
Psicanálise: caos e infinito 

 

A história do movimento psicanalítico gerou as interpretações de 

que cada época teve necessidade. O que se segue é uma crônica 

dessas decifrações. O cânone marxista produziu reflexões 

laboriosamente válidas sobre com quais produtos culturais a 

burguesia emergente quis nivelar seu destino. Num texto 

apresentado num congresso de História da Ciência no primeiro 

lustro do século XX, o russo Boris Hessen tentou prefixar raízes 

socioeconômicas no documento mais famoso produzido por Isaac 

Newton, o Principia Matematica, tornado público em 1687. Hessen, 

em petições de princípio inéditas, vindicava que Newton não 

desenvolveu um materialismo mecanicista completo em decorrência 

de sua posição “como um típico representante da burguesia 

ascendente”. Negando que o movimento fosse inerente à matéria, 

Newton reteve um papel essencial para Deus como causa primeira. 

Hessen nota o insucesso de Newton para desenvolver uma lei de 

conservação de energia como decorrente do estado da tecnologia 

da máquina à vapor (em desenvolvimento no tempo de Newton). Ou 

seja: uma pré-burguesia pré-industrial teve que desenvolver a 

máquina à vapor para que as teorias de Newton sobre o movimento 

fossem superadas, com a negação do movimento deífico que 

conduziria o arbítrio e a jornada da matéria (o “prime mover”). Após 

ter definido o espaço como um recipiente, separado da matéria, 

Newton naturalmente se pergunta qual é a essência desse 

recipiente. Ao resolver essa questão, Newton concorda com H. 

Moore, que sustenta o critério de que o espaço é “o sensório de 

Deus” (sensorium dei) (1) 



De fato, quando brota a segunda edição de Principia em 1713, 

Newton acrescentou seu famoso General Scholium, em que 

estabelece “da sua real soberania sucede que o Deus é um Ser 

vivo, inteligente e poderoso...Ele dura para sempre e está presente 

em toda a parte, e existindo sempre em toda a parte Ele constitui 

duração e espaço...Há um Ser incorpóreo, vivo e inteligente, 

onipresente, que no espaço infinito como se fosse em seu aparelho 

sensorial, vê as coisas como são, intimamente...estando em toda a 

parte, Ele é mais capaz, por sua vontade, de mover os corpos 

dentro do seu ilimitado sensorium uniforme”.  (2) 

 

 

Postulando encontrar razões de classe na ciência de Freud, como 

Hessen fez com Newton, o também russo Mikhail Bakthin (1895-

1975) em sua obra O Freudismo (em russo Freidizn), publicada em 

1927, sustenta tese semelhante. Bakhtin refere que a burguesia 

quando em estado de decadência ou incerteza (como foi a 

burguesia europeia e a norte-americana na república de Weimar e 

no pré e pós crack da bolsa de 1929) se refugia no biologismo. 

Bakhtin, bem no modelo do bruxo magiar George Lukács (autor de 

História e consciência de classe) sustenta que o freudismo era a 

muleta biológica sobre a qual uma burguesia decadente tentava se 

manter em pé num período de incertezas. “Assim, no freudismo, o 

essencial no homem não é, de maneira nenhuma, aquilo que 

determina o seu lugar e o seu papel na história – a classe, a nação, 

a época histórica que ele pertence. Essenciais são apenas o seu 

sexo e a sua idade, tudo o mais é mera superestrutura erigida sobre 



esses elementos. A consciência do homem não é determinada pelo 

seu ser histórico, mas pelo ser biológico, cujo aspecto fundamental 

é a sexualidade”. (3).  

