentro dos campos de suas 
recíprocas influências, as micropartículas se organizam em grupos, com 
constituições definidas, e que se chamam átomos. Por causa de suas 
interações, dentro dos campos de suas recíprocas influências, os 
átomos, também, se organizam em grupos, com constituições definidas, 
e que se chamam moléculas. Um corpo é uma associação de 
moléculas. A infinita variedade de moléculas é o que explica a infinita 
variedade de corpos... Combinados de diversas maneiras, os elementos 
químicos produzem a variedade infinita do Universo. Os corpos são 
associações de uma enorme multidão de átomos. Cada corpo tem suas 
propriedades. A causa dessas propriedades está nas propriedades dos 
átomos e das moléculas que os constituem e nas propriedades 
resultantes das combinações de tais átomos e moléculas. As próprias 
faculdades da vida têm sua causa em complexas combinações 
atômicas. Pois todo o ser vivo é composto de átomos, dos mesmos 
átomos que constituem o mundo mineral. Por causa de suas interações, 
dentro dos campos de suas recíprocas influências, moléculas de ácidos 
nucleicos e de aminoácidos se organizam em grupos, com constituições 
definidas. Estes grupos se chamam células. Dentro do núcleo de cada 
célula, nucleotídios se dispõem em filamentos. Estes filamentos foram 
organizados ao sabor de bilhões de anos de experiência. Constituem o 
ácido dosoxirribonucleico, o DNA, que é, ao mesmo tempo, o patrimônio 
genético da célula (a memória celular) e o centro de seu sistema 
cibernético governante... O primeiro fundamento das tábuas morais, dos 
sistemas axiológicos de referência, dos usos e costumes, das 
ordenações jurídicas se encontra nos elementos quânticos, de que se 
compõem as moléculas do ácido nucleico, no núcleo das células 
humanas.” (54)       
   O homem faz-se a partir das informações transportadas pelo DNA; 
todavia, no componente, jamais há informação sobre o futuro, pelas 
óbvias razões: o futuro faz-se somente a partir da transmissão. E 



 80 

acontece pela interferência de tantas variáveis quantas são as estrelas. 
O passado também faz-se por conjeturas não assimiladas. Vejamos a 
possibilidade da clássica predisposição passado/futuro em se tratando 
de genes: 
    “A própria genética solapou com severidade o neodarwinismo, que 
depende do DNA como o mais importante mecanismo para estabilidade 
e transformação evolucionárias. Descobertas recentes mostram que os 
próprios genes tem uma natureza fluida ou mutável. Na bactéria, o DNA 
pula para frente e para trás dos cromossomos, expandindo-se e 
contraindo-se, de modo que... ( o próprio conceito de gen agora exige 
revisão)... O Prêmio Nobel e descobridor da Vitamina C, Albert Szent-
Gyorgi argumenta que a célula na verdade realimenta o DNA com 
informações e muda suas instruções. Em outras palavras, o DNA parece 
ser afetado por algumas próprias coisas que se supunha que ele 
controlasse. Isso levou Waddington e outros biólogos a sugerirem que 
os genes na verdade interagem com o ambiente.”(55) 
    Como pinçar a lógica necessária neste universo tão amplo e 
atemporal para sedimentar tão ousada e predeterminada teoria?  A 
sorte, de todo modo, fora lançada. Na rota riscada por Bacon, 
Descartes, Newton, Hobbes, Rousseau, Bentham, Hegel, Mill, Ricardo, 
Comte, Sorel, Lamarck, Darwin e em seguida Engels e Marx, criativas 
equações sociológicas, econômicas e legislativas passaram a “ordenar”, 
cada vez com maior ênfase e precisão, os fatos sociais. A maioria dos 
liberais já tinha claramente identificado que a manobra de transferência 
de um poder (real) para outro (do povo), como queriam Rousseau, 
Bentham e seus cometas, não buscava a liberdade, mas sim a novo 
absolutismo. De fato, as formulações tecno-políticas embasadas no 
“utilitarismo” passaram a sobrepujar, até mesmo na Inglaterra, o 
“utópico” e “primitivo” liberalismo, enquanto líderes comunitários exibiam 
ceticismo a caminhos particulares. O trem da alienação desceu a 
ribanceira, desenfreada carreira. Com a detectada “força-maior” 
biológico-determinista encaixada no estudo de todas as ciências 
humanas. No parâmetro da nova moda, o universo social passou a ser 
descrito em ordem uniformemente acelerada. A esquerda “festiva”, por 
seu maior porta-voz, dedicou a edição inglêsa de “O Capital” ao autor da 
“Origem das Espécies”: “O livro de Darwin é muito importante e me 
convém como base da luta histórica das classes.”(56)  
  Darwin recusou a homenagem, simplesmente por não entender o que 
teria a Seleção Natural a ver com o Socialismo... Na verdade era uma 
falsa modéstia.  A expressão “podemos lançar um olhar profético ao 
futuro e ver que as espécies pertencentes aos grupos maiores e 
dominantes dentro de cada classe é que finalmente prevalecerão e 
darão origens a novas espécies dominantes” traduz a que se opõe o 
discurso  dialético-comunista,  mas é de Darwin a autoria. (57)  
  Ambas teorias renegam a estória de Adão e Eva; e, com a estória 
interpretada pelos dois na “sobrevivência do mais forte”, entendida a 
“força” na forma mais bruta, mais tosca, mais primata da ciência física, 
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Marx montou a sua:  “A noção de Darwin relativa à sobrevivência do 
mais adaptável foi um elemento-chave tanto para o conceito marxista da 
luta de classes quanto para as filosofias raciais que deram forma ao 
hitlerismo.” (58) 

     Reafirma Miguel Reale:  
    “Alguns postulados fundamentais caracterizam a filosofia marxista: o 
primado do real sobre o ideal, a admissão da teoria evolucionista de 
Darwin, a concepção materialista da historia, a dialética hegeliana 
revisada.” (59)   
   (Marx tanto se valeu do antropofágico curso que Turati e Kautsky o 
identificaram como o “Darwin da ciência social”. (60))  
     A partir da direção do patrono comunista, nova leva embarcou no trem. 
Joseph Needham, em 1943, foi um dos arrastados:    
    “A nova ordem mundial de justiça social e da camaradagem, o estado 
racional e sem classes, não é um desvairado sonho idealista, mas uma 
extrapolação lógica a partir de todo o curso da evolução, que não tem 
menos autoridade do que aquela que o precedeu é portanto de todas as 
crenças a mais racional.”(61)   
    Needham cometeu redondo engano, teórico e prático. Não se trata de 
programação ordenativa, de tática, de imposição:  
    “Em resumo, a evolução é um desdobrar-se de uma ordem interna 
existente. Mas, por ser ela inteligente e não um processo mecânico, há 
espaço aberto para variações criativas e respostas individuais às 
circunstâncias ambientais.”  (62)         
     Testemunhos são constantes:  
    “Apesar de bastante atraente, a teoria de Lamarck foi praticamente 
abandonada pela ciência atual. Como demonstrou August Weismann 
(1834-1914), os caracteres adquiridos não podem ser transmitidos 
hereditariamente, porquanto não afetam o material genético. As 
mudanças surgem como conseqüência de variações de plasma genético. 
Elas podem ocorrer por acaso, espontaneamente, ou devido a influências 
físicas (exemplo, as radiações) e químicas, mas apenas quando atuando 
diretamente sobre a estrutura do material genético.” (63)  
    Hayek  ainda assegura:   
   “A evolução cultural não é determinada nem geneticamente, nem de 
qualquer outra forma e sua conseqüência é a diversidade e não a 
uniformidade. Filósofos como Marx e Augusto Comte que afirmaram que 
nossos estudos podem levar a leis de evolução que permitem prever 
desdobramentos futuros inevitáveis estão errados.” (64)     

