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O artigo focaliza a dialética como arte 
do diálogo, para pensar as contradições da 
realidade, interação dinâmica entre elementos 
opostos, mais atuante que nunca, na pós-
modernidade. Focaliza como de natureza 
dialética a logomarca do Congresso, à luz dos 
trabalhos de Escher.
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Bornheim em seu livro Dialética: teoria, 

práxis,  (cf. 1977), encara a Dialética como pro-
blema ontológico, equiparando-a à Filosofia, isto 
é, como visão crítica e interpretativa do real. O 
filósofo é o homem que pergunta e de modo 
radical. Não pode ancorar-se em preconceitos. A 
pergunta volta sempre a ser pergunta, não pára 
diante de fórmulas consagradas e dicionarizadas. 
Nesse sentido, a Filosofia e, por consequência, 
a Dialética é sempre problema e toda solução 
se dobra sobre si mesma para constituir-se em 
novo problema.

Há muitas Histórias da dialética, múltiplas 
definições, segundo os critérios subjetivos de 
cada filósofo. Seria cansativo e inútil alinhar e 
contrapor definições armazenadas, através dos 
séculos. O que nos interessa, aqui, é pensar a 
dialética em seu ser, sem reduzi-la a um simples 
instrumento, mostrar  sua atualidade e torná-la 
mais simpática a todos.

Falar em dialética num nível ontológico é 
situá-la no cerne mesmo da problemática do ser.

A escolha da dialética como tema desta 
investigação não é simplesmente uma 
preferência pessoal. É uma necessidade de 
nossos dias. O problema da dialética está diante 
de nós, em toda a sua complexidade, com 
inúmeras dificuldades, a começar pela carga 
quase mágica que a envolve, diz Bornheim (cf. 
1977).

Realmente, a dialética apresenta-se hoje 
munida de um peso irracional considerável, 
e esconde amiúde um caráter numinoso (...) 
(1977, p.3)

Bornheim, apoiando-se em um verso de 

Drummond sobre a linguagem, diz que a dialética 
parece ser uma destas palavras fecundamente 
plantadas em nossa época  - árvore coberta 
de folhas, de signos, de obscuros sentimentos.  
Em nosso tempo, muitos pensadores dela se 
ocuparam e reconheceram sua importância. 
Sartre, por exemplo, assevera que o concreto é 
história e a ação dialética. Em A Crítica da razão 
dialética  reconhece que a dialética é a mais 
atual de todas as ideias (in Bornheim, 1977, p.4).

Heidegger, embora trate brevemente do 
problema, tem afirmações que fazem da dialética 
talvez a única realidade mundial, orquestrada 
por Hegel (cf. 1977, p. 5-6).

Metafísica e dialética se inter-relacionam e 
isso pode esclarecer um pouco o processo da 
crise da Metafísica.

Num texto célebre de Engels, ele contrapõe 
duas concepções da realidade, uma estática e 
outra dinâmica; chama de metafísica a estática, 
e de dialética a dinâmica.

Isso deriva da maneira como Engels pensa a 
filosofia.

A tese marxista defende a ideia de que toda 
a filosofia pré-marxista é idealista.

Para Engels, só os antigos filósofos gregos 
eram dialéticos inatos, espontâneos e a dialética 
foi expressa, pela primeira vez, por Heráclito. Os 
gregos teriam conhecido uma visão dinâmica e 
antimetafísica da realidade.

Aristóteles considerava Zenão de Eléa, o 
fundador da dialética. Outros consideravam 
Sócrates. Era a arte do diálogo. Modernamente, 
é o modo de pensarmos as contradições da 
realidade, o modo de compreendermos a 
realidade como essencialmente contraditória e 
em permanente transformação (Konder, 1944, 
p. 8).

Em sentido lato, a dialética é entendida 
como  interação dinâmica e fecunda entre 
elementos opostos, quer se trate de factos ou 
de pensamento.  (1994, p. 97). Ou de objetos de 
arte. 

Dialética do grego dialektikê (teknê)  é um 
método de diálogo cujo foco é a contraposição 
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e contradição de ideias que leva a outras ideias 
e que tem sido um tema central na filosofia 
ocidental e oriental desde os tempos antigos 
(http://pt.wikipedia.org)

Diferentemente do método causal, no qual 
se estabelecem relações de causa e efeito, o 
modo dialético busca elementos conflitantes 
entre dois ou mais fatos para explicar uma nova 
situação decorrente desse conflito. 