Bakhtin também a exemplo de Hessen, e no mesmo modelo de 

Lukács, criticava o freudismo como uma pérola gerada por uma 

ostra de classe, digamos, oprimida por dificuldades econômicas. “O 

motivo é velho. Repete-se constantemente em todas as épocas de 

desenvolvimento da humanidade, nas quais se dá a mudança dos 

grupos e classes sociais que criam a história. É o leitmotif das 

crises e da decadência. Quando essa ou aquela classe social está 

no estágio de desintegração e é forçada a abandonar a arena 

histórica, sua ideologia começa a repetir obsessivamente e 

apresentar, aos quatro ventos, novas variantes para um tema: o 

homem é antes de tudo um animal, e do ponto de vista dessa 

revelação... a ideologia de tais épocas transfere o centro de 

gravidade para o organismo biológico isolado, e os três 

acontecimentos fundamentais de sua vida animal – nascimento, 

coitos e morte – começam, por seu sentido ideológico, a concorrer 

com os acontecimentos históricos. Toma-se uma espécie de 

sucedânea da história”. (4) Bakhtin, ainda sem fazer concessões, 

estabelece que o conhecimento puro de Kant, o eu criador de Fichte 

e as idéias do espírito absoluto de Hegel, típicos da burguesia pós-

1700, começa a ser substituída, com a decadência dessa burguesia 

histórica “pela frouxa e passiva filosofia de vida, tingida de cores 

biológicas e psicológicas, que conjugam aos quatro ventos e com 

todos os prefixos e sufixos possíveis os verbos ‘viver, vivenciar, 

erradicar, habituar-se’, etc”.  



É óbvio que três cânones da ortodoxia marxo-esquerdizante, como 

Bakhtin, Hessen e Lukács, não pudessem deixar de ver a 

psicanálise como uma ciência burguesa. Mas essas críticas, que 

apontavam na psicanálise uma maldosa supressão do ser social e 

histórico, passaram elas mesmas a suprimir aspectos culturais da 

república de Weimar, que vindicavam todo um entorno cultural da 

psicanálise, seja o dadaísmo, o cubismo ou o surrealismo, calcado 

na teoria do caos – ou na descoberta pelo francês Louis De Broglie, 

de que a luz poderia brotar ao mesmo tempo como onda ou como 

partícula, dependendo do objeto a analisá-la, do tempo em que foi 

analisada ou do ponto de vista do observador. O entorno cultural da 

psicanálise, ao contrário do estabelecido por Bakhtin e o círculo 

marxo-historicizante, era assim o de uma demanda histórica e 

social. Não é para menos que em seu primeiro discurso em abril de 

2006, o papa Bento XVI tenha dito que estava “cansado de tantos 

relativismos”. Ao contrário do que supunham os marxistas 

históricos, a psicanálise não se calcava tanto assim no biologismo: 

mas sobretudo na assunção de um discurso libertário, individual, 

polissêmico. Era antes de tudo uma demanda social, sim, pela 

busca da não-resposta, do delírio, da validação coquete do 

solipsismo. 

