
Refutação da paródia de artigo “Julius Evola e o Quinto Estado: 

Contra as desinformações dos pseudo-evolianos neoliberais” 

 

“[Para Evola] a burguesia é melhor do 

que o proletariado, o capitalismo – que o 

socialismo” 

Aleksandr Dugin 

 

“[Para Evola] o Ocidente representava 

um mal menor. Em seus olhos o maior 

inimigo [...] era representado pela União 

Soviética” 

Claudio Mutti 

 

“não há dúvida de que o bolchevismo 

representava para ele [Evola] algo pior 

que o liberalismo burguês”. 

Alain de Benoist 

Introdução 

 

O Raphael Machado teve a ousadia de tentar refutar os meus 16 Pontos sobre 

Julius Evola, que daqui para frente chamarei de “16 pontos”. O parabenizo pela coragem, 

coisa que o seu amigo André não tem. Eu já havia discutido com ele em 2017. Mas como 

os meus “16 pontos”, que foram escritos naquele mesmo ano, foram recentemente 

publicados na página da ACCALE, ele resolveu fazer a sua tentativa. 

Para quem pergunta do porquê de uma pessoa como eu, PHD em Filosofia e 

escritor publicado em português, espanhol e inglês, no Brasil, na Espanha e na Austrália, 

está a perder tempo com alguém tão insignificante no mundo acadêmico, dou a seguinte 

resposta: por mais que seja um fato que, ao escrever esta refutação, perco tempo, o faço 

porque valorizo quem gosta do que escrevo e quem demonstrou o desejo de ler estas 

linhas. 

Pois bem, confesso-me decepcionado com o texto do sujeito. Esperava, pelo 

menos, uma criatividade que apresentasse novas falácias. Mas o que ocorreu foi a 
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transcrição das mesmas falácias antigas e a reduplicação destas em um número não 

pequeno de páginas. Sendo um artigo que foi anunciado nas redes sociais como uma 

reposta a mim (e a ACCALE), ele não citou UM SÓ ponto dos meus “16 pontos” nem 

fez NENHUM diálogo direto com alguma asserção minha. Ele também ignorou 

vergonhosamente as conclusões do seu mentor maior, Aleksandr Dugin, de Claudio Mutti 

e de Alain de Benoist sobre o que Evola pensava. 

Os erros dessa paródia de artigo são tantos que tive que dividir esta refutação 

em quatro seções, cada uma centralizando um ou mais erros fundamentais do sujeito. As 

seções são Erro Hermenêutico, que é a primeira, Erro Epistemológico, a segunda, Erro 

Lógico, que é a terceira, e Erros Sintático-Semântico e Metodológico, quarta e última 

seção. 

 

 

1. Erro Hermenêutico  

 

Um dos  muitos erros do Machado é o hermenêutico. Dr. Tyler Burge 

assinala: “a definição cumpre a função de tentar indicar as condições mais fundamentais 

para o falante sob as quais algo satisfaz o conceito [...] a definição dá ao significado 

(lexical) do termo”1. 

“Sim, Julius Evola cometia erros”. 

Com esta afirmação o Machado deixou escapar a única oportunidade de não 

se perder no seu texto. Mas ele não tem capacidade nenhuma para saber que diferir de um 

autor em pontos não fundamentais é diferente de diferir dele em pontos fundamentais. 

Qualquer apedeuta deve saber que, se um “discípulo” difere de um “mestre” em um ponto 

fundamental do seu pensamento, isto é, se diz que ele errou neste ponto fundamental, ele 

não pode ser considerado um continuador do pensamento ortodoxo do seu mestre. 

Quando o Dugin classifica a si mesmo entre os pós-guenonianos, diferindo-

se dos guenonianos, é porque sabe que um desvio de um dos pontos centrais do 

pensamento de Guénon o impede de ser definido entre aqueles que seguem todos os 

pontos centrais do pensamento de Guénon. 



O Machado, porém, quis negar que a doutrina da casta é fundamental para o 

pensamento evoliano. Além disso, confundiu os conceitos de “erro” e de “imprecisão”: 

 “apontar as imprecisões do ‘mestre’ é algo de praxe e é possível fazer isso sem deixar 

de ser evoliano, na medida em que se reconheça que o núcleo fundamental do 

pensamento do Barão é verdadeiro”. 

Aqui ele fez a façanha de cometer dois erros em menos de três linhas 

completas. O primeiro é que imprecisão é diferente de erro. Um “discípulo” pode ver uma 

explicação imprecisa, mas ainda sim verdadeira, em algum ponto fundamental do mestre. 

