
A TEIMOSIA EM TORNO DE EVOLA TEVE UM FIM: O 

MACHADO JOGOU A TOALHA 

 

Introdução 

 

O Machado tem coragem! Não vou tirar isso dele. O que ele não tem é 

capacidade intelectual! Como alguém que parece não parar nem para beber um copo 

d’água, na ânsia de me responder quase que instantaneamente, ele conseguiu a proeza de 

escrever um texto ainda inferior ao primeiro. Ironicamente, se o seu primeiro “artigo” era 

digno de um “sudra”, o novo é digno de um “pária”. Como, porém, ele se queixa que 

demorei cinco dias para refutar a sua primeira paródia, vou atender ao seu desejo e ser 

rápido na resposta dessa vez. Vejamos: 

 

Avaliação do Machado 

 

 

Comecemos com esta. O sujeito não consegue acertar nem o número de 

páginas da minha refutação: “dezesseis páginas”. 

 

Na verdade, foram dezoito-dezenove páginas! 

 

Prossigamos com o Machado: 

 

“[até anos 1950] Evola acreditava que o ponto final do processo de decadência era 

representado pelo Quarto Estado”. 

O Machado quer sugerir com isso que Evola mudou o seu pensamento a partir 

1960. Ele diz: “Barão Evola percebeu que o Quarto Estado não era ainda a fase final do 



processo de decadência da civilização moderna. Ele aborda o tema pela primeira vez no 

texto L’Avvento del Quinto Stato, publicado em 1960 no periódico milanês Il 

Conciliatore.” 

Burrice e teimosia andam juntas? Em Il cammino del cinabro, PUBLICADO 

EM 1963 (marquem bem esta data), EVOLA afirma categoricamente: 

“socialismo, MARXISMO e comunismo estão prenunciando – e JÁ 

PRODUZIRAM EM PARTE – a fase FINAL: o advento da quarta casta, a dos servos”.  

  Para dizer que Evola MUDOU o seu pensamento, o Machado teria que 

afirmar que em Evola o Quinto Estado era o governo de uma CASTA. Mas NÃO é isso 

que acontece. O Quinto Estado tem elementos de diferentes castas, mas não é governo de 

casta. Pária é sem casta. O governo da quarta casta é o último governo de casta! Querer 

que um autodidata desse nível entenda de lógica é querer demais! 

Sofrendo pelo massacre que sofreu, ele solta esta pérola: “Daniel se 

demonstra capaz de, ao mesmo tempo, utilizar em seu texto pelo menos dois autores que 

afirmam, categoricamente, que o Quarto Estado não é o estágio final no processo de 

retrocesso das castas, e afirmar que o Quarto Estado é o último estágio desse processo 

de retrocesso das castas”. 

Vamos ensinar o ABC para o apedeuta. O termo “regressão das castas” 

designa uma doutrina que vai até o Quinto Estado e inclui castas e párias. Nesse sentido, 

a “regressão das castas” vai até os párias e não acaba no Quarto Estado. Entretanto, pária 

NÃO TEM CASTA e o Quarto Estado marca o FIM do governo de castas (o governo das 

castas ACABA aqui). O Quinto Estado, por ser formado por párias, não é governo de 

castas, isto é, não se trata nem da burguesia liberal, nem do proletariado, que são castas, 

mas de párias. Está difícil de entender o ABC? 

 

“Daniel confunde “State” com “Estate”, ele nega que exista um governo dos 

párias”. 

Aqui diferenças semânticas não desfazem o erro do Machado. O pária precisa 

“ser” para poder governar. Enquanto as outras castas “são”, o pária “não é”. Enquanto os 

“governos” das castas “são”, o “governo” do pária, sem-casta, “não é”.   



 

 

Ele então critica a seguinte ideia: 

“para que alguém possa se dizer evoliano é necessário estar de acordo com os principais 

mitos e narrativas mobilizados por Evola em suas obras.” 