  Ainda bem. Se tivéssemos mesmo uma evolução a partir do marxismo 
ou do fascismo, poderíamos ter o bizarro:   
    “Aprisionado por um sistema totalitário em que o Estado regularia sua 
vida e atividade dia por dia, o ser humano iria perdendo pouco a pouco 
o gosto pelo risco, o espírito de iniciativa, o sentido e a necessidade de 
independência pessoal. Ao perpetuar-se este sistema, produziria por 
força dos acontecimentos uma atrofia do cérebro que, por sua vez, 
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atuaria sobre a anatomia; e, ao cabo desta evolução regressiva, chegar-
se-ia a obter um tipo humano degenerado: de tipo bestial”.  (65)         
   Sempre há quem reverencie a certeza darwineana, o mito, até porque, 
evidentemente, todos sofremos processos evolutivos e adaptativos. É 
mesmo verossímel que não sejamos frutos da concepção simplista, 
ingênua, romântica, talvez metafórica, de Adão e Eva.  É certo que 
nossos antepassados, por  silvícolas,  possuiam características 
compatíveis com símios. Também é correta a percepção da 
adaptabilidade,  embora este fenômeno seja integrativo. Por fim, mister 
lembrar que ainda não surgiu outra teoria mais consistente, para 
substituí-la. Não é de se admirar, pois, que as coincidências 
elucubradas tenham atraído tantos pesquisadores, até de vanguarda. O 
notável contemporâneo S. Hawking, por exemplo,  expressa divagação 
que excede sua astrofísica para aventurar sua metafísica, arriscando um 
conceito de cunhagem filosófica e futurológica, embora ele próprio não o 
repute científico. Sua especulação talvez se origine mais na admiração 
da personalidade citada, certamente desconhecendo seu curriculum, ou 
pela facilidade de assimilação de uma teoria tão proliferada,  do que 
pela consistência teórica da produção: 
   “E se de fato há uma teoria completa e unificada, ela provavelmente 
determinará também nossas ações. Assim, a própria teoria determinaria 
o resultado de nossa busca neste sentido! E por que determinaria que 
chegássemos às conclusões certas a partir da evidência? Ela não 
poderia igualmente determinar que esboçássemos as conclusões 
erradas? Ou que não atingíssemos quaisquer conclusões? A única 
resposta que posso dar a esse problema é baseada no princípio da 
seleção natural de Darwin.” (66)  
  Sem querermos estabelecer polêmica, que não é o caso, até pela 
discrepância de status, ousamos a discordância. Como o notável 
cientista físico é pródigo em afirmar, não existem verdades absolutas. A 
hipótese darwineana, ao postular para si  tão excludente caminho, 
mostra desconsiderar sutis influências, porque permanece a girar, tão 
somente, no eixo dialético que propõe, onde adversidades se digladiam 
e nunca se completam. Jamais poderia a observação da vitória do mais 
apto poderia ser extrapolada como conquista científica: 
  “Nem a física de Newton nem a biologia de Darwin disseram muito que 
possa contribuir para um quadro coerente de nos mesmos dentro do 
Universo. A biologia darwinista, quer em sua versão original bruta é 
determinista (a sobrevivência do mais forte), quer na versão 
neodarwinista com ênfase na evolução aleatória tem pouco a nos dizer 
acerca do porque de estarmos aqui, de como nos relacionamos com o 
surgimento da realidade material e muito menos a cerca do propósito e 
significado de qualquer evolução da consciência além da conclusão 
muito simples e utilitária de que a consciência parece “conferir alguma 
vantagem evolutiva”. (67) 
   Hopkins preferiu ser absolutamente enfático: “A teoria do senhor 
Darwin não consegue explicar nada, pois fica na impossibilidade de 
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atribuir uma relação necessária entre os fenômenos e as causas às 
quais ela os submete” (68)   
  Samuel Haughton recorreu a ironia: “Se um químico ou um 
mineralogista qualquer se permitisse levar adiante uma teoria geológica 
(tão medíocre) sobre a origem do salitre e da cal, seus colegas o 
tomariam por um alienado.” (69)  
   O colega físico Lord Kelvin (1824-1907)  teve tempo de enfatizar “a 
completa futilidade da filosofia de Darwin.” (70)  
   Não seria a primeira vez que Hawking viria a público 
equivocadamente. Em 91, o norte-americano Kip Thorne, do Instituto de 
Tecnologia da Califórnia, provou, ao cético e agora devedor de cem 
dólares proveniente da aposta perdida, que um fenômeno chamado 
“singularidade nua” ocorre dentro dos buracos negros (71). Nosso 
astrofísico negava a possibilidade, o que lhe custou a nota. Por fim, 
convém lembrar: o renomado autor do Best-Seller Uma Breve História 
do Tempo, é portador de sérias deficiências físicas. Pelas leis 
darwineanas, na selva da vida ele próprio já teria sucumbido. Vejamos, 
pois, uma hipótese diversa, a da luminosa russa Madame Blavatsky:   
  “Há três vertentes de evolução, separadas mas entrelaçadas, no 
esquema terrestre das coisas: a espiritual, a intelectual e a física, cada 
qual com suas próprias regras ou leis internas. As três vertentes são 
representadas na constituição do homem, no microcosmo e no 
macrocosmo (a própria natureza) e é isso que faz de nos os seres 
complexos que somos.” (72) 
  O professor Ernest B. Trattner  em  “Einstein, um estudo - A Teoria da 
Relatividade”, foi categórico:  “Meia dúzia de símios, postos a martelar 
numa máquina de escrever durante milhões de anos, não seriam 
capazes de reproduzir uma só frase dos livros de Einstein”. (73)   
  No homem, felizmente, residem essas notáveis diferença, assim 
explicitada por algumas frases desses livros de Einstein, coisa que nem 
chimpanzé evoluído  pode entender: 
  “A memória, a capacidade de fazer novas combinações e o dom da 
comunicação oral permitiram, entre os seres humanos, avanços que não 
são ditados por necessidades biológicas. Tais avanços manifestam-se 
em tradições, instituições e organizações; na literatura; nas realizações 
científicas e de engenharia; em obras de arte. Isso explica como é 
possível que, em certo sentido, o homem possa influenciar sua vida 
através de sua própria conduta, e que o pensamento consciente e a 
vontade possa desempenhar um papel nesse processo.” (74) 
  Talvez porque só se preocupassem com a “origem”, portanto atendo-
se exclusivamente a um passado, fragmentado, predisposto por fatos e 
objetos parcialmente identificados, coletados e mal interpretados, é que 
Spencer e Darwin, Malthus e Ricardo, Rousseau, Sorel, Hegel e Marx 
não conjeturaram a espetacular reversão científica que adviria com as 
teorias do caos, da quântica e da relatividade.  A ciência e a sociedade 
de ponta evoluem por “somaléticas”, em vez das necessariamente 
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preconceituosas, bitoladas, obsoletas e destrutivas “dialéticas”, sejam 
elas de caráter físico, biológico, econômico, político, ético ou social.   
Quanto aos macaquinhos, que se calem. Embora gostemos de 
bananas, não  precisamos disputar cipós. 
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11. As fantasias de Freud e  Marx 
 
  Sigmund Freud (1856-1939) fez do ardil dialético o ringue do seu show.  
A construção teórica da psicanálise, montada por ele, Bauer, seus 
discípulos e derivados,  de franca cunhagem dialético-cartesiana e 
pontal positivista, exige a separação do objeto a ser esmiuçado - o 
corpo da consciência e esta dividida em vários departamentos 
hierarquicamente sobrepostos - egos, superegos, "tataraegos", 
inconscientes, planos, teses e antíteses - no mecanicista e reduzido 
universo cerebral transformado em eterno campo de combate. Haja 
revoltas. Abraham Maslow contabiliza: “Freud forneceu-nos a metade 
doente da psicologia e devemos agora preencher a metade saudável”. 
(1)   
 Fritjof Capra reforça:  
  “A psicologia freudiana é basicamente uma psicologia de conflito. Em 
sua luta existencial, Freud foi indubitavelmente influenciado por Darwin 
e os darwinistas sociais, mas para a dinâmica detalhada de “colisões” 
psicológicas ele recorreu a Newton. No sistema freudiano, todos os 
mecanismos da mente são impulsionados por forças semelhantes as do 
modelo da mecânica clássica”. (2) 
   Darwin fora competente, não se discute. Arrumou vários apóstolos. 
Freud o acompanhou no pentear dos macacos:  “Em seus primeiros 
anos, (Freud) achou-se fortemente atraído pelas teorias de Darwin, pois 
sentia que “elas ofereciam esperanças de um avanço extraordinário em 
nosso conhecimento do mundo.” (3)   
 Ficamos embotados. E o crime, justificado:  “Freud nota que matar o 
inimigo é uma tendência compulsiva. Mesmo no reino animal os 
conflitos de interesse são decididos pela força.” (4) 

   Kelsen confirma o rastro darwinista e complementa a idéia cerne, de 
caráter nitidamente hobbesiano: “A partir da conjetura de Darwin, Freud 
supõe que a forma primitiva da sociedade humana era a horda submetida 
ao domínio absoluto de um macho poderoso.” (5)   

 “Barbaridade", "tchê!”.  
 O paradigma maquiavélico-hobbesiano do “homem feito lobo do 
homem”, foi usado por Freud para justificar sua profissão. Neste sentido, 
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Sigmund descreve “O Mal-estar na Civilização”, no qual sustenta que “a 
sociedade teve de impor de fora regras destinadas a conter as ondas de 
excesso emocional que surgem demasiado livres de dentro”.(6)  
 Em “História da Loucura” Michel Foucault demonstra: “ ... a definição e 
o tratamento da ‘demência’ constitui uma forma de contrôle social.” (7)  
 Michel Maffesolli  identifica as ligações:   
 “Poucos e, para além de algumas variações, de pequena importância, 
os sistemas de explicação do mundo eladorados na segunda metade so 
século XIX, como o marxismo, o freudismo ou o funcionalismo, baseiam-
se numa visão positivista, teleológica e material da evolução humana.” 
(8) 

    Hegel havia declarado que a consciência do homem determinava seu 
modo de ser. Para Marx, outro notável discípulo de Darwin,  o fenômeno 
seria inverso: o status social determinaria a consciência: “O padrão final 
das relações econômicas como vistas na superfície.... é muito diferente, 
para não dizer o oposto, do seu padrão essencialmente interno e 
oculto”.(9)   
    Pereira explica-nos a pretensão: “O último elemento presente no 
materialismo histórico é a afirmação de que o homem não é dotado de 
consciência autônoma e liberdade de escolha, já que “não é a consciência 
que determina o ser, mas, ao contrário, o ser social que determina sua 
consciência.” (10)   
   No caso mental, basta substituir a causa econômica, o ser social 
marxista (pai) pela “causa-mãe”, de Freud. Ambas as teorias e todos os 
seus efeitos dialéticos permanecem tentando se equilibrar no limitado eixo 
correspondente. O deputado-psiquiatra Eduardo Mascarenhas as 
misturou desse modo, incluindo ainda a idéia de Rousseau:   
  “Freud preferia uma resposta mais psicológica: a luta de classes, a 
exploração do homem pelo homem, a desigualdade de riquezas, 
prerrogativas e poderes são a expressão da vontade narcísica de poder, 
do deleite da dominação, do gozo da superioridade. A civilização seria um 
pacto social para minimizar a luta selvagem pela supremacia.” (11)   
  Alberto Oliva consegue, por Popper, qualificar, numa só frase, a teoria 
freudiana e a teoria marxista, ambas capengas por semelhantes defeitos:   
  “Suas estruturas explicativas basilares se apoiariam dissimuladamente 
em estratagemas para debilitar a ação da crítica. A conseqüência disso 
seria a dogmatização de conteúdos interpretativos cuja encenação social 
levaria, em última análise, à oclusão política...” (12)  
  Walter Evangelista faz a precisa pergunta:  “Marxismo e Psicanálise 
como ciências não seria o casamento da violência com o charlatanismo?”. 
(13)   
   Soros também os enquadra: 
   “É significativo que tanto Marx como Freud tenham sido altissonantes 
ao enfatizar o cunho cientìfico das suas teorias, baseando muitas das 
suas conclusões na autoridade emanante do “cientificismo”. Aceito esse 
ponto, a própria expressão “ciências sociais” se torna suspeita. Ela é em 