Nesse caso, ele ainda continua de modo ortodoxo o legado do “mestre”. Já quando o 

“discípulo” pensa que o “mestre” errou em um ponto fundamental do seu pensamento e 

rompe com esse erro, ele não carrega mais de modo ortodoxo o legado do “mestre”. No 

caso de Evola, a doutrina da casta não é um ponto não fundamental, ou “fora do núcleo”, 

do seu pensamento. Ela é fundamental. Modifique esta doutrina e a metafísica evoliana é 

afetada substancialmente. Portanto, querer, ao mesmo tempo, afirmar que Evola errou 

nesse ponto fundamental do seu pensamento, romper com ele nisso e ainda permanecer 

evoliano ortodoxo é impossível. 

Se o Machado e os seus colegas chamassem a si mesmos, por exemplo, de 

neoevolianos grande parte das discussões se encerrariam.  

Mas ele tem um desejo: o desejo de ser reconhecido como um evoliano 

ortodoxo ou evoliano verdadeiro: 

“A questão é que como nós, da Nova Resistência, somos evolianos (os únicos 

evolianos brasileiros)”. 

Ele então recorre ao que academicamente se conhece como Falácia 

Relativista: 

“Queremos dizer que Julius Evola nunca construiu dogmas” 

Com isso ele quer negar as diferenças entre uma intepretação ortodoxa de 

Evola e uma interpretação heterodoxa do Barão, como se interpretações 

fundamentalmente conflitantes do pensamento do autor pudessem ser igualmente 

verdadeiras. Que nível absurdamente risível é o desse sujeito! 



O fato de não ter havido nenhum grupo político evoliano ortodoxo quando da 

fase final da vida do Barão e quando da sua morte não é argumento nenhum para se inferir 

que não há um sentido correto do seu pensamento. A não ser que o Machado seja um pós-

moderno derridiano – se é que ele sabe o que é isso -, e assim tenha que negar que se 

possa compreender corretamente até o Dugin, o isolamento político de Evola não pode 

ser usado para a relativização dos seus escritos. 

 

2. Erro Epistemológico 

 

Um conceito popular em epistemologia é o de ruptura epistemológica, 

desenvolvido por Gaston Bachelard, mas ampliado por outros autores. Quando duas 

doutrinas entram choque e formam uma relação antitética há então uma ruptura 

epistemológica. Por exemplo, o marxismo é uma doutrina, não um mero estado de coisas. 

É uma doutrina que se opõe ao liberalismo. Enquanto o liberalismo é individualista, o 

marxismo é coletivista. Enquanto o liberalismo é burguês, o marxismo afirmar pleitear a 

causa do proletariado. Quando há essa ruptura entre duas doutrinas/ideias, formam-se 

paradigmas distintos. Paradigmas estes que impõem limites. As diferentes correntes dessa 

doutrina variam dentro desses limites, desses paradigmas. Uma coisa é dizer que existem 

diferentes correntes de liberalismo e diferentes correntes de marxismo, outra coisa é dizer 

que marxismo é liberalismo e liberalismo é marxismo, não havendo mais ruptura 

epistêmica entre ambos. É como dizer que individualismo é coletivismo e coletivismo é 

individualismo, relativizando conceitos a ponto de não poder mais distingui-los, o que é 

um erro grave. 

Mas o Machado, como não poderia ser diferente, mostra o caminho errado 

que seguirá logo na primeira frase do seu artigo: 

“Apesar das diferenças entre si, o liberalismo, o comunismo e o fascismo 

possuem raízes comuns em uma herança da Modernidade (em sentido sociológico) e em 

um legado iluminista”. 

Já no início do texto ele falha em reconhecer a distinção entre a modernidade 

vista como um conjunto coeso em oposição ao mundo tradicional e os elementos 

contrastantes dentro da própria modernidade. É certo que às vezes o Barão fala da 



modernidade como um grande mal coeso. Por esse ângulo os males da modernidade são 

idênticos: 

“Nada é mais evidente do que o fato de que o capitalismo é tão subversivo 

quanto o marxismo. Idêntica é a visão materialista da vida que está na base de um e do 

outro2”. 

 Entretanto, o Barão também destaca que o mundo moderno, visto 

internamente, possui pontos que não podem ser confundidos. Se, por um lado, o mundo 

moderno é um só e o liberalismo abriu o caminho para o comunismo, por outro lado o 

liberalismo/individualismo e o socialismo/coletivismo são irreconciliáveis dentro da 

modernidade: 

Em Gli uomini e le rovine o Barão afirma: “A essência do liberalismo é o 

individualismo”3. Em Metaphysics of War, Evola assevera que a casta do servos, o 

“Bolchevismo Russo”, nasceu de uma culminância de tendências “socialistas, coletivistas 

e proletárias”4.  

É preciso reconhecer que, por um lado, a modernidade é um Grande Estado 

contrário à Tradição e que, por outro, o Terceiro e o Quarto Estados modernos são 

irreconciliáveis. E aqui um dos momentos mais curiosos do artigo do Machado vem à 

tona. Ele chega a sugerir que Evola errou em separar os Estados Unidos do Quarto Estado 

coletivista e massificado: 

“A identificação que Evola [faz] [...] dos EUA e seus aliados com o Terceiro 

Estado pode ser apontada verdadeiramente como um EQUÍVOCO [destaque meu]”. 