O entorno cultural da psicanálise, esculpido ao derredor do princípio 

da incerteza, é caleidoscopicamente polissêmico. É a época em que 

Heidegger começa a pensar sobre o nada. É a época em que 

Edward Munch pinta O Grito, como uma válida e angustiante 

metáfora de que diante do nada só nos resta berrar ante o “nada 

infinito” a que se referia Nietzsche. É a época em que Karl Orf 

insere na primeira estrofe de sua ópera Carmina Burana o verso “o 



acaso impera sobre o mundo”. Estamos no apogeu das não 

garantias. Estamos também na república de Weimar que projeta 

mundialmente uma filosofia de vida e existencialista (lebens 

philosophie) que hostilizava o racionalismo. Em janeiro de 1920, 

Max Born confessa numa carta privada a Einstein que não acredita 

mais em causalidade. Em 1920, Willi Wien, um dos cinco maiores 

físicos da Alemanha, renuncia à teoria da causalidade afirmando “a 

própria partícula material não é exatamente um ponto no espaço, 

mas é qualquer coisa inteiramente fora da categoria da extensão...é 

análoga ao ego, cuja ação não obstante o fato de ele próprio não ter 

extensão, tem sempre a sua origem, através do seu corpo, num 

ponto definido do mundo contínuo”.  As escolas de Copenhague e 

Gottingen, que agregam físicos famosos como Niels Bohr, Werner 

Heisenberg e Wolfgang Pauli, resgatam o solipsismo dos pré-

socráticos. Protágoras, que cinco séculos antes de Cristo escreveu 

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

e das que são as que não são”, nunca foi tão atual. É necessário 

aqui fazer uma pausa sobre o que Pauli chegou a resgatar. Para os 

neoplatônicos, a causa de todas as mudanças era a anima mundi , 

a alma do mundo. As ciências experimentais do renacimento e a 

ideia da causalidade substituíram a anima mundi. A divisão entre 

alma e matéria é posta em caixa alta por Descartes, que passa a 

distinguir nitidamente a “substância pensante” (res cogitans) e 

substância caracterizada pela sua extensão no espaço, ou matéria 

(res extensa). Wolfgang Pauli passa a tentar destruir o 

cartesianismo. Diz que a teoria dos quanta substituiu isso, referindo 

que cada sistema individual é substancialmente livre e não sujeito a 

leis. É o que ele chama de “irracionalidade do real”. Pauli volta ao 

medieval pré-cartesiano. Refere que é necessário voltarmos ao 



irracional para que se fuja dos a priori. Nesse sentido, disse: 

“Temos de tentar despir a túnica de Nesso que a revolução do 

século XVII teceu. É tempo de reconhecer o elemento irracional da 

realidade –e o lado obscuro de Deus” (5). Karl Jung, de resto co-

autor de Pauli, torrou sua existência em tentar fazer crer a todos 

que a psicanálise e o oculto poderiam ser duas faces da mesma 

moeda, cujos destinos seriam loucamente prefixados por um 

universo essencialmente caótico e não-linear. As tentativas de 

Pauli, junto a Jung, de tentar nivelar, lado a lado, a pulsões do Id 

com certo “livre-arbítrio” dos elétrons, consistiram numa potente 

tentativa de retorno ao mundo pré-cartesiano da anima mundi. E 

Einstein, ao ver tudo isso, escreveu: “Não posso suportar a ideia de 

que um elétron exposto a um raio de luz possa, por sua própria e 

livre iniciativa, escolher o momento e direção segundo a qual deve 

saltar. Se isso fosse verdade, preferia ser sapateiro ou até 

empregado de uma casa de jogos em vez de ser físico”.  

Cantor 

É necessária uma abordagem da obra de Cantor. O matemático 

alemão Georg Cantor (1845-1918) entra nesse cenário com sua 

grande obra, Contribuições à fundação da teoria dos números 

transfinitos (entre 1895 e 1897).  Cantor designa por conjunto (em 

alemão “Mannifaltigkeit”, ou multiplicidade) tudo que é completo e 

determinado, mesmo sendo infinito. Um conjunto constitui uma 

coleção de objetos de nossa sensação, da intuição ou do 

pensamento, e para ele essa coleção se relaciona ao termo 

platônico de “idéia”. (6)  



Gildo Magalhães dos Santos Filho esclarece que a 

capacidade de o pensamento pensar a si mesmo foi utilizada por 

Cantor na sua segunda publicação impactante da teoria dos 

transfinitos, Contribuições à fundamentação da teoria dos números 

transfinitos (1895-7). “Para isso, partiu do conjunto dos números 

naturais 1,2,3,4,..., que pode ser posto em correspondência 

biunívoca com o conjunto dos números pares 2,4,6,8,..., ainda que 

este último esteja contido no primeiro. Os dois conjuntos serão 

“equivalentes” sempre que um deles ou uma parte de si for 

equivalente ao todo do outro. Esta propriedade está interligada com 

a linearização dos processos de contagem, pois um todo linear 

contém suas partes, e é igual à sua soma, mas na tentativa de 

linearização dos conjuntos infinitos somos confrontados com um 

paradoxo: ao reproduzir suas partes, esse todo se demonstra 

equivalente às suas partes, e esta propriedade é que define um 

conjunto infinito, ou como Cantor o denominou, transfinito. A 

linearização pode estender, portanto, propriedades de um conjunto 

até o infinito, mas de uma forma constante, que não altera o 

processo em si mesmo”. 