 89 

geral uma frase mágica, empregada pelos alquimistas sociais no esforço 
de impor sua vontade ao objeto, por encantamento.” (14)  

Para Paul Ricoer e também para Jürgen Habermas, a psicanálise não 
pode ser considerada ciência, mas “uma atividade hermenêutica 
(interpretativa), caso no qual deveria ser julgada somente em bases 
intuitivas e empáticas, não empíricas.” (15)  
 Danah Zohar observa:  
 “Nossa atual psicologia da pessoa, tanto como compreendida pelas 
pessoas comuns como pelos acadêmicos, advogados e juízes é uma 
curiosa mistura de idéias deterministas tiradas diretamente da ciência 
em si ou de um bolo mal digerido dos usos em que Marx e Freud 
quiseram colocar a ciência.” (16)  
Tratando-se de Marx, tudo foi por água abaixo, tragado pelo curso da 
História:  
  “Assim sendo, contrariamente as previsões implícitas nas teorias da 
mais-valia e da exploração do homem pelo homem, considerado o 
sistema econômico como um todo, ao maior ganho do patrão não 
corresponderá o menor ganho do empregado, corresponderá ao maior. 
E ao maior ganho do empregado não corresponderá o menor e sim o 
maior ganho do patrão. Tudo ao contrário do que afirmara Marx”. (17) 
 O conceituado filósofo contemporâneo Gilles Deleuze e o psicanalista 
Felix Guattari sintetizaram sua crítica misturando Marx e Freud num 
volume, o Anti-Édipo, “no qual realiza uma crítica do conceito freudiano 
e lacaniano de inconsciente a partir da categoria marxista de 
“produção”. (18)    
Marx agravou o erro de muitos, entre os quais os de Bacon - “pai do 
materialismo inglês”(19) -  o fim do pensamento e o começo da ação,  a 
operação de domínio e modificação forçada da natureza. O 
companheiro Marx, aprovou a originalidade baconiana, ampliada a 
possibilidade da translação dessa magnífica ciência ao campo social, a 
partir da dialética de Hegel. Numa das “Teses sobre Feuerbach” 
propôs: “Os filósofos tem se limitado a interpretar o mundo de maneiras 
diversas; trata-se de transformá-lo.” (20) E completou: “O ser que já 
iniciou a apropriação da natureza por meio do trabalho de suas mãos, 
do intelecto e da fantasia, jamais deixará de fazê-lo e, após cada 
conquista, vislumbra já seu próximo passo.” (21)  
 O próximo passo é para trás,  impulso de coice.  
 O leitmotiv marxista, nítido e pretensamente viável, requer a quebra da 
tradição em todas as formas, notadamente as manifestações 
patrióticas com o conseqüente torpedeamento da história, para daí 
imporem-se as alterações patrimoniais. William Henry Chamberlin o 
arrasa:  
 “O método do materialismo histórico de Marx não consegue explicar as 
óbvias diferenças entre povos que se encontram na mesma fase de 
desenvolvimento econômico. Não toma em consideração fatores vitais 
como a raça, a religião e a nacionalidade. Não leva em conta a imensa 
importância da personalidade humana. É duvidoso que um único 
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acontecimento histórico possa ser corretamente interpretado de acordo 
com essa teoria.” (22)   
 A égide exata chegava ao cúmulo filosófico, insensatez materialista 
extremada, analogia do relógio dado corda:  
 “O socialismo científico abordou a sociedade da mesma forma que 
Newton abordou o comportamento dos corpos celestes, investigando 
suas imutáveis “leis de movimento”. (23)      
 A dimensão  por tudo é dogmática, limitada, determinista porque 
mecanicista, parcial e preconceituosa. Tenta vislumbrar, pela ótica 
sócio-política, o código matemático absoluto, pretensão que fez tantos 
naufragarem no mar das ilusões. Tal qual  Galileu, Descartes, Bacon,  
Copérnico e Newton, Marx examinou equivocados princípios às 
“matemáticas” conclusões. Na tela, a medida exata do capital 
representado pelo dinheiro e pelos contados bens materiais: 
“Marx, enquanto materialista, enquanto alguém que advoga que toda a 
realidade e matéria, porém não apenas isto, que toda a realidade e 
matéria obedece a leis que são absolutamente determinadas não 
apenas é materialista, como também determinista, isto é, crê ser 
possível compreender a realidade de tal forma que, uma vez 
descoberta suas leis, poderíamos antecipar seu futuro desenvolvimento 
e “O Capital” tem a pretensão de ser a obra que descreve o 
desenvolvimento das leis econômicas da sociedade moderna.” (24) 
 Sua produção foi, no mínimo, negligente com inúmeras outras 
importantes peculiaridades da vida Por Deepak Chopra percebe-se que 
a montagem de Marx é que é “ideológica”:   
 “Sintetizando, posso dizer que a conclusão fundamental dos 
estudiosos do campo quântico é que a matéria-prima do mundo não é 
material, as coisas essenciais do universo são não-coisas. Toda a 
nossa tecnologia baseia-se nesse fato, que faz cair pode terra a atual 
superstição do materialismo”. (25)  
  Complementariedade não é o mesmo que dialética. Talvez por isso 
Marx tenha desistido de completar “O Capital”, depois de dezessete 
anos de trabalho, fato de incomensurável importância, praticamente 
desconhecido: “Joachim Reig (Introdução à tradução espanhola de E. 
von Bohm Bawerk sobre a teoria da exploração de Marx , 1976) afirma 
que Marx, depois de tomar conhecimento das obras de Jevons e 
Menger, abandonou  “O Capital”. (26)  
   O Primeiro-Ministro da Espanha, Felipe Gonzalez, comunga da idéia: 
“Hoje, vivo e pensador inteligente, Karl Marx não seria marxista. As 
esquerdas tem de conviver com a realidade de mercado e abandonar o 
radicalismo”.(27)  
 Nem hoje, nem quando vivia:  “...Talvez por isso Marx tenha 
declarado, no fim da vida: “Eu não sou marxista”. (28)  
 No início da vida, ele e Engels tratavam “O Capital” como “livro 
maldito”(29). Marx o desenvolveu como um “verdadeiro pesadelo” (30). 
Os inglêses se livraram de conhecê-lo ainda por vinte anos, até traduzi-
lo.(31)  Como qualificar um trabalho que nasce maldito e termina 
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negado pelo próprio autor?  Pelo dizer de Durkheim talvez tivesse 
passado o mau momento:  “O que de propriamente científico existe no 
socialismo não é socialista e o que é socialista não é científico. O 
socialismo é um grito de dor, às vezes de cólera”. (32)   
 A famosa tese acabou sendo tomada como progressista porque 
escapava dos métodos rigorosamente lineares que imperavam 
incólumes até a presença mais enfática da dialética. Descreve-nos 
ninguém menos que Trótski:  
  “Com base num profundo e abrangente estudo da ciência, Lenin 
provou que os métodos do materialismo dialético, tal qual formulados 
por Marx e Engels, eram inteiramente confirmados pelo 
desenvolvimento do pensamento científico em geral e pela ciência 
natural em particular.”(33)  
  Na verdade sabemos o que Lenin provou. Walter Lippmann conheceu 
o tipo:   
  “Os coletivistas... tem o empenho de progresso, a simpatia pelos 
pobres, o ardente sentido do injusto, o impulso para os grandes feitos, 
coisas que tanto vem faltando ao liberalismo nos últimos tempos.  Mas 
sua ciência se baseia num profundo mal-entendido...; e suas ações, 
portanto, são intensamente destrutivas e reacionárias. Assim, os 
corações dos homens são destroçados, suas mentes divididas e são 
apresentadas alternativas impossíveis.” (34) 

     Houve quem alertasse: “Uma comunidade de indivíduos 
padronizados, sem originalidade pessoal e sem aspirações pessoais, 
seria uma comunidade inferior, sem possibilidade de desenvolvimento.” 
(35)       
     A confirmação do pecado científico veio em nosso século, na 
confissão dos próprios discípulos da “comunidade inferior de indivíduos 
padronizados” teimosamente implantada. A tapeação era incompatível 
com a verdade:   
   “A Teoria da Relatividade foi condenada, não porque (como na 
Alemanha Nazista) Einstein fosse judeu, mas por razões igualmente 
irrelevantes: Marx havia dito que o Universo era infinito e Einstein havia 
tirado certas idéias de Mach, proscrito por Lenin. Por trás de tudo estava 
a desconfiança de Stálin de qualquer idéia remota associada a valores 
burgueses. Ele estava levando adiante aquilo que os comunistas 
chineses mais tarde chamariam de Revolução Cultural - uma tentativa de 
mudar, por decreto e uso da polícia, as atitudes humanas fundamentais 
em relação a uma gama de conhecimentos.” (36) 
     As razões, todavia, não era irrelevantes; pelo contrário:  
   “Moscou, o quartel-general do ateísmo, viu na Teoria da Relatividade 
incompatibilidade entre ela e o materialismo soviético fundamentado no 
marxismo.”(37)   
     O cisco caia nos pés dos carrascos bolcheviques, era empurrado 
para baixo do tapete, mas a máscara científica se dissolvia como açúcar:   
    “Na União Soviética, do tempo de Lenine, se fez grande silêncio sobre 
a teoria de Einstein, porque os pontífices do Governo haviam declarado 
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que o átomo não podia ser dividido, por ser a base da matéria, e sem 
matéria não haveria materialismo, um dos pilares do comunismo.” (38)  