Respondo: é necessário estar de acordo com os pontos fundamentais do 

pensamento do Barão. A doutrina das castas é uma doutrina fundamental. Portanto, quem 

rompe com ela no máximo poderia chamar-se neoevoliano, “evoliano no sentido amplo 

do termo”, ou outro título semelhante! 

 

Ele então quis sugerir que Dugin diferia de Guénon em OUTRO ASSUNTO 

que NÃO O DAS CASTAS:  

“Dugin discorda da doutrina da ‘Unidade Transcendente de Todas as Religiões’, 

efetivamente o ponto fulcral, par excellence, de todo o edifício intelectual guenoniano.” 

 

Dugin diz que TANTO EVOLA QUANTO GUENON ERRARAM NA DOUTRINA DA 

INTERPRETAÇÃO DAS CASTAS. 

 

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

 

OUTRA VEZ DUGIN:  

 

“A identificação da burguesia com a terceira função da sociedade tradicional (a casta 

dos vaychyas) EM EVOLA E GUÉNON, tanto como a adequação dos proletários com a 

Quarta Casta (dos proletários) NÃO ESTÃO CORRETAS”1.  

 

Agora o Machado comete uma das suas maiores gafes: 

 



“não damos a menor importância ao fato de que Dugin e Benoist leem Evola como um 

autor mais anticomunista do que antiliberal. Essa leitura não é liberal porque, 

diferentemente do pastor Daniel, Dugin e Benoist não acham que essa avaliação da fase 

intermediária de Evola está correta”. 

 

Ao dizer que a interpretação do Dugin e do Benoist não são liberais porque O 

DIAGNÓSTICO deles é o de que Evola ERROU, o Machado mostra o quanto ele é 

ANTICIENTÍFICO E ANTIACADÊMICO. Um verdadeiro militante! Uma coisa é A 

TESE PESSOAL de cada um - tanto do Dugin como do Benoist - sobre o erro de Evola. 

Outra coisa é a declaração de que Evola pensava assim. Que Evola pensava assim, eu, 

como pesquisador, o Dugin, como pesquisador, e o Benoist, como pesquisador, 

concordamos. Se a minha pesquisa é liberal, a deles também têm de ser. As nossas teses 

pessoais sobre o erro e o acerto de Evola SÃO OUTRO ASSUNTO! 

 

 

Machado continua: 

 

“O problema começa, porém, quando o pastor Daniel não só erra, mas mente, ao dizer 

que nós negamos que a doutrina da casta [sic] seja fundamental para o pensamento 

evoliano” 

 

Não negar que esta doutrina seja fundamental, mas a relativizar a ponto de 

negar o que claramente Evola dizia sobre ela, leva ao mesmo erro: o de romper com o 

pensamento fundamental do mestre. Machado faz isso desesperadamente porque não quer 

admitir que está encurralado, com lama até o pescoço. Não há como ele prosseguir sem 

afirmar que o Barão errou sobre a doutrina das castas. Falta de capacidade, desonestidade 

ou as duas coisas juntas? Escolham, leitores! 

 

Como não tem mais o que dizer, ele repete a mesma coisa que disse 

anteriormente: 

 



“O núcleo da doutrina da regressão das castas nós já damos acima. O ponto de partida 

da decadência, quantos são os estágios até o fim, os momentos históricos que demarcam 

a virada do período de um Estado para outro, esses e vários outros elementos da doutrina 

da regressão das castas são acidentais e podem ser revisados.” 

 

Diante dessa burrice só preciso repetir o que eu disse acima: 

 

“[minha resposta:] Burrice e teimosia andas juntas? Para dizer que Evola MUDOU o seu 

pensamento, o Machado teria que afirmar que em Evola o Quinto Estado era o governo 

de uma CASTA. Mas NÃO é isso que acontece. O Quinto Estado tem elementos de 

diferentes castas, mas não é governo de casta. Pária é sem casta. O governo da quarta 

casta é o último governo de casta!  Querer que um autodidata entenda de lógica é querer 

demais”!  