Estabelece Gildo que a própria mente humana, ou mundo dos 

pensamentos (Gedankenwelt), foi objeto de uma demonstração 

matemática oferecida por Dedekind a Cantor, considerando-a  como 

uma multiplicidade desse tipo e que era um infinito de todos os 

infinitos álefes que se podem imaginar. Este ponto é sumamente 

importante: a mente humana, apesar de sua limitação biológica 

apontada por Aristóteles, tem uma possibilidade infinita de formar 

novas classes de números transfinitos com potências 

ordenadamente crescentes.  

“Podemos ver neste exercício mental a própria chave para 

entender a criatividade humana, em sua expressão matemática, 

mas que analogamente se manifesta em todas as áreas do 

conhecimento, inclusive na criação artística? O álefe-zero seria 

então um primeiro “modo de pensar”, já o álefe-um é um novo 

“modo de pensar”, ou um “modo de pensar o modo de pensar”. É 

como se cada transfinito fosse um “quantum” (ou em linguagem 

leibniziana, uma “mônada”): ele é uma unidade, que pode até ter 



partes, mas se comporta como um novo ser, que é mais do que a 

soma dessas partes, não se deixando, portanto, reduzir ao 

linearizável”.(7) 

 

O Caos 

O contexto do caos a enrodilhar o ethos psicanalítico degenerou em 

clichê. Desde que, nos anos 60, a contracultura difundida pelos 

"hereges" de Harvard prodigalizou a idéia segundo a qual a base 

subjacente do universo é o "caos", a palavra tem sido extirpada de 

seu contexto original, o da física quântica, para outras áreas do 

conhecimento. Ser caótico virou sinônimo de ser moderno, atual, de 

estar além do bem e do mal. Por detrás desta postura estética –

numa época em que ser engajado passa a ser "ter atitude" – corre 

um novo irracionalismo. Num grupo de quase 400 estudantes para 

os quais apliquei uma prova, na qual deveriam postular suas idéias 

sobre o que teria restado da contracultura, pelo menos 30 trabalhos 

chegaram com palavras perdidas, com poemas estrambóticos, pré-

coerentes. Outros, cinco alunos desse universo vindicaram entregar 

provas "em branco". No entender de todos: ser contracultural era 

sinônimo de ser "muito louco". Nada a ver com a "razão louca" de 

um Nietzsche. Mas, sim, uma anti-razão, uma luta ingente para 

legitimar um pensamento que nem por essa palavra merece ser 

definido. (8) 

O universo dessas provas sirva talvez como um alerta do que 

ocorre na mídia adolescente em geral. Um apelo degenerativo para 

a emoção, numa época de prestação de serviços, rapidez e 

eficácia. Pensar virou sinônimo de ser careta. Os alunos vindicam, 

em boa parte, que depois da queda do Muro de Berlim, em outubro 



de 1989, e o fim de um mundo bipolar, em que capitalismo e 

comunismo disputavam quem ia ganhar o troféu de "teoria política 

final da historia", de nada adiantaria pensar muito. A preocupação 

básica e a de arrumar um emprego, de preferência em um serviço 

de internet, pois o resto "se conserta". Sobre isto, já há mais de 15 

anos alertara o intelectual Sergio Paulo Rouanet: 