  Nem o comunismo, tampouco as “leis” de movimento descritas por 
Newton refletem a ciência. Embora as ambições, ambos traduzem, 
apenas, pitorescas coincidências. Fala o mestre Bertrand Russel:  
  “Os corpos se movem como o fazem porque esse é o mais fácil 
movimento possível na região de espaço-tempo em que se encontram, 
não porque forças “agem” sobre eles.” (39)   
 Vale a pena transcrevermos todo ensinamento:   
 “Os corpos se tornam, assim, muito mais independentes uns dos 
outros do que eram na física newtoniana: há um acréscimo de 
individualismo e uma diminuição de governo central, se nos for 
permitido usar esta linguagem metafórica. Isto pode, mais cedo ou 
mais tarde, modificar consideravelmente a visão que o homem culto 
tem do universo, possivelmente com resultados de grande alcance.” 
(40)  
 Desde há muito, pois, cogitava-se do fim da perfídia:  
  “Um segundo pilar na catedral da teoria socialista foi o planejamento 
central. Em vez de permitir que o “caos” do mercado determinasse as 
regras da economia, um planejamento inteligente de cima para baixo 
possibilitou concentrar recursos nos setores-chaves e acelerar o 
desenvolvimento tecnológico. Mas planejamento central dependia de 
conhecimento e, já nos anos 1920, o economista austríaco Ludwig von 
Mises identificou a falta de conhecimento, ou como a chamou, o seu 
“problema de cálculo”, como o calcanhar de aquiles do socialismo”. 
(41) 

    O ser da matéria não se separa de sua atividade. A interação é total. 
O próprio  Einstein  afirmou:  “A massa de um corpo é a medida de seu 
conteúdo de energia.” (42) 

           Heisenberg já detetava: “ ... a física atômica fez a ciência afastar-se 
da tendência  materialista que ela tivera durante o século XIX.” (43) 

  E o que relembra Rohden? “O materialismo do século XIX morreu por 
falta de matéria - que ironia!- pois a ciência do século vinte reduziu a tal 
matéria a energia, E=mc2. Energia é massa multiplicada pelo quadrado 
da velocidade da luz”. (44)   

    A ciência agora precisa se ocupa em desfazer seus nós: “Assim, o 
estudo da microenergética parece-nos conduzir a uma desmaterialização 
do materialismo.” (45)     
    Como cientificamente falsas são suas conjeturas, o que se deve 
gravar à lembrança do famoso sociólogo-economista é o fato dele ser 
um dos principais, senão o principal responsável pela morte e pelo 
saque a milhões de inocentes pelo mundo afora, além de tolher de cada 
cidadão, de cada sobrevivente, de cada habitante do rincão alcançado 
pela sua preconceituosa idéia, o usufruto de uma vida de realização 
pessoal,  trágica lista que começou em sua própria casa:   “De seus seis 
filhos apenas três chegaram a idade adulta, e desses três, dois vieram a 
suicidar-se”. (46)    
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Livraram-se os filhos de presenciarem ainda mais atrocidades: “Em 
nome do progresso humano, Marx provavelmente causou mais 
mortes, miséria, degradação e desespero que qualquer outro homem 
que já tenha vivido”. (47)  

   Ao seu lado, Hegel, Darwin e Comte. Qual o produto?      
  “Antes já assinalamos o engano que pode encerrar a quantificação da 
ordem, do progresso, da justiça. Partir dela é apoiar-se em dados 
inadvertidamente falseados por atender ao tamanho e não à qualidade, 
ao volume e não à substância, à aparência estatística e não à energia 
vitalizadora.” (48) 
     O insígne professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, W. G. 
Santos confirma a excepcional estratégia:     
     “Pedagogicamente essa intermediação do Estado favoreceu a 
disseminação de uma atitude, senão de uma ideologia conformista 
perante o Estado, ao mesmo tempo em que estimulou uma atitude 
arrogante por parte da burocracia que, ademais de se ter constituído 
previamente a formação desses dois atores, via-se agora na posição de 
árbitro irresponsável da competição entre empresariado e classes 
operárias.”  (49)    

   Karl pecou por miopia, vigarice, ou talvez tenha sido vítima de uma 
precipitação, provavelmente de origem juvenil, na melhor das 
hipóteses; mas conseguiu embrulhar,  carregar populações do mundo 
inteiro, arrastadas por uma corrente cada vez mais grossa, até 
transformar-se num rio arrasador. Empregou, infelizmente, metade da 
população a defendê-lo e outra metade a defender-se, antes de ser 
enterrado, com grande festa e muita champagne, embaixo das pedras 
do muro que propiciou construir, onde ainda hesitam alguns suspiros. 
Como disse James Buchanan, “o socialismo está morto, mas Leviathan 
ainda vive”. (50)   
 E gosta do Brasil. 
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IV.  FIM DA DIALÉTICA, COMEÇO DA ODISSÉIA 
 

 
     Limitar o real apenas ao quantificável 
não é científico, é cientístico - uma  
perversão da ciência. 
                                                   Huston Smith  (1) 