Se o Machado desse um seguimento coerente a esta afirmação, e afirmasse 

que rompe com Evola quanto ao conceito de Terceiro Estado, toda essa discussão teria 

acabado. Mas o que ele fez? Voltou atrás e demonstrou dúvida sobre Evola ter ou não 

errado (“equívoco [...] [ou] mera força de expressão”). 

Rejeitando a possiblidade de lucidez, Machado tenta um novo subterfúgio: 

 “o capitalismo não é um ‘Estado’ e pode existir no Terceiro Estado e no Quarto Estado. 

Não é o sistema econômico que demarca a distinção entre Estados”. 

De fato, a economia não é o padrão para se falar em castas. Entretanto, o 

termo “capitalismo” que pode significar coisas bastantes distintas. Em uma palestra sobre 



o Socialismo no Século XXI que assisti na época do doutorado, na qual o palestrante 

defendia o governo de Chaves como uma opção antiburguesa e anticapitalista, militantes 

radicais de esquerda o criticaram duramente, chamando o governo chavista de burguês e 

capitalista. Para grande parte dos liberais a China atual é comunista. Para parte da 

esquerda a China atual já é capitalista. Há professor acadêmico defendendo que Stálin era 

de direita, ligando-o de algum modo ao capitalismo. Se o termo capitalismo é relativizado 

a esse ponto, os critérios para distinguir o verdadeiro do falso capitalismo tornam-se 

inexistentes. Quando, porém, o termo capitalismo designa um fator econômico que 

compõe um conjunto de fatores não econômicos, como o individualismo, o egoísmo, a 

ganância, etc., ele é próprio do Terceiro Estado. 

Agora chega um momento da exposição de uma vergonhosa ignorância de 

Machado sobre o Barão. O apedeuta diz que em Evola 

“não existe identificação ideológica dos Estados” 

Eis a resposta do Barão, na obra  Rivolta contro il mondo moderno, 

"A proclamação solene dos “direitos do Terceiro Estado” na França 

representam o estágio decisivo, seguido pelas variedades da REVOLUÇÃO BURGUESA 

DA TERCEIRA CASTA, que empregou as IDEOLOGIAS LIBERAL E DEMOCRÁTICA 

para os seus propósitos [...] Os esquemas REVOLUCIONÁRIOS e ativistas da 

INTERNACIONAL COMUNISTA (ÚLTIMA CASTA)"5. 

Só este momento da refutação já serviria para tomar vergonha na cara e parar 

de se intrometer em assuntos que não conhece. Mas ele é incansável no desejo de passar 

vergonha e continua a tentativa de relativizar o conceito de Estado moderno em Evola. 

Ele diz: 

“[Evola] aponta que as potências do Eixo, se referindo aí mais 

especificamente à Alemanha Nazista e à Itália Fascista, são expressões do Quarto 

Estado”.  

Aqui ele pega o que seria a oportunidade de fazer uma boa crítica ao fascismo 

e ao nazismo a partir do Barão e a transforma em frustação. É sabido que Evola, apesar 

de ter existido esperança de criação de uma sociedade tradicional, não viu o fascismo e o 

nazismo como uma real Terceira Posição. Não houve, para ele, uma verdadeira alternativa 



entre o Terceiro e o Quarto Estados. A despeito dos bons momentos, o fascismo sofreu 

investidas degradantes. O Barão as descreveu assim 

 “ a fórmula aberrante Estado de Trabalho [...] e o conceito de Estado Ético 

[...] [devem] ser atribuídas às escórias”6.  

Afirmando “só assim o fascismo seria uma terceira força”, o Barão explica: 

“[SE TIVESSE, em seu corporativismo, sido] interpretado essencialmente no quadro de 

uma ideia orgânica e ANTIMARXISTA, logo, igualmente, fora de tudo o que seja 

‘SOCIALISMO’7.  

Não foi um acidente o título da obra Il Fascismo. Saggio di una analisi critica 

dal punto di vista della destra , haja vista ter pensado o fascismo como um movimento 

que estava mais à esquerda dele. 

O caso do nazismo não é diferente. Sobre ele o Barão assinala: 

“Na propaganda e na legislação nacional-socialistas, a noção de raça não 

tinha um conteúdo determinado, o que a levava a sofrer uma DEGRADAÇÃO 

COLETIVISTA”8. 

Não havendo uma verdadeira terceira posição entre o Terceiro Estado e o 

Quarto Estado, não é surpreendente Evola classificar o fascismo, o nazismo ou o 

nazifascismo como partes do Quarto Estado, devido ao aspecto coletivista-socialista a 

eles relacionado. 

