
No artigo passado, primeira página, último parágrafo, eu utilizei o
verbo dimanar no sentido de fluir: Dimana na Constituição; 
deveria ter escrito, simplesmente, fluir. Na página 4, primeira 
linha, está grafado 'constituia'; todos sabemos que a grafia correta
é 'constituía'. Na página 5 ao fim aparece 'despontavem'; todos 
sabemos que a grafia correta é 'despontavam'. Todos sabemos, 
está bem, no entanto há de se ter cuidado com inadvertências e 
descuidos.

Quisera eu compreender sentimentos de transcendência que 
remetem seus portadores para além dos fatos, do mundo real. 
Mas, mero ser humano, que posso eu saber de transcendências? 
Podemos, qualquer de nós, desejá-las, ansiá-las, nada mais, 
sequer intuí-las, porque isso nos exigiria uma substância que não 
é a dos homens, de semideuses, certamente, a beber na fonte 
hipotética de deuses criados por fantasias, entes fantásticos que 
povoam mentes submetidas pelo movimento degenerativo 
intrínseco do qual nascem almas incertas, estranhas a regras, 
limites, que operam em função do instinto, de dado objetivo 
eleito pelo abandono da realidade, do mundo da substância, que 
não é o seu, penetrando um mundo de transcendências 
imaginárias, ânsia de energias perdidas que começam e acabam 
em si mesmas sem nada realizar de produtivo e útil, não sem 
antes, e com frequência, provocar, ao estender-se para além do 
seu habitat, estados que negam a primeira lei, posto incapazes de 
transformar-se, as perdas, desconfortos e desordens de sua 
natureza caótica.

Santayana, o filósofo espanhol criado e educado em Boston, que 
escreveu em Inglês, falou na crença na substância; um biólogo 
contemporâneo, que escreve livros, entre eles livros equivocados,
perguntou: O que é substância? O biólogo, alguém a se crer 
cientista, aparentemente não sabe o que é substância. Há pessoas 
a se crerem tal ou qual coisa, por desmotivadas razões e 
simplesmente por pertencerem a determinada categoria, ou 
ocasionalmente dela fazerem parte, que, como o biólogo, pelas 
mesmas desmotivadas razões, não sabem o que é substância 
porque incapazes de perceber a alma das coisas. Inexoráveis, há 



degenerescências cujos portadores são irrecuperáveis.

Para Santayana, o instinto e a capacidade de postular objetos, 
assim como a ocasião de fazê-lo, são incidentes no 
desenvolvimento da vida animal; sustenta ele que postular é ação 
própria num organismo consciente da presença de outros 
elementos em seu meio ambiente e literalmente afirma que 
“postura é o nome que (tal organismo) dá à plasticidade 
experimentada em suas resposta animais” (The Philosophy Of  
Santayana, compilação de Irwin Edman em edição de Charles 
Scribner's Sons, New York, 1953). Postular seria, pois, para 
Santayana, modo e instrumento de satisfazer necessidades do 
postulante sem preocupações com essências ou em considerá-las 
aparências das substâncias com as quais está envolvido. 
Considerando o ceticismo, diz que nele não creria se fosse de 
natureza apenas histriônica, e desde que ao descer do palco o 
cético reassumisse sua crença na substância, acrescentando: “O 
ceticismo seria a melhor das filosofias se pudesse ser sincero; se 
o cético não encontrar a fé na substância em si mesmo, jamais a 
encontrará”. Isso se desdobra de muitas maneiras.

A liberdade é da essência do ser humano, ele precisa ser livre 
para ser feliz. O ser humano civilizado precisa da liberdade no 
seio das Sociedade ordeiras e democráticas. A liberdade sem 
peias que ultrapassa os limites da ordem constituída deixa de ser 
liberdade e de conferir capacidade de postulação. Ao desbordar 
dos limites da norma jurídica garantidora de direitos, o conceito 
de liberdade se distorce e corrompe ao gerar forças invasoras, 
usurpadoras, ganha contornos vetustos, deixa entrever pelos e 
garras, faz-se barbárie, é selvagem, avança sobre o bem social na 
busca da satisfação primária de suas próprias necessidades 
distorcidas, irracionais, apenas instinto, a fé na substância da 
civilização não encontrada em si mesmo, criatura de domínios 
fantásticos, sequer cética, desagregadora, a enfermar e infelicitar 
Sociedades livres a se exercitarem na plenitude de sua essência.