"Não podemos falar em clima irracionalista sem falar em 

atores que o defendam ou em suportes que o 

sustentem. Um tanto impressionisticamente, diríamos 

que esses suportes incluem, por exemplo, subculturas 

jovens, em que o rock funciona como instrumento de 

sociabilidade intragrupal e de contestação geracional do 

sistema. Nelas, os estereótipos de uma formação 

livresca são contrapostos a imagem da educação pela 

própria vida. Reconstitui-se, espontaneamente, sem que 

os jovens saibam disso, a polarização clássica entre a 

vida e a teoria, que floresceu, por exemplo, no Sturm 

und Drang, no romantismo, no atual movimento 

ecologista e em outras correntes direta ou indiretamente 

influenciadas pela máxima de Goethe ‘cinzenta é toda 

teoria, e verde apenas a árvore esplêndida da vida’. 

Incluem também alguns intelectuais, que não hesitam 

em desqualificar a razão, de modo quase sempre 

indireto, sob a influência de certos modismos, como a 

atual vaga neonietzschiana. E incluem determinados 

movimentos e partidos políticos, que tendem a recusar a 

teoria e fetichizar a prática. Teríamos assim, do ponto 

de vista dos atores, algo como um irracionalismo 



comportamental, um irracionalismo teórico e um 

irracionalismo político". (9) 

Penso ter encontrado algumas pistas que nos podem levar de onde 

surgiu a idéia de que o "caos", e, portanto, a vaga idéia de um "não-

pensamento", seria antes de mais nada uma forma de engajamento 

num mundo que, cada vez mais, nos dá sinais de que o 

funcionalismo e prestação de serviços dariam resposta a tudo. 

Postulo que a idéia totalizante do funcionalismo não esta apenas 

impregnada na cabeça dos alunos, mas também, como referiu tão 

bem Rouanet, na cabeça de outros atores mais influentes na esfera 

cognitiva do aluno: professores, políticos e empregadores. 

Gostaria aqui de analisar três aspectos, à luz do que já foi exposto. 

Primeiro: a proposição de um esquema teórico a explicar no que 

pode redundar o funcionalismo extremado num determinado 

esquema de ensino. Segundo: como esse funcionalismo 

potencializaria o aluno a não-reflexões sobre a realidade. Terceiro: 

o surgimento da idéia de que não ser racional pode significar fazer 

parte de uma estética caótica, no puro sentido da palavra "caos", e 

portanto "moderna", atual. 

Crítica ao funcionalismo 

Vou começar com um esquema de análise sobre até onde pode nos 

levar o funcionalismo. Creio que uma das funções primordiais do 

comunicador imparcial, senão a primordial, seja transmitir ao leitor 

as diversas leituras que possam eventualmente ter as 

comunicações, digamos a título de exemplo, prodigalizadas por um 

determinado político. Octavio Paz já referia que a primeira forma de 



corrupção se dá na linguagem. Logo me vem à memória as frases 

de um ministro da Fazenda do governo José Sarney, que referia 

não haver inflação no Brasil, mas apenas " a depreciação relativa 

dos preços relativos". Ou a frase de um ministro do Trabalho do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, que por sua vez 

contestava os números do desemprego, dizendo que "o problema 

do desempregado brasileiro é a sua falta de empregabilidade". 

Numa sociedade cada vez mais regida pela prestação de serviços, 

pela eficácia, pelos serviços de internet, o aluno recebe, também 

cada vez mais, reforços de que um jornalismo de serviços, 

funcionalista, é o mais bem aceito pelo mercado. Portanto, se o 

mercado o requer mais reforço, temos de que o que fala o mercado 

é o que fala a voz da realidade. Como vamos produzir 

comunicadores sem um aparato crítico suficiente para traduzir as 

maquinações do discurso político, por exemplo? Prepararmos um 

profissional "de mercado" pode trazer obviamente o erro de um 

profissional feito unicamente "para o mercado", para atender a 

demanda de um funcionalismo que tudo requer, menos a razão 

crítica e a análise dos dados que esse mercado de informações tão 

diligentemente divulga. 