 
12. O fim da dialética 

 
   Este título pensamos à obra, mas ela recém claudica. É teimosa, 
persistente,  convincente e tradicional. 
   A síntese dialética, pretensa expressão científica, requer, ad infinitum, 
o choque dos vetores, na esperança de fatalmente encontrar a verdade. 
Cometem seus adeptos ainda outros vários equívocos, não obstante 
sinalizarem como se estivessem na prudente apuração do meio termo. A 
síntese não escapa do determinismo porque restringe sua alimentação a 
apenas um objeto, a uma percepção; e nela, a regra exige implementar 
ou reconhecer somente a força literalmente oposta. O que é estranho ao 
eixo não possui acesso; quaisquer influências exteriores, por entendidas 
menores, são simplesmente ignoradas. Querendo apurar o meio que 
dissiparia o teórico radicalismo de tese e de antítese, ao mesmo tempo 
carrea de ambos mútuos problemas, agora duplicados nas derivações 
dos dois extremos. Predeterminados e predestinados, para não dizer 
hipnotizados no combate à situação que elegeram para anular, seus 
arautos, ao buscar contrários, obtém o dobro dos preconceitos. Neste 
instante a magia se desnuda. Trata-se, pois, a síntese, não de uma 
terceira via, mas, freqüentemente, apenas de uma primeira e uma 
segunda... duplicadas!  Ou, se quisermos, duplamente esterelizadas. O 
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choque  da água quente com água fria resulta uma água morna, que não 
serve nem para beber com chá, muito menos para saboreá-la pura, 
embora, conforme a temperatura ambiente, possa ser  indicada para 
uma imersão.  Chocar correntes entre si jamais assegurou que do 
grosseiro procedimento surja a correção, pelo contrário e a milenar 
orientação taoísta do I Ching, por exemplo, é uma dessas concepções 
justamente não dialéticas. Nela, a interação dos pólos yin e yang, apesar 
de aparentemente opostos, complementam-se. Sua representação 
gráfica corresponde a um círculo dividido em duas partes em “S”, onde 
os dois lados se contornam e se fundem. Outro exemplo trazem os 
bebês, só nascidos do “intercâmbio”.  
   Na (o) Ioga*, a essência também é união, comunhão do corpo com a 
natureza. Na física moderna só existem unificações - energia e matéria, 
tempo e espaço. Tem-se conhecimento: sob diferentes condições 
experimentais, a matéria pode se comportar mais como onda ou mais 
como partícula, mas sempre, de alguma maneira, como ambas juntas. A 
complementaridade é aceita como conceito essencial da física quântica. 
Fritjof Capra detalha 
    “A teoria do quantum revela assim a unicidade básica do universo. 
Mostra que não podemos decompor o mundo em unidades menores de 
existência independente. Quando penetramos na matéria, a natureza 
não nos mostra “tijolos básicos”, mas aparece como uma complicada teia 
de relações entre várias partes do todo.   
  O observador humano constitui o elo final na cadeia de processos de 
observação e as propriedades de quaisquer objetos atômicos só podem 
ser compreendidas em termos de interação do objeto com o observador. 
Significa isto que o ideal clássico da descrição objetiva da natureza não é 
mais válido... Em física atômica, nunca podemos falar sobre a natureza 
sem, ao mesmo tempo, falar sobre nós próprios.” (1)    
  Enquanto despencavam as ciências pelas coordenadas positivistas e 
cartesianas, alguns físicos do século XIX descobriam movimentações 
que excediam as uniformidades e dialéticas. Investigações sobre 
elementos eletromagnéticos levaram à “Teoria de Campo”, uma bomba 
nos ortodoxos racionalistas. Michael Faraday (1791-1867) introduzia e 
James Clerk Maxwell (1831-1879) aperfeiçoava os cálculos com fatores 
até então desconsiderados, porque desconhecidos. O conceito de força 
diretamente aplicada, o princípio da bola de bilhar, seria substituído pelo 
sutil “campo de força”, onde não se enxerga o ponto de início, a 
aplicação da força. Faraday e Maxwell ultrapassavam pela vez primeira a 
mecânica desenvolvida por Descartes e Newton,  de modo a propiciar 
uma chance  à comprovação cientifica de que havia algo mais entre o 
céu e a Terra que não alcançava nossos olhos, tampouco nossa vã 
filosofia. O fenômeno eletromagnético não se relacionava com a ciência 
em geral, teimosa na única linha que supunha dispor,  desconhecendo 
e/ou negando qualquer outra “verdade” que não fosse aquela edificada, 
empilhada, nada que não fosse concreto, objetivo, manipulável. Einstein 
explica:   
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   “O que levou finalmente os fisicos, após longa hesitação, a abandonar 
a crença na possibilidade de toda a física ter como base a mecânica de 
Newton foi a eletrodinâmica de Faraday e Maxwell. Essa teoria, 
confirmada pelas experiências de Hertz, provou a existência de 
fenômenos eletromagnéticos que por sua própria natureza são 
separados de toda a matéria ponderável - a saber, as ondas no espaço 
vazio, que consistem em campos eletromagnéticos.  
  Para que a mecânica fosse mantida como base fundamental da física, a 
equação de Maxwell precisaria ser interpretada mecanicamente. Isto foi 
tentado arduamente, mas sem resultado, ao passo que as equações em 
si mesmas tornaram-se cada vez mais frutíferas”(2)  
    O estudo sem referência a corpos materiais despedaçava a idéia de 
que as coisas só se moviam por impulso aplicado.  
__________________________________________________________ 
 * Ioga:  literalmente, significa união. Estas relações incluem também o 
observador de maneira essencial. 
Cada carga criava uma “perturbação”, uma “condição” no espaço à sua 
volta, de modo que a outra carga “sentia”sua força. Várias forças 
convergem à interação.  Até ali, desde Newton a Hegel, polos se 
repulsavam. Com Faraday e Maxwell, eles deveriam se comunicar, se 
misturar.  
   O Universo agora podia ser constatado repleto de “força”, mas não 
antagonicamente postada. A mútua interação averiguada suplantava a 
dialética platônica de percepção do mundo em contradições. 
Desvendava-se também  o significado da entropia na “termodinâmica”, 
“ciência da complexidade” porque o movimento verificado é no sentido 
da desordem, manifestamente contrária à “ordem crescente” darwineana. 
O que se vê é aquilo denominado como princípio da entropia, O termo 
apropriado - “entropia” - é uma soma de energia com “tropos”, do grego, 
a dizer transformação, ou  capacidade de modificação.  A. Eddington  
comparou a entropia com  “a beleza e com a melodia porque estas três 
coisas englobam ordenação e organização.” (3) Uma de suas leis, a 
segunda, reconhece a possibilidade de dissipação da energia: a energia 
mecânica  se esvai  no calor; não podemos plenamente recuperá-la. 
Quando se junta água fria e água quente, resulta água morna e os dois 
líquidos já não mais se separam. A areia branca, misturada com a preta, 
quanto mais se tenta distingui-las, mais se mistura. Goffredo Telles 
Júnior amplia:      
   “Sendo geradora de energia, a partícula cria, em torno de si, um campo 
em que essa energia se manifesta. Aliás, todos os corpos geram campos 
de energia. A Terra, por exemplo, tem seu campo de energia magnética, 
que claramente se manifesta no comportamento da agulha da bússula.”  
(4)    
  O consagrado professor paulista complementa: 
  “Os campos não devem ser consideradas como espaços vazios. Os 
campos são objetos físicos, pois é por meio deles que as partículas 
agem umas sobre as outras. É por meio deles, que os corpos, enorme 
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multidão de partículas, se influenciam reciprocamente. Embora físicos, os 
campos não são objetos mecânicos. Um campo é imperceptível pelos 
sentidos. É imponderável. Não pode ser utilizado como sistema de 
referência. Mas é observável nos seus efeitos. É identificável nas 
perturbações que causa no comportamento das partículas ou dos corpos 
nele situados. Não somos capazes de ver a força de gravidade, mas a 
observamos na queda da maçã.”(5)  
  Marilyn Ferguson lembra... “A ciência moderna confirmou a qualidade 
da integridade, a característica da natureza de unir as coisas em um 
padrão cada vez mais sinérgico e significativo.”(6)  ... e apresenta a 
palavra de Prigogine:  
  “Agora estamos passando de um mundo de quantidades na ciência 
para um mundo de qualidades - um mundo onde podemos nos 
reconhecer, “uma física humana”. Essa visão geral ultrapassa a 
dualidade e as opções tradicionais, chegando a uma perspectiva cultural 
rica e pluralista, um reconhecimento de que a vida em uma ordem mais 
elevada não está subordinada a “leis”, sendo capaz de inovações 
ilimitadas e realidades alternativas.” (7)     
 A “física humana” recoloca os pés do homem na terra:   
“Nos dias atuais, quando as fronteiras do conhecimento tangenciam os 
limites da capacidade humana, a ciência e a filosofia se reencontram 
nesse limiar onde a inteligência parece hesitar em ir além de sua própria 
e aparentemente limitada capacidade. O reencontro da ciência e da 
filosofia parece querer indicar o retorno da ciência ao seu tronco 
originário.” (8) 
  O cientista jurídico contemporâneo Goffredo Telles Júnior analisa este 
movimento chamado “onda”, no qual seus agentes “não  saem do lugar”, 
mas “trabalham” em consonância:  “Onda é a perturbação que se 
propaga através do meio, sem levar o meio consigo... É energia que se 
propaga pelos corpos. E tudo leva a crer que energia é sempre onda. 
Ou, com mais precisão, a onda é uma forma da energia. (9)   
 Então estamos na onda! Vernon Rowland, da Case Western Reserve 
University, constata: “A diferença que faz o todo maior do que a soma de 
suas partes... A cooperação parece ser uma chave; quanto mais 
complexo um sistema, maior seu potencial de autotranscedência.” (10)   
 Não há, pois, que se realizar a divisão cartesiana:  “Na verdade, nem o 
corpúsculo, nem o campo é a coisa fundamental. Ambos, em igual 
medida, são aspectos da matéria. São as duas formas fundamentais e 
primárias da matéria como tal. A estrutura da partícula é um reflexo de 
suas interações.” (11)   
Acompanhemos Einstein:   
 “Sou por natureza inimigo das dualidades. Dois fenômenos ou dois 
conceitos que parecem opostos ou diversos me ofendem. Minha mente 
tem um objetivo supremo: suprimir as diferenças. Assim agindo 
permaneço fiel ao espírito da ciência que, desde o tempo dos gregos, 
sempre aspirou a unidade. Na vida, como na arte, assim e também. O 
amor tende a fazer de duas pessoas um único ser. A poesia, com o uso 



 99 

perpétuo de metáfora que assimila objetos diversos, pressupõe a 
identidade de todas as coisas.”  (12) 
 Bachelard traz a hipótese:  
  “Um alquimista, citado por Silberer, lembra que só fez progressos 
importantes em sua arte no dia em que percebeu que a Natureza age de 
forma mágica. Mas é uma descoberta morosa: é preciso merecê-la 
moralmente para que ela ilumine, depois do espírito, a experiência... A 
alquimia reina num tempo em que o homem mais ama do que utiliza a 
Natureza. A palavra Amor traz tudo. É a senha entre a obra e o operário.” 
(13)  
  Alquimia, para Hegel, decerto poderia ser all = tudo + que mia. E, tudo 
indica, mia porque carente de amor. Acorrem vários fatos, ocasionados 
por inúmeras verdades, vontades e desejos, impregnados em energias 
vitais. Sabe-se que qualquer fato, diverso do sempre propugnado, não 
precisa ser rigorosamente oriundo do passado e/ou separado do futuro. 
Há o real acontecido, o real acontecendo, a realidade virtual e o círculo 
universal que, como a bola que não possui lado, independe da 
passagem do tempo. Ôpa, saímos da dialética. Poderíamos, quem sabe, 
extrair uma síntese dos três “reais”?  Obteríamos uma “trialética”? Que 
tal direto à “somalética”, denotada na física de ponta e na concepção 
humanista de John Locke?   Deepak Chopra condensa com maestria: 
“Quando você compreende a requintada coexistência dos opostos, entra 
em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substancia 
imaterial, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é 
fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo 
é imutável, quieto, tranqüilo, silencioso, eterno repouso.”(14)  
Jacques Monod mostra a importância e a necessidade de considerarem-
se as novas observações ao âmbito da Ciência Política, a fim de 
desmistificarem-se embustes autoritários:   
 “O que governa a dinâmica da natureza, inclusive em seu aspecto mais 
material, na física, não é uma ordem rígida, predeterminada. Nem 
tampouco uma dialética entre contrários em luta, que leve a síntese, até 
que se produza uma nova antítese, como na visão dialética marxista 
rechaçada também pela genética. É precisamente uma interação - que já 
existe nos níveis materiais mais elementares entre o aspecto onda e o 
aspecto corpúsculo - o que impulsiona a dinâmica da natureza. Assim o 
mostram as relações de mecânica ondulatória, que explicou Louis de 
Broglie, síntese genial que tornou possível, como diz Rueff, uma filosofia 
quântica do universo, aplicável não somente às ciências físicas, senão 
também a todas as ciências humanas.” (15) 
  Chopra oferece análogos preceitos:  
“De fato, no nível quântico, não há nada além da energia e informação. 
Campo quântico é apenas outro nome do campo da consciência pura ou 
da potencialidade pura. E esse campo quântico é influenciado pela 
intenção e pelo desejo.” (16)   
  Para ficar mais claro, Lair Ribeiro traz-nos um exemplo de pura 
dialética... “O tubarão consegue ver a curto prazo, mas ignora as 
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conseqüências a longo prazo. Está sempre procurando levar vantagem 
sobre os outros. Joga o jogo do ganha/perde. Não tem autoconfiança, 
nem confiança no outro, nem confiabilidade. No seu dia-a-dia pensa 
como a carpa: “O Universo é um lugar escasso, não tem o bastante para 
todos. Portanto, eu vou conseguir o meu a qualquer custo”.(17)   ... e o 
confronta com a postura mais “civilizada” do golfinho: “O Universo é 
potencialmente um lugar abundante, tem para todo o mundo. Para eu 
ganhar, você não precisa perder, a não ser que você insista - aí o 
problema e seu.” (18) 
 En Passant, convém mencionar que o mesmo golfinho é protagonista do 
liame entre a prática e a ciência do caos, em “A Estratégia do Golfinho, A 
conquista de vitórias num mundo caótico” (19),  Dudley Linch e Paul L. 
Kordis analisam a eficácia de sua observação e sugerem centenas de 
questões onde há ganho sem nenhuma perda, coabitando ética e desejo 
sem nenhum ferimento. 