Quando o Machado concede que Evola tenha associado a Revolução 

Bolchevique à inauguração do Quarto Estado (“sublevações que deram início ao Terceiro 

Estado e ao Quarto Estado, que seriam respectivamente a Revolução Francesa, em 1789, 

e a Revolução Russa, em 1917”), tenta um subterfúgio, sugerindo que o Quarto Estado 

pode ter tomado um rumo após essa inauguração que não foi o do comunismo/socialismo 

da União Soviética. Mas ele, como um amador, não percebe – ou não quer perceber - que 

Evola associa o marxismo ao nascimento da Revolução Bolchevique ou da Rússia 

Comunista. Ele chama a Revolução Bolchevique de “revolução proletária”9, e mostra 

que ela seria impossível sem o marxismo: 

“O marxismo dá vida à mentalidade proletária e de classe onde ela 

previamente não existia [...] Lenin não atribuiu ao Partido Comunista apenas a tarefa 



de apoiar ‘movimentos operários’ onde eles surgiram espontaneamente, mas a tarefa de 

criá-los e organizá-los em todos os lugares e por todos os meios”10.  

Marx morreu 1883. A Revolução Russa é datada em 1917. Está mais do que 

claro que Evola não está falando da influência de divisões posteriores do marxismo: 

trotskismo, estalinismo, marxismo ocidental, marxismo humanista, marxismo 

heterodoxo, etc. Ele associa o marxismo pré-revolução de 1917 à esta revolução. Ora, se 

o Machado concede a existência da ligação entre a Revolução Bolchevique e a 

inauguração do Quarto Estado, ele não pode negar a ligação do marxismo com a 

Revolução Bolchevique.  

Vejamos esta sua curiosa afirmação: 

“Esse erro parte do princípio de que o capitalismo é sinônimo de Terceiro 

Estado e comunismo é sinônimo de Quarto Estado. Evola nunca disse qualquer coisa 

desse tipo”.  

Claro que dentro do Quarto Estado – bem como dentro do Terceiro Estado - 

existiram variações. Mas não como o Machado alucina. As variações que se seguiram à 

Revolução Bolchevique podem ser vistas como melhores ou piores. Por exemplo, é 

comum vermos a tese de que o estalinismo é melhor do que o trotskismo. Pode até existir 

algum elemento da União Soviética menos ruim do que algum elemento do liberalismo-

burguês - por isso um eventual elogio de Evola a um ou mais autores mais à esquerda foi 

plenamente possível. O que não pode acontecer é não haver limites para essas variações. 

Essas variações que seguem a inauguração do Quarto Estado e vão até o seu fim se dão 

dentro de um paradigma, dentro dos elementos basilares de uma doutrina que rompe com 

o Terceiro Estado liberal-burguês individualista e capitalista, a saber, o coletivismo, a 

defesa do proletariado, o socialismo, etc. As variações não podem desfazer as diferenças 

basilares entre os dois Estados. 

No seu estudo sobre a regressão das castas em Evola, feito no artigo intitulado 

El quinto estado ya está entre nosotros, Julián Ramirez deixa qualquer ambiguidade de 

lado e resolve dizer com todas as letras que o Quarto Estado é “O COMUNISMO”11. 

Juan Garayalde, no seu artigo El Quinto Estado en la Rusia contemporánea,  

explica o comunismo à luz da categoria das eras: 
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“[Existem] quatro eras, denominadas – por exemplo – por Hesíodo como 

Idade de Ouro, Prata, Bronze e a Era de Ferro”12.  

A isso Garayalde quer a associar a doutrina da regressão das castas do Barão: 

“Reiteramos que temos aplicado ‘Doutrina da Regressão das Castas’ [...] 

com fins pedagógicos”13.  

Ele continua: “A ‘idade de ferro’ na Rússia se inicia com a Revolução 

Bolchevique de 1917”14. Ele então liga a Revolução Bolchevique à destruição que o 

comunismo causou desde a sua chegada ao poder.  

Tanto Ramirez como Garayalde falam do Quinto Estado na Rússia 

Contemporânea – coisa que não cheguei a fazer - como um híbrido de comunismo e 

elementos burgueses. 

 

3. Erro Lógico 

 

Pascal afirma: “Como poderia uma parte conhecer o todo? Mas a parte pode 

ter, pelo menos, a ambição de conhecer as partes, as quais cabem dentro de suas próprias 

proporções”15.  

Ora, em lógica, se se afirma que um Conjunto A é melhor do que um Conjunto 

B, não se segue que qualquer parte do Conjunto A seja melhor do que qualquer parte do 

Conjunto B. Mesmo que um Conjunto A seja melhor do que um Conjunto B, alguma 

parte do conjunto A pode ser pior do que uma parte do Conjunto B. O que é necessário é 

que no todo do conjunto, na soma de todas as partes, o Conjunto A seja melhor do que o 

Conjunto B.  