Uma mediação 

Proponho aqui, como um breve cânon de análise, o pensamento do 

psicanalista Alfred Lorenzer. Ele dividiu os processos linguísticos 

em três, sempre remontando ao ideal psicanalítico da teoria da 

interação entre sujeitos a partir da linguagem. 



Lorenzer divide a linguagem em clichês, símbolos e signos. (10) Em 

resumo: pelo clichê, o indivíduo se afasta da interação social 

desejável graças ao emprego de palavras-chave, que ele usa sem 

pensar no que significam, e que ele recebe e repassa como uma 

moeda de marcado. A escassez de pensamento caracteriza o 

clichê. Na outra ponta desse sistema crítico, refere Lorenzer, temos 

o que ele chama de significação. Quero salientar que em seu 

pensamento sobre o que seja "signo" não vai nenhuma referência 

ao pensamento de Ferdinand de Saussure sobre signo. Em 

Lorenzer, o sujeito pode se afastar da realidade também pela 

verborragia. Se o que marca o clichê é a escassez de significado, o 

que marca o signo é o afastamento dos fatos pelo excesso de 

palavras. Se temos, numa ponta, a linguagem simplista dos clichês, 

na outra nos vem a linguagem verborrágica do signo. Se numa 

ponta temos o comunicador que não sabe interpretar e criticar o 

mundo sensível dos fatos, graças à sua linguagem empobrecida, na 

outra nos surge o político que mascara seus números como os dois 

ministros aqui citados – o que mascara o desemprego com sua 

"crise de empregabilidade" e o que mascara a inflação com a sua 

"depreciação relativa de preços relativos". 

Toda a teoria de Lorenzer visa a simbolização, processo pelo qual 

ele acredita o ser humano consiga antecipar formas determinadas 

de interação, manter a independência social e, a partir do símbolo, " 

comparar diferentes formas de interação, que passam a integrar um 

repertório de indicações disponíveis na consciência, 

estabelecimento de comparações e reconhecimento de situações". 

Com formas fixas de comunicação, sejam signos ou clichês, vamos 

dando curso ao empobrecimento da rede de significados, a criação 



de "sujeitos disponíveis ao regime dado" e a "perturbações da 

interação real". Simbolizar, nesse cânon de pensamento, é cumprir 

o papel da união entre a consciência humana e o comportamento 

frente a sociedade. Não consigo pensar na formação de um 

profissional pronto unicamente para as exigências do mercado 

(clichê) nem na de um profissional encastelado em teorias 

abortadas dos fatos (signo). Cabe ao professor de comunicação a 

dosagem entre os dois extremos. Em meu pensamento, esquemas 

teóricos despejados nos alunos produzem monstros capazes de se 

afastarem da realidade – como vimos aqui nas frases ditas pelos 

dos ministros de Estado. E esquemas práticos e funcionalistas 

criam comunicadores incapazes de criticar a ordem instituída, de 

interpretarem o discurso político. A luta do professor de 

comunicações está justamente em mediar este terreno pantanoso. 

Sobre o caos 

Já que tanto aqui se falou em clichês, gostaria de discorrer sobre 

uma das maiores palavras-chave da última década: o caos. Nunca 

e tanto a mídia aplicou o termo com tamanha recorrência. Uma 

nova onda irracionalista invade as redações e as salas de aula, que 

versa mais ou menos o seguinte: já que a física quântica tem 

demonstrado que a base da natureza é o caos, ser moderno e ser 

caótico. Enveredar pela meditação, pelo zen-budismo, pelas teorias 

holísticas, pelo misticismo, pelo taoísmo, pela preservação da 

natureza, pelo new age é e sinônimo de estar "avançadinho". Quero 

sugerir que, em certo ponto, toda essa teoria tem servido de 

substrato ao irracionalismo, ao imobilismo. 