O conhecimento, chave que abre todas as portas, deve ser 
buscado elementarmente na natureza dos organismos 



regularmente constituídos, de identidade conferida pela sua 
substância, o estofo do homem, a alma das coisas; a natureza da 
substância, por extensão, é definida pela forma de energia que 
embasa corpos animados, de alma, anima, construções atômicas e
organismos habilitados a se integrarem num conjunto harmônico, 
universal, genuinamente social e humano. As frivolidades e os  
descaminhos das criaturas aleatórias não constituem organismos; 
são complexos de energias negativas incapazes, por sua 
influência dissolvente, a subsistirem na ordem, posto só 
conseguirem movimentar-se com desembaraço na desordem, no 
rompimento e quebra da ordem natural das coisas, fatos e 
estruturas, por isso suas propriedades de deleção, necessidade de 
mudanças a qualquer custo. É questão de autopreservação, de 
sobrevivência.

Nas mentes caóticas dos complexos frívolos e descaminhados 
medram, pululam inadvertências e descuidos, impulsos mal 
dirigidos ou sem direção a provocar situações indistintas, mal 
definidas, confusas. Tais complexos de energias negativas são 
incapazes de perceber que o mundo real está além deles, 
enquanto os organismos regularmente constituídos são 
consensuais à ordem estabelecida, integram-na e contribuem para
as formas geralmente aceitas e desejadas  de equilíbrio, não têm 
dúvidas quanto à autoridade de lideranças democraticamente 
constituídas; os complexos negativos de energia, de seu turno, são
prenhes de certezas, das piores certezas, desfoque provocado pelo
caos autofágico, insidioso e perverso que os constituem.

A simples presença de energias negativas ameaça a ordem e o 
equilíbrio em suas quaisquer expressões; suas manifestações 
enfeiam os ambientes, suas postulações são chantagens na busca 
sub-reptícia de objetivos de segundo plano, não declarados, 
ingratos, deletérios, não raro. Nunca oferecem alternativas reais, 
suas vibrações, envolventes, não soam qual sonetos, seus acenos, 
enganosos, não são emendas. É trágica sua invasão de espaços na 
tentativa de se imporem; energias inadaptadas e inadaptáveis, 
procuram romper o equilíbrio estabelecido pela força dominante, 
pré-existente e conjunturalmente independente das forças por ela 



geradas.

Numa visão ampla e categórica, não há razão para tudo do ponto 
de vista das energias, em constante mutação e combinação de 
estados intermediários, o toque evolutivo de organismos 
superiores em permanente aperfeiçoamento, descartado o 
aleatório em sua acepção absoluta, inviável a perpetuação de 
estados intermediários, uma grosseira agressão ao processo 
seletivo que orienta, pela seleção natural, a evolução e o 
alcançamento dos modelos ideais possíveis. A excelência não se 
ocupa de quantidades, mas da qualidade; certas coisas existem 
por serem da substância do todo, do conjunto de organismos que 
se deve desenvolver na direção apontada por sua gênese, logo, 
sua razão de existir, o norte para o qual foi concebido à inspiração
do propósito geral, universal, sistêmico, criador e mantenedor das
forças que o sustentam. Seu equilíbrio decorre do balanço entre 
as forças positivas, da relação evolutiva entre elas e suas 'anti', do
ponto de encontro entre tese e antítese, uma verdade da Física 
aplicada à Sociedade dos conjuntos de energia; se prevalecessem 
os antiquarks não teríamos os delicados fios do tecido universal 
finamente produzidos por urdidura e trama pelas lançadeiras 
cósmicas surgidas do abismo, da escuridão pré-universal, tecido 
universal esse em cujas dobras fomos produzidos e vivemos, 
antes nosso Universo seria formado por uma pasta grosseira e 
disforme, qualquer coisa, menos o orbe harmônico que faz 
possível a vida e as condições que a sustentam como as 
conhecemos. As 'antiforças' não prevalecem, não podem 
prevalecer, a ordem impõe-se, tem de ser assim, sobre as energias
estáticas, retrógradas e estéreis em seu movimento nivelador para 
baixo, revertendo o ciclo natural e retraindo a vida para estágios 
inferiores em negação final dos patamares evolutivos alcançados.

Em termos reais, a contenção das energias positivas pelos 
complexos negativos, invasivos e invasores, inibe e pauperiza, 
verdadeiro desvio de finalidade relativamente à vida, que segue 
evoluindo em todos os quadrantes, apenas desfigurada e reduzida 
a arremedos de si mesma nas regiões onde prevaleçam os 
incapazes e a ausência de vocação para conceber evolução e 



progresso. As forças positivas não convolam a pobreza de visão 
da rede e cabana por escolha e opção. As energias criadoras não 
devem ser inibidas, mas adequadamente combinadas por forças 
evolutivas, fazedoras de progresso. O Universo se recria 
permanentemente à conta das explosões estelares e porque não 
coaduna incapacidades; sua marca e a expansão pela harmonia e 
racionalidade dos seus elementos constitutivos de origem, que o 
sustentam e mantêm.

   
 