Dizer que Evola influenciou “movimentos tão ‘inclassificáveis’ quanto a Lotta di 

Popola e outros, às vezes chamados pejorativamente de “nazi-maoístas” – pessoas e 

movimentos que defendiam uma Europa soberana livre dos EUA e atacavam 

radicalmente o capitalismo e a “globalização”, se apropriavam do ícone Che Guevara 

como herói anti-imperialista e defendiam as revoluções líbia e iraniana”, em nada 

dificulta a correta compreensão do pensamento do Barão. Freud influenciou vários 

freudianos heterodoxos, Marx influenciou vários marxistas heterodoxos, Santo Tomás de 



Aquino influenciou vários neotomistas, etc. A influência de um autor sobre outro não é 

sinônimo de concordância entre os pontos fundamentais que os dois desenvolvem. 

Quando Evola assevera “em certo sentido, para nós, o americanismo é mais 

perigoso que o bolchevismo”16, ele não contradiz a sua teoria das castas modernas e dos 

Estados modernos, por sete razões claras: 

1) Mesmo que o Terceiro Estado seja “melhor” que o Quarto Estado, certos 

elementos do Terceiro Estado podem ser piores que certos elementos do Quarto Estado. 

Não por acaso ele diz: “em certo sentido”. 

2) Conforme Américo de Sousa: “a retórica [...] não poderia [...] limitar-se 

ao estudo das conexões formais do discurso argumentativo, nem à avaliação lógica dos 

argumentos ou fiscalização das respectivas falácias”17. Embora Evola tenha 

retoricamente usado a figura dos Estados Unidos não somente como grande rival da União 

Soviética mas como exemplo de Terceiro Estado, em sentido lógico os Estados Unidos 

não são o Terceiro Estado por excelência nem uma casta, segundo o pensamento evoliano. 

O Terceiro Estado, ou governo da casta burguesa, é o Estado liberal-burguês-

individualista existente antes do “americanismo”, como o próprio Machado em um 

momento reconhece: “quando passamos da hegemonia do Segundo Estado ao Terceiro 

Estado, com a Revolução Francesa”. Os Estados Unidos não estão para a Revolução 

Francesa como a União Soviética está para a Revolução Russa. 

3) Se o americanismo, por um lado, é exemplo da influência liberal-burguesa-

individualista do Terceiro Estado, por outro, Evola não o isenta da influência do 

coletivismo-socialista do Quarto Estado. Ele afirma: “o americanismo [...] trabalha [...] 

para o COLETIVISMO”18. 

Eis as palavras do Machado: 

“[para eles] qualquer crítica mais dura de Evola aos Estados Unidos se daria por conta 

de uma suposta penetração marxista neste país, ou seja, que os EUA são, e permanecem, 

um baluarte do Terceiro Estado e que não há nele nada de intrinsecamente negativo”. 

Aqui outra vez ele comete dois erros em três linhas. Como mostrado acima, 

em Evola, o Terceiro Estado pode “de certa forma”, isto é, em um ou mais pontos, ser 

pior do que o Quarto. Segundo erro: os Estados Unidos não precisam permanecer parte 

do Terceiro Estado nem do Quarto Estado. 



Mas o sujeito pergunta: 

“Ora, que sistema econômico vige nos EUA senão o capitalismo? Que 

sistema político vige nos EUA senão a democracia burguesa? Que filosofia política é 

hegemônica senão o liberalismo?” 

Evola não chama os Estados Unidos de párias quando da sua constituição. 

Em um determinado momento da sua história, em meados do século XX, ele assim 

denomina esse povo. Ora, não é em si, portanto, o liberalismo-burguês existente tanto 

antes dos Estados Unidos como fora dos Estados Unidos que o Barão chama de pária, 

mas um fenômeno específico dentro da sociedade americana – embora esse fenômeno 

influencie a “partir de agora” os de fora. O Machado mesmo designa esses 

acontecimentos de  “fenômenos subversivos de pretensa ‘rebelião’ e ‘contra-cultura’ dos 

anos [19]60”. O destaque sobre o “americanismo” enquanto há uma diversidade de 

nações liberal-burguesas é evidente. Mais ainda, o Barão enfatiza que esse americanismo, 

especificamente, possui elementos coletivistas-socialistas do Quarto Estado (repita-se, “o 

americanismo [...] trabalha [...] para o coletivismo”).  

Agora tem-se o momento mais desesperador e histérico do sujeito: 

“EUA são criticados por sua essência mesma, que naquele momento se 

provava mais terrível e maligna [...] A afirmação de que Evola só critica os EUA por 

conta de uma ‘infiltração marxista’ não é apenas um erro ou uma mentira. É, 

verdadeiramente, uma fraude do pior tipo, porque tem uma finalidade específica: 

despertar tolerância e aceitação pela atual ordem hegemônica mundial”. 

Um autodidata sem humildade para aprender só pode chegar a um fim desses! 