Sendo uma das disciplinas filosóficas mais 
velhas, em percurso  multissecular acidentado, 
a Dialética permanece hoje mais actuante que 
nunca, apesar da crise da própria Filosofia.
(Logos, 1991, v. 1, verbete Dialéctica).

Desde Hegel, se diz que os elementos do 
esquema básico do método dialético são a tese, 
a antítese e a síntese.

Com o trabalho, surge a oportunidade do 
ser humano atuar em contraposição à natureza. 
Marx explorou a alienação no trabalho, 
revertendo a dialética hegeliana, que considerou 
idealista.

Hegel dizia que a verdade, é o todo. Mas a 
verdade é sempre provisória, nunca alcança  
uma etapa definitiva e acabada.

A teoria dialética alerta nossa atenção para as 
sínteses, identificando as contradições concretas 
e as mediações específicas que constituem 
o tecido de cada totalidade.  A contradição é 
reconhecida pela dialética como princípio básico 
do movimento pelo qual  os seres existem.

Na dialética, fala-se também na fluidificação 
dos conceitos. A realidade sempre está assu-
mindo novas formas e assim o conhecimento 
precisa ser fluido.

O método dialético nos leva a rever o 
passado, à luz do que está acontecendo no 
presente e questiona o presente, em nome do 
futuro, do que  ainda não é.

A característica principal do movimento 
dialético é que ele prossegue por meio de 
negações (http://pt.wikipedia.org/wiki/dial 
%C3%A9tica)

Hegel sustenta que, embora alguns de nós, 
indivíduos inseridos na história, possam alcan-
çar uma compreensão parcial das coisas, ‘a 
verdade é o Todo’ (...) Por conseguinte, pode-
se dizer que a dialética visa à totalidade ou à 
unidade, enquanto o pensamento analítico 
divide em partes aquilo que aborda (Baggini e 
Fosl, 2008, p. 65).

A logomarca de nosso III Congresso Integrado 
do Conhecimento, criada por Marcelo Cabral, 
é dialética e aponta para a transformação e a 
totalidade. 

O círculo que está recheado com linhas 
opostas à horizontalidade dos textos impressos 
ocidentais também aponta para a contraposição 
à contradição dialética. 

As cores do 3 e do Congresso partilham das 
cores do crepúsculo e do amanhecer, formas 
gerando formas, transformação e totalidade.

Inspirou-se Cabral na obra do gravador 
holandês Escher, no período de 1956-1970, que 
Bruno Ernst, em seu notável livro O espelho 
mágico de M.C.Escher, denomina período da 
aproximação ao infinito. A xilogravura a cores 
Limite circular III foi, segundo a própria opinião de 
Escher citada por Ernst, a melhor gravura deste 
período (1959).  A última gravura de Escher, de 
1969 (Serpentes) é uma aproximação ao infinito. 
Foram também produzidas as chamadas figuras 
impossíveis: a primeira é Côncavo e Convexo  
(1959) e a última  Queda de água  (1961). Desta, 
saiu o nosso 3. Sem dúvida, é uma construção 
matemática. Escher já não se inspira na beleza 
da paisagem italiana (vivia em Roma), mas tendo 
mudado de domicílio (Suíça, Bélgica e Holanda), 
começou a construir mundos impossíveis, 
baseado em construções intelectuais, que só 
podiam exprimir-se, matematicamente.

Escher era inteiramente leigo em matemática 
e seu interesse não era científico. Na escola 
secundária, nunca teve um suficiente, em 
Matemática. (cf. 1944, p. 24). 

Ele não trabalhava como um matemático, 
antes como um habilidoso carpinteiro que, 
apenas com um metro articulado e um compasso, 
trabalha até conseguir um fim concreto (Ernst, 
1994, p. 24). 

Embora, Escher manifestasse não gostar 
de abstrações, seus mundos impossíveis su-
gerem uma transformação da realidade, que 
no mínimo, aponta para este século, senão para 
futuros impensáveis.

Escher morreu em março de 1972 e seu 
trabalho continua fascinando gerações pela sua 
singularidade e originalidade.

A sua obra tornou-se uma ponte simbólica 
entre a ciência e a arte (site Escher).