Tudo começa em 1947, quando o dinamarquês Niels Bohr ganha o 

Prêmio Nobel pelo seu trabalho em mecânica quântica. Ao receber 

a Ordem do Elefante, coloca sobre ela o símbolo do Tao, o Ying-

Yang, e abaixo as palavras "contraria sunt complementa", ou "os 

opostos são complementares". A partir disso, o símbolo do Tao 

ganha o Ocidente. Hoje adorna os carros de alunos e professores e 

é motivo de tatuagens. Trocando em miúdos, a idéia de Niels Bohr 

reza o seguinte: desde que, em 1927, o físico alemão Wener 

Heisenberg publicou o seu Principio da Incerteza, ficou claro que 

vivemos num mundo caótico. Já que a Física Quântica provou que 

os elétrons podem se manifestar ora como onda, ora como 

partícula, nossa Natureza é em essência incerta. As coisas podem 

ser ao mesmo tempo elas e seu contrário, reza essa ideologia 

cientifica. Michael Billignton, estudioso de ideologia nas ciências, 

postula que esse pensamento, com base no Tao, busca as palavras 

taoístas que significam a "não-ação", ou wu wei. Trocando em 

miúdos, mais uma vez: já que a Natureza seria, em seu substrato, 

basicamente caótica, nos resta unicamente a meditação, a não-

ação, já que esses pólos antagônicos se complementam por si sós. 

Billington aponta que esse pensamento científico-filosófico, aqui 

trocado em miúdos, gerou toda uma trama comportamental, que 

passa pela música e pelas artes, postulantes hoje da não-ação. Por 

detrás do pensamento irracional e vindicante do caos e do "ser 

moderno", um convite à não-ação e portanto ao laissez-faire do 

mercado neoliberal... 

A história do movimento psicanalítico, como se viu, foi eivada de 

interpretações sobre o entorno cultural a gerar a ciência de Freud. A 

mudança dos paradigmas culturais, proposta por Thomas Kuhn, 



gerou, pleonasticamente, a mudança de paradigmas de visão do 

que era a psicanálise. Cada época viu a psicanálise como bem 

entendeu, do biologismo de Bakhtin, à lebensphilosophie de 

Lukács, aos entornos da teoria do caos apontados pelos quânticos. 

O século 21 necessariamente vai gerar as metáforas de que tem 

necessidade para entender o movimento psicanalítico. “O preço da 

metáfora é o preço da eterna vigilância”, notou o geneticista Richard 

Lewontin (11) 

 

NOTAS 

1-GAMA, Ruy. “Ciência e Tecnologia”. T. A. Queiroz Editor, São 

Paulo, SP, 1993. P. 31 

2-BURTT, Edwin. “As bases metafísicas da ciência moderna”. 

UNB Editora, Brasília, 1991, p.199-205. 

3-BAHKTIN, Mikhail. “O Freudismo”. Editora Perspectiva, São 

Paulo, 2001, p. 6. 

4-Idem, p.7. 

5-SELLERI, Franco. “Ensaio sobre os fundamentos da 

microfísica”. Editora Fragmentos, Lisboa, 1987, p.195-201. 

6-MAGALHÃES, Gildo. “Em torno de uma possível contribuição 

da matemática transfinita para a euritmia, artigo apresentado 

em 1 de setembro de 201, no Colóquio Espaço, Tempo, Devir, 

na Universidade de Açores, em Ponta Delgada 

7-Idem. 

8-TOGNOLLI, Claudio Julio. “O professor, os chavões e o 

caos”.In: “Mídia, Máfias e Rock n Roll”. Editora do Bispo, São 

Paulo, 2007, p.60. 

9-Idem. 



10-LORENZER, Alfred. “Critica psicoanalitica del concepto de 

símbolo”, Amorrortu, Buenos Aires, 1984, p. 37. 

11-LEWONTIN, Richard. “The ideology of the DNA”. Penguin, 

New York, 1999, p.73. 

fim 

 