Vejamos a destruição da sua falácia histérica: a) ele diz que os Estados Unidos são 

essencialmente liberais, b) mas Evola diz: a “ESSÊNCIA DO LIBERALISMO É O 

INDIVIDUALISMO”19. De onde vem o coletivismo para o qual, segundo Evola, o 

americanismo trabalha? Do próprio individualismo liberal? Só na cabeça de um apedeuta! 

O socialismo não é essencialmente individualista como o liberalismo, mas coletivista. 

Evola diz que a “CIVILIZAÇÃO PROLETÁRIA [...] [É A]  CIVILIZAÇÃO COLETIVISTA 

DO QUARTO ESTADO”20. Ele, portanto, associa intimamente o coletivismo à 

civilização socialista e proletária. Se a essência do liberalismo é o individualismo e se 

Estados Unidos estão a trabalhar para o coletivismo, eles estão a trabalhar para algo que 

está FORA da essência do liberalismo, a saber, o socialismo-coletivismo. Dizer que 



individualismo é coletivismo e que coletivismo é individualismo foi uma das primeiras 

falácias refutadas neste artigo (lembre-se do que foi dito sobre as coisas pensadas sob 

ponto de vista de uma modernidade abstrata e coesa e sobre as coisas pensadas sob o 

prisma interno de uma modernidade concreta e contraditória). 

Ghio é claríssimo acerca da identidade entre Quarto Estado e comunismo. 

Mas ele ainda vai além e liga o COMUNISMO ao QUINTO ESTADO: 

“O COMUNISMO representa não apenas o GOVERNO DA QUARTA 

CASTA, o dos proletários ou servos segundo a tradição, mas também o surgimento no 

seio da história de elementos do subsolo do eu, daqueles fatores primitivos e promíscuos 

que tinham sido contidos pelas castas superiores, acomodando assim o momento terminal 

do QUINTO ESTADO ou governo e SOCIEDADE DO PÁRIA”21. 

4) Evola chama esse “americanismo” – em um determinado ponto histórico - de 

pária, isto é, sem casta.  

5) Ora, o fato do “americanismo” não ser regido nem pelo Terceiro Estado nem 

pelo Quarto Estado não implica que o Quarto Estado tenha acabado. Assim como Terceiro 

e Quarto Estados coexistiram, Quarto e Quinto Estados também podem coexistir. O 

“americanismo pária” - de Quinto Estado - descrito por Evola era um fenômeno regional, 

não global. Nos “16 pontos” cito a confirmação de Ghio, que diz: “a queda estrepitosa do 

Comunismo soviético a partir de 1989 [é] [...] a confirmação da doutrina do Quinto 

Estado”. 

6) Isso também não implica – e aqui, mais uma vez, o amadorismo do Machado é 

evidente- que a conclusão feita de que o Terceiro Estado liberal-burguês-individualista 

era menor ruim que o Quarto Estado proletário-coletivista-socialista estava errada.  

7) O Governo da Quarta Casta, a saber, o Quarto Estado, continua sendo o “estágio 

final” dessa degeneração das castas. 

O Machado assevera: 

“[Eles] resolveram declarar que o processo de regressão das castas, descrito pelo 

Barão, termina, finda, no Quarto Estado”. 



Evola é claro em Il cammino del cinabro : “socialismo, marxismo e comunismo 

estão prenunciando – e JÁ PRODUZIRAM EM PARTE – a fase FINAL: o advento da 

quarta casta, o dos servos”22. 

Agora pergunto ao leitor: eu preciso fazer um desenho para explicar que aqui Evola 

chama “final” de final (no sentido de final de governo de castas)? 

Evola não “refutou a si mesmo” com a ideia de pária ou de Quinto Estado. O que 

seria então esse Quinto Estado? Escrevi o seguinte nos meus “16 pontos”: “O chamado 

governo dos sem casta não é bem um governo, mas um esvaziamento de sentido de todos 

os outros governos, uma negação absoluta de todas as quatro castas. No caso das duas 

primeiras castas, é possível serem descritas como a cavalgar o tigre nesse período”. 

Melhor explicando, não há entre os párias uma nova doutrina, uma nova casta ou um novo 

estágio que “rivalizem” com os dos do Quarto Estado e do Terceiro Estado. Tampouco 

há entre os párias um novo império, mas, sim, a antidoutrina, o anti-imperium, o caos, a 

negação.  

Quando o Machado alucina “Se capitalismo é Terceiro Estado e comunismo é 

Quarto Estado, o final da Guerra Fria teria marcado um retorno do Quarto Estado ao 

Terceiro Estado”, ele demonstra uma total inabilidade intelectual e pensa no momento do 

“fim” do Quarto Estado em termos de ressurgência de casta, quando a era atual, que é a 

dos párias, não pode ser vista como o momento de uma “casta”. 

Repita-se: no Quinto Estado não aparece uma nova casta, mas a ausência de casta. 

