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Apresentaçãc 

ao Livro de ANDREIA DE I 


Séculos de onipotência de um deter 
gemônico racional em vigor indiscutível 
mo que legou às gerações recentes - in, 
maiores avanços científicos da história, 
áreas, iniciam, relativamente avançado o 
cesso paulatino, porém inexorável, de fal 
tos, de crise de alicerces, de esboroamen 
categoria!. A traumática redescoberta da 
os desmedidos esforços que o pensamer 
os gregos, geralmente incitou para exorci, 
vorador da realidade já dada de seu eSF 
observação, não faz mais do que evidenCl 
ga a patologia da razão onipotente nos iI 
aquela razão que, segundo Adorno e Horl 
do Esclarecimento, não pretendia senão "tr, 
so num gigantesco campo de caça", pois 
outra razão que não ela mesma. A históri 
culo XX é, em boa medida, a história dolO! 
percepção e da necessidade desse luto. A F 
ciências experimentais que confluem, con 
exatamente no nervo exposto de seu pes 
- a perda das rédeas de condução de sua 
lidade -, as artes em geral e sua prolifera~ 
colas, as revoluções internas das matemát 
tudo isso não atesta senão a inexorabilida< 
século XX - que temos chamado de sécul 
por excelência, visto que as maiores habili 
científicas convivem com os maiores horr 
concebíveis - é a própria testemunha eloqü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