  A dialética só se constituiria viável se fosse possível calcular todas as 
variáveis universais, quando então deixaria de ser dialética para tornar-se 
talvez uma “varialética”, ou “multiética”, nas quais se pudesse dispor 
todos os dados em paradoxos. Diante desta notória impossibilidade e 
estéril possibilidade, é salutar e científico que se cole, na sua testa, os 
prejuízos, as deficiências e limitações que a estratégia impinge a todos 
nós.  Foram a ciência quântica e a teoria da relatividade que afastaram a 
possibilidade do conhecimento exato, absoluto, demonstrada nossa 
incapacidade na coleta de todas as variáveis que influenciam sujeito e 
objeto, participantes e tabuleiros e o próprio Soros reconhece... “Longe de 
serem desprovidas de sentido, sustento que as proposições cujo valor de 
verdade é indeterminado são ainda mais significativas do que aquelas 
cujo valor de verdade é conhecido.”(20) ... E confessa:   
 “Quando cheguei a essa conclusão, considerei-a um grande insight. 
Agora que as ciências naturais não mais insistem numa interpretação 
determinística de todos os fenômenos e o positivismo lógico se 
desvaneceu nos bastidores, sinto-me como se estivesse açoitando um 
cavalo morto.” (21)  
 Antes de morrer, o cavalo de Platão, Descartes, Hegel e seguidores já se 
mostrava capenga. Induzia e produzia um trabalho fora da realidade, 
presente ou virtual. Em palavras claras,ensejou toda a sorte de 
alienações. Seus pressupostos não escapam do empirismo; suas 
conclusões, precipitadas porque invariavelmente parciais, perfazem a 
decorrência. Bachelard aciona o último torpedo: “A ciência 
contemporânea a Hegel está tão profundamente prescrita que quase não 
se pode imaginar que sua lógica não exija ser repensada.” (22)   
 Ele completa com aquilo que já e quase de “domínio comum”: “A dialética 
serve apenas para cercar uma organização racional por uma organização 
surracional muito precisa. Ela nos serve apenas para mudar de um 
sistema para outro.” (23)  
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  Existem inexplorados, nem por isso menos seguros caminhos para 
pesquisas e práticas, hipóteses não necessariamente opostas umas às 
outras:  
  “Considerando-se que os organismos contêm milhares de genes; que 
cada gen origina sua própria linha genealógica; e que genes existem há 
bilhões de anos, conclui-se que imenso é o número das mutações já 
acontecidas sobre a face da Terra.” (24)  
  O valor engloba, sempre, o fato, mas o fato de cada um jamais terá igual 
valor para todos e para o Estado, mesmo que este se arvore depositário 
dos anseios de todos. Pois foi este Estado-depósito, o Estado-
computador, com seus inputs e outputs, o ponto chave sempre explorado, 
sofisma travestido de única verdade  capaz de realizar a felicidade geral 
da Nação, a tal “Vontade Geral”, bandeira alinhavada por Platão, 
costurada por Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Comte, Hegel, Marx e 
portada por Napoleão, Bismarck, Hitler, Mussolini e Lenin, apenas para 
voltar a citar os mais famosos.  “Disse Platão certa vez que a raça 
humana não se livraria de seus males até que os filósofos se tornassem 
reis, ou os reis se tornassem filósofos. Talvez haja uma outra opção, a 
medida que um crescente número de pessoas assuma a liderança de 
suas próprias vidas. Essas pessoas se tornam seu próprio poder central. 
Como diz um provérbio escandinavo: “Em cada um de nós existe um rei. 
Procure-o e ele aparecerá”. (25) 
    A velha concepção humana e relativista de John Locke, comparada à 
desse seu detrator, evidencia-se mais atual do que nunca, entendimento 
mais rasante, mais próximo da entrada do homem no terceiro milênio, 
prestes a alcançar, pois, pela contagem dos séculos, a  maioridade civil .   
“O Indivíduo Soberano”, de Wiliam Rees-Moog e James Dale Davidson 
(26), destaca o colapso do Estado nacional, substituído por “associações 
de mercadores e indivíduos plenos de faculdades semi-soberanas”, 
praticamente o mesmo diagnóstico de Naisbitt:  
   “Quanto mais as economias mundiais se integram, menos importantes 
são as economias dos países e mais importantes são as contribuições 
econômicas dos indivíduos e das empresas particulares”(27). “O exercício 
do poder está mudando do estado para o indivíduo. De vertical para 
horizontal. Da hierarquia para as redes”.(28)  
  Lawrence Harrison exercita o diagnóstico: “Acredito que a globalização 
da democracia e da economia liberal terminará por levar todos os países 
à modernidade.”(29) 
  Facilitaremos esta tendência natural com a descentralização espacial, 
política e econômica do poder:  
  “O terceiro princípio vital para a política do amanhã visa a quebrar o 
bloqueio decisório e colocar as decisões no lugar a que pertencem. Isso, 
que não é simplesmente um remanejamento de líderes, e o antídoto para 
a paralisia política. ‘É o que chamamos de “divisão de decisão”. (30)  
    Verifiquemos, ao fim, a confirmação, por Baudrillard, do fim da era de 
comando centralizado, ditatorial, hierárquico, ordenado, como queriam os 
estrategistas positivistas:   
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    “As cidades hoje não são mais que redes, terminais de linha de metro, 
auto-estradas, lugares onde o espaço é amplamente abstrato. A 
proliferação das imagens à distancia leva ao desaparecimento de 
qualquer centralização”.  (31)  
   O “Cavalo de Tróia” não engana mais: 
   “Entre nós, o sintoma mais típico e persistente desse atraso é a confusa 
expectativa de que há uma espécie de “força superior”, o “Estado”, capaz 
de distribuir a todos os bens desejáveis deste mundo: emprego, salários 
altos, bem- estar - em suma - “felicidade geral da nação”. Qualquer jornal 
que se pegue ao acaso revelará, enxertadas, notas de fundo populista, 
“progressista” e nacional-corporativista que não mudaram nestes 30 anos 
passados, exceto que agora a encarnação do Satã a ser exorcizada não e 
mais o “neocolonialismo” e sim o “neo-liberalismo”... Só quando o público 
impuser ao Estado um profundo respeito pelos contribuintes e quando as 
fantasias de onipotência da burocracia forem contidas (e punidas) é que 
alcançaremos afinal o liberalismo.” (32)  
  Não por acaso o diplomata francês Jean-Marie Guèhenno anuncia “O 
Fim da Democracia”, a sucumbência do acordo geral de vontades 
enfeixado num cetro, como pregava Rousseau:  
   “Guèhenno argumenta que o enfraquecimento dos poderes nacionais 
em proveito de aglomerados supranacionais coloca em risco os contratos 
sociais que estão baseados na homogeneidade territorial e cultural. Para 
evitar a dissolução da democracia, o autor propõe a reformulação global 
do conceito de comunidade e prevê o surgimento de um império unificado 
e sem centro.” (33)  
   Com H. G. Wells, lembrado por Aldous Huxley, no fim da II Guerra, 
esperamos também o fim da mediocridade: 
   “O cérebro do Universo e capaz de contar acima de dois. Os dilemas do 
intelectual-artista e do teórico -político tem mais de dois chifres. Entre a 
torre de marfim, de um lado, e a ação política direta, de outro, existe a 
alternativa da espiritualidade. Do mesmo modo, entre o fascismo 
totalitário e o socialismo totalitário existe a alternativa da descentralização 
e do empreendimento cooperativo - o sistema político-econômico mais 
natural à espiritualidade.” (34) 
 Como disse ainda Guido Beck, “E um dia a ciência cessará de ser 
instrumento manipulado pela repressão para se tornar um veículo de 
transformação do mundo em prol da libertação do homem.” (35)   
   Aos pesquisadores Francis Fukuyama e J. C. Pereira não ocorrem 
dúvidas: “A atividade científica, enquanto referência inescapável de uma 
História que não pode ser mais cíclica, aponta para a desestruturação de 
sociedades que se pretendem hierarquizadas essencialmente.” (36) 
   Expressões brotam de inúmeros recantos, cada vez com maior 
densidade em pluralidade de reversões. Uma das mais espetaculares foi 
a encetada pela mente privilegiada do notável formalista jurídico Hans 
Kelsen, depois da tempestade nazista: “A democracia moderna não pode 
estar desvinculada do liberalismo político.” (37)   
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  Tampouco do liberalismo econômico. Já é tempo, pois, de 
interrompermos a marcha ao abismo,  no pesadelo tecnocrata,  para 
levantarmo-nos  do berço esplêndido! 
  Encerramos com um trecho de carta recebida por Marcuse, de Brown,:  
   “Na visão dialética... A desmistificação torna-se a descoberta de um 
novo mistério... É preciso dizer à próxima geração que a luta verdadeira 
não é a luta política, e sim por termo à política. Da política para a poesia... 
Poesia, arte, imaginação, o espírito criador é a própria vida; a verdadeira 
força revolucionária para reformar o mundo...”(38) 
   Ambos foram atendidos. O apelo fez-se verdade. The Beatles, 
Woodstock*, os movimentos Hippie e Ecológico, tornaram-se as principais 
forças revolucionárias de nosso século, sem  jamais  perder sua poesia. 
___________________________________________________________ 
  *Woodstock - Grande festival musical organizado e desempenhado por 
dezenas de artistas e milhares de jovens de todo o mundo, reunidos numa 
fazenda no Estado de Nova York, em agosto de 1969, com o fito de promover 
"Paz e Amor" e protestar contra a besteira da guerra do Vietnam. 
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  13.  2001, a Odisséia recém começa 
 