Ele é a perversão do que já existe, não uma nova forma de existência. Nesse “paradigma 

pós-moderno”, que não é da “vitória” do liberalismo sobre o comunismo, e que alguns 

chamam de pós-humano, seja por causa da negação da identidade de gênero, seja por 

causa da inteligência artificial, o paradigma econômico moderno perde o seu sentido.  

Eduard Alcántara, em Evola Frente al Fatalismo, afirma que o Quinto Estado é 

caracterizado 

 “NÃO MAIS pela HEGEMONIA do Terceiro Estado ou do Quarto Estado (leia-

se burguesia e proletariado)”23.  

Ghio é enfático: 

“Quinto Estado, que descrevemos em um trabalho ad hoc como o Estado do 

pária, do sem de casta, do último estágio [...] caracterizado adequadamente por ter 



procedido não a um retorno [...] ao liberalismo, mas por ter constituído uma síntese entre 

os dois sistemas decadentes, sendo assim, por um lado, um liberalismo que renunciou à 

sua bandeira principal, a liberdade individual, para substituí-lo pelo estado de 

massificação que vivemos hoje e, por outro, de um COMUNISMO que postergou [...] seu 

principal slogan representado pela justiça social”24.  

 

4. Erros Sintático-Semântico e Metodológico 

 

A tentativa agonizante de fazer parecer que o que eu digo sobre Evola é uma 

interpretação “minha”, exótica, pode enganar apenas leitor mais teen, carente de um 

movimento subcultural. O fato é que esta interpretação não é “minha”, mas de um 

consenso de intérpretes de Evola espalhados pelo mundo. Acrescente-se à lista Nicholas 

Goodrick-Clarke, que, interpretando a doutrina da regressão das castas do Barão, 

identifica 
 

“[a UNIÃO SOVIÉTICA como] quarta casta”25. 

Esse consenso, para total desespero do Machado e dos seus colegas, inclui 

Aleksandr Dugin, o mentor maior dos eurasianos brasileiros, o italiano Claudio Mutti e 

francês Alain Benoist, ambos autores importantes para o eurasianismo. 

O Dr. Alfred Tarski assim define semântica: “[entendemos por] semântica a 

totalidade das considerações que dizem respeito aos conceitos que, de modo geral, 

expressam certas conexões entre as expressões de uma linguagem e os objetos e estados 

de coisas a que se referem tais expressões”26.  

Quando o Dugin diz “[Para Evola] a burguesia é melhor”27 e eu digo “Para 

Evola a burguesia é menos ruim”, temos o seguinte: 1) A ênfase na positividade da 

burguesia mais ainda evidente em Dugin do que em mim. 2) Duas expressões declarando 

certa superioridade da burguesia em Evola. 

Quando o Dugin diz que, segundo Evola, o capitalismo é melhor do que o 

socialismo28, eu preciso explicar mediante um desenho que eu digo o mesmo quando 

afirmo que em Evola o sistema liberal-burguês (isto é, o capitalismo) é menos ruim do 

que o socialismo? 



O sujeito diz:  

“Liberais [...] resolveram declarar que [...]para Evola o capitalismo é melhor que o 

comunismo” 

O Dugin diz “[Para Evola] a burguesia é melhor do que o proletariado, o 

capitalismo – que o socialismo”29. 

Ele certamente não vai ter a honestidade e a coragem de chamar a 

interpretação do Dugin de liberal. Mas não poderá apagar a exposição diante do leitor de 

tão bisonha gafe. 

Quando Claudio Mutti diz em Nasser and Evola que, para o Barão, “o 

Ocidente é um mal menor”30 e eu digo “o liberalismo-burguês é menos ruim”, se eu 

entendo por “liberalismo-burguês” o mundo capitalista ocidental, temos duas expressões 

declarando certa superioridade do ocidente em Evola. Quando o Mutti diz que “[Para 

Evola] o maior inimigo [...] era representado pela União Soviética”31, e que o Barão 

temia a “ameaça comunista”32, eu preciso desenhar, no intuito de clarificação, que eu 

também identifico o Socialismo Bolchevique da União Soviética como o principal 

inimigo, estando relacionado à Quarta Casta? 

Quando Alain de Benoist afirma: “não há dúvida de que o bolchevismo 

representava para ele [Evola] algo pior que o liberalismo burguês”33, e eu digo que “o 

bolchevismo é mais degenerado que a burguesia-liberal”34, há quem duvide que temos 

duas expressões que dizem a mesma coisa? 

O Machado demonstra ser um desastre quanto a metodologia de pesquisa 

acadêmica quando usa a tese de Dugin e Dumézil sobre a nascimento da burguesia para 

poder falar desta como inferior ao proletariado e falar dos pontos positivos do 

comunismo: 

“[O] ajuste que Dugin faz no pensamento de Evola [...] justifica [...]a 

possibilidade de fazer determinados juízos positivos sobre o comunismo”. 

 Ora, a questão a ser investigada neste debate não é a veracidade ou o erro das 

teses do Dugin e do Dumézil. Isso seria relevante se o debate fosse sobre esses dois 

autores. A questão desse debate é se Evola pensava assim! E a resposta é um gigante não! 

Se Evola não pensava assim, é totalmente irrelevante para o assunto desse debate a tese 

do Dugin sobre a burguesia. 



Em uma investigação acadêmica sobre o pensamento de Evola a centralidade 

não é saber se o liberalismo venceu ou não o comunismo, implantando um império 

unipolar e revelando-se pior, mas se Evola acreditava nisso, ou se seu pensamento dava 

margem para chegar-se a essa conclusão, caso ele estivesse vivo. Quando o Machado 

busca se opor ao que chama de interpretação neoliberal de Evola, ele precisa não somente 

evitar o anacronismo, mas saber se Evola também era o que ele chama de “liberal 

enrustido” ou não. Não basta querer que Evola não tenha ensinado determinada coisa 

porque isso supostamente faria dele um defensor do capital financeiro e do liberalismo. 

O pesquisador lida com fatos, ainda que estes desagradem. 

Como um ser alheio à ciência, Machado mostra-se interessado no uso 

militante de Evola. Tem interesse no “uso de Evola” mais do que no que Evola ensinou. 

Um dos membros da ACCALE, grupo que publicou os meus “16 pontos”, fez uma 

declaração clara, a partir de um comentário sobre o conceito evoliano de nacionalismo, 

de que nem ele nem os seus colegas pretendiam “usar” Evola como militantes desonestos: 

“As diferenças do Tradicionalismo e Evolianismo com o Nacionalismo e a 

Terceira Posição conhecemos bem. TEMOS PLENA CIÊNCIA QUE EVOLA NÃO É UM 

DOS NOSSOS”. 

A diferença entre mim, o Dugin, o Claudio Mutti e  o Alain de Benoist quanto 

ao pensamento de Evola não está na explicação do que o Barão pensava, mas, sim, no  

DIAGNÓSTICO dado ao pensamento evoliano. Dugin, Benoist, Mutti e eu interpretamos 

Evola da mesma forma. Eles, porém, diagnosticam: Evola errou. Dugin entende que os 

acontecimentos posteriores à morte de Evola revelaram uma vitória do liberalismo sobre 

o comunismo e a instalação de um império liberal unipolar. Nesta esteira estão também 

Mutti e Benoist. Ora, se assim o é, pensam, é forçoso concluir que o liberalismo é pior do 

que o comunismo. Evola estava errado. Mesmo assim, eles ainda mantêm um respeito 

pela figura de Evola e querem conciliar o seu pensamento com o deles até onde seja 

possível. Já o meu diagnóstico é: Evola não errou. 

Dugin diz: “Esse é o ERRO de Evola (baseado no ERRO de Guénon)”35.  

Mutti deixa claro que pensa que Evola errou por ter visto a União Soviética 

como o principal inimigo e ter desprestigiado o nacionalismo árabe com base na sua 

“obsessão” pela “ameaça comunista”36
. 



Alain de Benoist, cujos escritos elogiam o populismo e o antiliberalismo 

comunitarista, claramente conflitantes com a ideia que ele afirmar ser a de Evola, a saber, 

de liberalismo como mal menor, escreve sobre o “individualismo evoliano” e não esconde 

o tom crítico, se não reprovatório, mesmo em escrito teoricamente favorável ao Barão: 

“[Evola tinha] desconfiança em relação ao "povo" [...] rejeição explícita ao 

que ele chamou de "ideal social" e [...] extrema hostilidade ao bolchevismo”37. 

Quando o Machado usa o mesmo diagnóstico do Dugin, dizendo “o Quarto 

Estado [...] foi derrotado pelo Terceiro Estado”, mas não quer, como Dugin o faz, dizer 

que Evola errou na sua interpretação da doutrina das castas, ele mostra a diferença abissal 

de nível que há entre ele e o seu mentor (bem como entre ele e Mutti e Benoist). Em outra 

ocasião eu descrevi com uma considerável precisão o tragicômico abismo entre os 

eurasianos brasileiros e os seus mentores: 

“Os ‘anti-imperialistas’ filhos hippies de militares, sertanejos tarados por cultura 

nórdica, tietes de Marvel, DC [Comics] e Star Wars, fãs de mangás e de vampirismo, 

modelos góticos e jogadores de RPG implodiram os nomes dos seus mentores no Brasil.” 

 

Conclusão 

 

O Machado tentou, mas seu artigo caiu e pegou fogo. Ele não conseguiu 

sequer arranhar os meus “16 pontos”. A julgar pelos seus dotes intelectuais, se a ele fosse 

dada a oportunidade de viver mais mil anos de pleno esforço, talvez ele pudesse tocar o 

meu texto. 
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