   Em 1980, Daniel Bell declarou o “Fim da Ideologia” (1). Em 89, ruiu o 
muro. Peter Ward anunciou  “O Fim da Evolução”. Fukuyama, já 
mencionamos, apontou “O Fim da História”. Dez anos o consagram.  
Antes, Capra vira o “Ponto de Mutação”; Eric Kraemer, La Grande 
Mutation. Toffler retratou a “Powershift a mudança de poder.” Emir 
Sade o procura*, mas Bill Gates informa que “o poder não vem do 
conhecimento acumulado, mas do conhecimento compartilhado”.(2)    
   Don Tapscott, como Toffler e Bill Gates, também destaca a mudança 
de paradigma a partir do intercâmbio do conhecimento e a expõe no 
Paradigm Shift: the New Promise of Information Technology (3);  em 
La Fin de la ´Ordre Militaire Maurice Bertrand percebe a possibilidade 
do entendimento supranacional (4); La Fin des Militants, de Jacques 
Ion, (5) demonstra a exaustão do povo aos alinhamentos ideológicos; 
Paul Ormerod propõe, direto, a “Morte da Economia” (6), exaurida por 
excesso de “economês”. David Simpson refere-se ao “Fim da 
Macroeconomia” (7) louvando-se em F. Hayek:  
   “(A macroeconomia) nos dá uma útil aproximação dos fatos, mas é 
insatisfatória como explicação teórica de conexões causais, além de 
às vezes ser enganadora porque faz afirmações sobre correlações 
empiricamente observadas, sem justificativa para a crença de que elas 
sempre ocorrerão”. (8)   
    Cada vez mais aparecem obras sobre  vários "fins" e o fim da velha 
relação de produção também é fartamente promulgada e anunciada. 
Disso trata “O fim dos empregos” de Jeremy Rifkin (9); para isso 
contribui a  grande rede :   
    “Com a Web, a possibilidade de tornar-se um agente autônomo não 
está limitada a atletas, artistas, atores e outros grandes nomes 
profissionais ou criativos; agora, quase todos os tipos de profissionais 
do conhecimento podem fazer isso. O mercado de trabalho de 
“agentes autônomos”, inclusive profissionais por conta própria, 
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empreiteiros independentes e trabalhadores em agências temporárias 
já abrange 25 milhões de americanos. A vantagem de trabalhar por 
conta própria é a diversificação: você tem menos probabilidades de 
ficar sem trabalho se tiver muitos empregadores, em vez de um só”. 
(10)  
    Ninguém quer ser mais empregado. Tampouco patrões tentam 
recrutá-los. Agora, preferem-se parceiros.  Em outras palavras, sócios. 
   Pois, então, não é, justamente, o sonho marxista se realizando por 
efeitos liberais? Há necessidade da mumificação ensejada pelos 
trapos trabalhistas?  
________________________________________________________ 
 * SADER, Emir, O Poder, Cadê o Poder? - Ensaios Para Uma Nova 
Esquerda, São Paulo: Bontempo, 1997  
 
 
   Destaca Naisbitt:  
  “De fato, a vida no espaço cibernético parece estar se moldando 
exatamente como Thomas Jefferson gostaria: fundada no primado da 
liberdade individual e no compromisso com o pluralismo, a diversidade 
e a comunidade.” (11) 
   Foucault não temeu ser enfático: 
   “Não se pode, portanto, dizer que o liberalismo seja uma utopia 
nunca realizada - a não ser que se tomem como núcleo do liberalismo 
as projeções que ele foi levado a formular a partir de suas análises e 
críticas. Não é um sonho que se choca com uma realidade e nela 
deixa de se inscrever. Ele constitui - e nisso está a razão de seu 
poliformismo e de suas recorrências - um instrumento crítico da 
realidade: de uma governabilidade à qual  se se opõe e de que se 
quer limitar os abusos.” (12)   
  Ao invés do velho maniqueísmo, podemos mirar os horizontes de  A. 
Cícero: 
  “Do preconceito, ou mesmo da franca hostilidade, características dos 
cientistas do final do século passado, estamos evoluindo para uma 
crescente busca de compreensão e diálogo. Nessa nova postura, por 
certo restará cada vez menos espaço para a lamentável figura do 
intelectual egocêntrico, confinado no estreito mundo da razão, 
fascinado pelo poder hipnótico das palavras, ansioso por prestígio e 
poder, sem escrúpulos morais ou lastro espiritual, completamente 
alienado das mensagens do corpo, da dinâmica das emoções e das 
realidades mais profundas da psique.” (13) 
  Os Toffler reforçam:  
 “Significa que estamos criando novas redes de conhecimento... 
interligando conceitos de maneiras surpreendentes... construindo 
espantosas hierarquias de inferência... gerando novas teorias, 
hipóteses e imagens, baseadas em novas suposições, novas 
linguagens, códigos e lógicas.” (14)  
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  Diante de tantos fins, pensamos intilular nosso trabalho como  “O fim 
da dialética”. Infelizmente elas ainda ecoam. As ciências jurídicas, 
sociológicas e econômicas, perdidas nas complicadas equações sem 
reflexões, congeladas sobre as mesmas bases ilusórias, 
pretensamente exatas, mas essencialmente empíricas, anticientíficas 
e, conforme demonstramos ao longo da obra, mal-intencionadas,  
necessitam da mais completa revisão, verdadeira reversão:   
  “Podemos julgar uma filosofia por seus frutos. A visão reducionista-
mecanicista-materialista cultivou inúmeras dicotomias, cismas, 
fragmentações, alienações: alienação de si (o vácuo espiritual) e, por 
conseqüência, dos outros; alienação da natureza (autômatos não 
podem sentir muito por outros autômatos - se somos apenas 
máquinas, podemos muito bem nos apoderar do máximo possível, 
conquistar e explorar a natureza por completo); a dicotomia entre 
conhecimento e valores, meios e fins, mente e matéria, universo de 
matéria e universo de vida, entre ciências e humanidades, entre ricos 
e pobres, industrializados e de Terceiro Mundo, entre gerações 
presentes e gerações futuras. (15)     
  A Teoria da Relatividade prova e aponta o destino do ferro velho aos 
obsoletos vagões do interminável trem da insensatez. Seus 
condutores já se encontram sepultados. Não assiste nenhuma razão à 
persistência além-túmulo:  
   “A filosofia se viu levada - isto é essencial - a pensar o social como o 
inventor de si próprio, como um sistema não programado. Por outro 
lado, nossa época se desligou do fantasma de retorno aos grandes 
ancestrais.”(16)    
  Como afirma Paul Forier, na nova sociedade,  “o direito e  todas as 
instituições por ele implicadas são desprezados e sempre reduzidos a 
sua mais simples expressão. A sociedade utópica, pela razão mesma 
de seu sucesso, ignora conflitos e tribunais; nela todos conhecem seu 
papel e seu dever e fazem espontaneamente o que deles se 
espera.”(17)  
 Parodiando Lao-tsè,  “pela não-ação tudo pode ser feito”. A auto-
organização espontânea vê-se num favo de mel; na química; e de 
vários modos:  
  “A teoria do caos, esse nome espetacular que foi desenvolvido a 
partir da antiga teoria das instabilidades dinâmicas, representou um 
genuíno avanço intelectual ao romper com os limites do determinismo 
mecânico de Newton.”(18) 
  Na Internet, a descentralização e o caos são os ingredientes 
essenciais. Nas ciências em geral, o poder também é constatado 
difuso. Anna Lemkow relembra-nos das constatações de James 
Gleick, de 1988:     
   “A ciência do caos... explica em sua cativante introdução a essa 
nova disciplina, descobre as leis universais que governam o caos ou 
desordem. É uma ciência que exige certas sensibilidades, como um 
olho para o padrão e outro para o todo. Ela traz um novo entendimento 
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dos conceitos de totalidade, caos e mudança (cf. também Brigss e 
Peat, 1989). Foi dito, reporta Gleick, que a nova teoria do caos 
representa a terceira grande revolução na ciência moderna, após a 
mecânica quântica e a relatividade. Já que a noção particular de 
ordem num dado domínio do entendimento e de importância 
fundamental, podemos bem entender porque a Ciência do Caos, 
descobrindo uma nova noção de ordem, deveria ter um caráter 
revolucionário. Relembre, por exemplo, a profunda mudança societal 
já descrita que ocorreu quando a ciência moderna apareceu e 
introduziu uma idéia de ordem que diferia radicalmente daquela 
sustentada pela sociedade medieval”. (19) 
    “A futuróloga Hazel Henderson assim descreveu a situação: a 
complexidade e interdependência das sociedades industriais 
amadurecidas, sua escala e centralização e os inesperados efeitos 
colaterais da tecnologia aplicada tornaram-se não planejáveis e, 
portanto, não administráveis.” (20)   

A modalidade de expansão é nítida:  
“O fato significativo é que estamos, agora, deslocando-nos para 
futuras formas poderosas de processamento de conhecimento que 
são profundamente antiburocráticos.”(21) 
   “Como o próprio conhecimento é organizado relacionalmente ou na 
forma de hipermeios- significando que pode ser constantemente 
reconfigurado - a organização tem de se tornar hiperflexível. É por 
isso que uma economia de firmas pequenas, que interagem, 
reunindo-se em mosaicos temporários, é mais adaptável e, em última 
análise, mais produtiva do que uma outra construída em torno de uns 
poucos monolitos rígidos.”(22)  
   O notável Anatoly Gromiko singra no mesmo embalo: 
“A humanidade está emergindo de uma reação em cadeia de causa e 
efeito que se estende por bilhões de anos no passado. Agora a 
espécie tem o poder de afetar sua própria evolução através da 
escolha consciente. As pessoas hoje sabem mais do que nunca. 
Rádios, televisores, computadores, telefones, copiadoras se 
espalharam pelo globo em um século. Nenhuma geração pode 
acrescentar essas coisas aos jornais, revistas e as artes. O nosso é 
um tempo de possibilidades ilimitadas para intercâmbio, interação 
entre culturas, viagens e aprendizado.”(23)   
    “Novas regras de conduta para as condições do paradoxo global 
estão começando a surgir. Essas regras novas se baseiam em 
nossas expectativas da conduta e comportamento individuais. 
Novamente partimos dos protagonistas menores do mundo a fim de 
criar as novas regras para a ordem econômica global em expansão.” 
(24)  
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  Mastodontes perdem a vez: “Quanto maior a economia mundial, 
mais poderosos são seus protagonistas menores e todos os grandes 
protagonistas estão diminuindo de porte.” (25)         
  Bruce West, do Instituto de La Jolla e Jonas Salk, do Instituto Salk,  
Califórnia, orientam para que colegas usem vias humanísticas de 
acesso científico:  
 “Chegaremos a reconhecer que existem leis da natureza que 
determinam a conduta e evolução humanas. Quando fizermos isso, 
teremos desenvolvido a capacidade de entender melhor a natureza 
humana.” (26)  
  Encontramos paralelo em modernas conceituações biológicas: “O 
mesmo DNA existente em todas as células expressa-se de formas 
diferentes para cumprir as exigências singulares de uma célula em 
particular.” (27)   
  O entendimento se difunde: “Pensar globalmente exige a descoberta 
da relação certa entre indivíduo e a comunidade global. Nenhum 
deles é insignificante. Deve haver uma relação saudável entre 
comunidade, ordem social, o todo e o indivíduo”.(28)  
 Tudo consagra o caráter social do liberalismo: “A conectividade 
possibilita que você conquiste mais independência, ao mesmo tempo 
em que a independência o motiva a ficar cada vez mais conectado.” 
(29)  
   Antônio Cícero mostra-se inquieto pelo novo tempo, curiosamente 
oxigenado por aquela antiga planta:  
 “O que nos falta é radicalizar a ideologia iluminista, que os Estados 
Unidos deixaram para trás. A concepção moderna de mundo não 
admite que haja um universal positivo. É por isso que a concepção 
moderna de mundo é não-religiosa. Hoje temos cada vez mais medo 
da diversidade. O Estado brasileiro nos dá freqüentes provas disso. 
Montesquieu já dizia que as leis ruins prejudicam as boas. Mas no 
Brasil de hoje, tudo tem de ser regulamentado. Isso é um perigo. 
Temos de ter um mínimo de lei absoluta para ter um máximo de 
experimentação. Mas o que se dá no Brasil é o contrário, temos o 
máximo de lei e um espaço cada vez menor para experimentar.” (30)    
O Iluminismo não determinou o fim do Estado. Por certo não há a 
imperiosidade dele, Estado, acompanhar o fim de tudo, de Fukuyama 
a Ormerod. Ele   pode e talvez devam mesmo continuar existindo. 
Mister se faz, contudo, alterarem-se funções e, por conseguinte, 
responsabilidades. Não há porque continuarmos com o excessivo 
culto. Vivemos em tempos reais e virtuais. A humanidade respira a 
era mais liberta e natural, mais perto da gente:   
 “A consciência humana está transpondo um limiar tão importante 
como o que transpôs da Idade Média para a Renascença. O homem 
está faminto e sedento após tanto trabalho fazendo o levantamento 
de espaços externos do mundo físico começa a ganhar coragem para 
perguntar por aquilo que necessita: interligações dinâmicas, sentido 
de valor individual, oportunidades compartilhadas... efeitos. Nosso 
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relacionamento com os símbolos de autoridade do passado está se 
modificando, porque estamos despertando para nós mesmos como 
seres, cada qual dotado de governo interior. Propriedades, 
credenciais e status não são mais intimidativos... Novos símbolos 
estão surgindo: imagens de unidade. A liberdade canta não só dentro 
de nós, como em nosso mundo exterior... Sábios e videntes previram 
esta segunda revolução. O homem não quer se sentir estagnado, o 
que deseja é ser capaz de mudar”. (31) 
   Mecanicistas, dialéticos, racionalistas, deterministas e positivistas  
perderam seu rumo; embora a relutância, restam-lhes apearem de 
suas engenhocas para que possamos desmontar, sem ferimentos, 
peça por peça, os cenários institucionais criados para acomodar seus 
adeptos, trocando-os por alguns outros, eticamente mais louváveis e 
espiritualmente mais reconfortantes, na liberdade conjugada com a 
cooperação espontânea, adequada às responsabilidades de quem as 
exerce:   
   “A repentina popularidade do slogan “faça você mesmo as suas 
coisas” é o reflexo desse movimento histórico, porque, quanto mais 
fragmentada ou mais diferenciada for a sociedade, tanto maior será o 
número de estilos de vida variados que ela própria promove... As 
pessoas do futuro haverão de usufruir de maiores oportunidades de 
auto-realização do que quaisquer outros grupos já surgidos no 
decorrer da história.”(32) 
   Cientistas jurídicos contemporâneos agora reconhecem:  “Podemos 
dizer, portanto, que cada homem é seu primeiro legislador...  
Repetimos: A pessoa humana é o critério, o sistema de referência, a 
medida para a determinação de todos os valores. O ser humano, o 
“eu” é razão do dever-se. Esta é a norma fundamental da ordem 
ética.” (33)   
   A radicalidade da liberdade humana, como se revela nas obras de 
Karl Jaspers, Ortega Y Gasset, Nicola Abbagnano ou Merleu-Ponty, 
bem como nas obras de Heidegger e de Sarte, entre tantos 
elencados, apesar de sua aparência de categoria absoluta, reduz-se, 
em última análise, à consciência axiológica de uma necessidade, à 
inexorável necessidade de sermos nós mesmos e não outros:  
  “A nossa vontade”, escreve Ortega, “é livre para realizar ou não este 
projeto vital que afinal de contas nós somos, porém ninguém poderá 
mudá-lo, corrigi-lo, dele prescindir ou substituí-lo. Somos 
indeclinavelmente este único personagem programático que não 
pode deixar de ser o que é”. (34)    
   Que dizer do conselho de Kant: “Sê uma pessoa e respeita os 
demais como pessoas, tudo fazendo para propiciar-lhes as condições 
necessárias ao seu espontâneo e pleno desenvolvimento”. (35)   
   O Iluminismo nunca esteve tão cercado de verdades. Maquiavel 
nunca esteve tão desmascarado, tão sozinho. Desabastecido seu 
trem, não irá mais a lugar nenhum. Quanto a nós,  podemos 
desembarcar. Cada um já pode e deve escolher o destino e a função 
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que melhor lhe aprouver, em grupo, com par, ou individualmente  Há 
muito tempo o lúcido Bertrand Russel já pronunciava: 
  “Os corpos se tornam, assim, muito mais independentes uns dos 
outros do que o eram na física newtoniana: há um acréscimo de 
individualismo e uma diminuição de governo central, se nos for 
permitido usar essa linguagem metafórica. Isto pode, mais cedo ou 
mais tarde, modificar consideravelmente a visão que o homem culto 
tem do universo, possivelmente com resultados de grande alcance.” 
(36)  
    Utópico? Exagero? Talvez nem tanto, e por isto repetimos: seu 
primeiro real ensaio aconteceu, de verdade, por fatos, há três 
séculos, na geração inglesa que fincou os básicos preceitos de 
respeito ao indivíduo, ao cidadão, para louvor da democracia; e, por 
teoria, além daquela que impulsionou estes fatos, a de Einstein,  que 
há quase um século a confirmou - corpos são livres, respeitam-se e 
cooperam uns com outros. Afinal, como reafirmou o próprio Russel, “o 
fato de o tempo ser próprio de cada corpo, não uma ordem cósmica 
única, envolve mudanças nas noções de substância e causa”... (37)   
   Pierre Lévy o corrobora:  “Cada forma de vida inventa seu mundo 
(do micróbio à árvore, da abelha ao elefante, da ostra à ave 
migratória) e, com esse mundo, um espaço e um tempo específico.” 
(38)  
  Se todos os corpos possuem prerrogativas próprias de seu tempo e 
espaço,  serão as pessoas que as prescindirão?  
   Assim,  pela mesma aridez científica que outrora ofuscou os 
caminhos da humanidade, vislumbramos a silhueta do paraíso 
sempre lembrado, que pode ser diferente a cada um, mas é esperado 
por todos. É possível e necessário abrir os olhos para ver e viver, 
conhecer, trabalhar, criar, amar, ser feliz, solidário, cada qual a seu 
modo. O big-bang do nascimento e  a expansão pessoal que lhe 
corresponde não podem e não devem ser abafados, truncados ou 
alterados por nenhum sistema ou interesse alienígena. O ser tem 
direito, pelo menos, à sua existência. Queiram volver, ou melhor, 
dispersarem-se, esquerda e direita, teimosos remanescentes, 
enferrujados dinossauros! Rebentou por podridão a corda que movia 
o pêndulo dos estúpidos combates, usado à hipnose coletiva. Além  e 
afinal, seja para cima, para frente, para dentro ou para fora, para um 
ou para vários lados, ou até no mesmo lugar, nosso alcance e 
vontade transcendem o monótono movimento. A cada dia mais gente 
sabe disso. Cada vez menor é a resistência. Trata-se da estupenda 
reversão, manifestada por entropia constante e convergente,  triunfo 
ético-liberal.  
 Locke, Tocqueville, Adam Smith, F. Hayek, Planck e Einstein, 
aceitem a renovação dos sinceros agradecimentos. Com você, caro 
leitor, companheiro de viagem deste real e promissor século XXI, 
queremos nos congratular. Esses ancestrais foram exitosos, seus 
frutos estão maduros; cabe-nos apenas descascá-los e saboreá-los. 
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