Agora acrescento: isso é um CONSENSO enorme entre intelectuais evoliano ao redor do 

mundo! 

 

Relativizar a doutrina da regressão das castas é só mais uma tentativa de 

usar a Falácia Relativista, já refutada na minha resposta àquela paródia de artigo, para 

ludibriar um possível leitor teen que ainda não tenha visto aquela vergonha histórica. 

 

“Quando Aleksandr Dugin faz a revisão da doutrina da regressão das castas” 

 

De novo ele não tem a honestidade de dizer que a “revisão de Dugin” inclui 

a declaração de que EVOLA ERROU NA INTERPRETAÇÃO DA DOUTRINA DAS 

CASTAS. 

 

Machado: 



““Considerando que Evola é um pensador tradicionalista, as críticas a elementos de seu 

pensamento feitos a partir da Tradição não descaracterizam o crítico enquanto evoliano, 

a não ser que o pastor Daniel queira repetir a linha guenoniana de que Evola não era 

um ‘tradicionalista de verdade’ [...] Negar isso seria como dizer que Lênin, por fazer 

uma revisão de Marx, conforme os princípios do materialismo histórico-dialético, não 

era marxista”. 

 

Responder a gente despreparada demais cansa! Não sou eu que digo, MAS É 

COMUM no meio perenialista ou da Escola Tradicionalista a ideia de que Evola não se 

encaixa bem nessa definição porque rompeu com postulados fundamentais de Guénon e 

de outros teóricos importantes desse movimento. Quanto a Lênin, o próprio Barão liga 

Marx diretamente a ele. Ele não fala de uma revisão do pensamento de Marx, mas mostra 

Lênin usando corretamente o próprio Marx: 

 

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 meios2.  

 

Machado prossegue: 

 

“Apesar de discordar de nossa afirmação de que Evola não era um autor dogmático (se 

assemelhando nisso a Nietzsche, por exemplo) e de que não existe um ‘evolianismo 

ortodoxo’, o pastor Daniel não oferece qualquer indicação ou prova de que estamos 

errados.” 

 

A confusão mental do sujeito está grande! Ora, se não há um sentido correto 

do pensamento evoliano, ELE MESMO, MACHADO, NÃO DEVERIA ESCREVER 

UM “ARTIGO” DIZENDO QUE O TEXTO DA ACCALE ESTAVA ERRADO. 

Diferentes interpretações, mais ainda quando uma é amparada por um consenso 



internacional, seriam corretas. São demais as fraquezas epistemológica e lógica do 

sujeito! 

 

Dizer que Franco Freda, Guido de Giorgio, entre outros, foram influenciados 

por Evola, não é argumento nenhum. Eis o que eu disse anteriormente: 

 

“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”. 

 

Passemos para a questão das revisões do pensamento evoliano. Eu disse que 

um mestre pode ter afirmações imprecisas, ainda assim verdadeiras, que são revisadas por 

discípulos ortodoxos. Isso é DIFERENTE de dizer que o mestre ERROU em doutrina 

fundamental. Dugin diz com todas as letras que Evola e Guénon ERRARAM nesta 

questão fundamental. Mutti e Benoist seguem um caminho semelhante ao do Dugin. 

Dugin, Mutti e Benoist SÃO HONESTOS ao dizerem que em Evola o 

bolchevismo/socialismo é pior do que o liberalismo burguês, mesmo não gostando dessa 

ideia. Eu também não disse que em NENHUM sentido o termo “evoliano” poderia ser 

associado a eles (Dugin, Mutti e Benoist), principalmente quando se trata do sentido 

amplo do termo. Na verdade, eu até fui cortês. Eu disse: 

“Mesmo assim, eles ainda mantêm um respeito pela figura de Evola e querem 

conciliar o seu pensamento com o deles até onde seja possível”. 

 



Quanto ao Machado, ele não só NÃO QUER dizer, com o Dugin, que Evola 

ERROU nesse ponto fundamental, a despeito de defender, com o Dugin, que o Terceiro 

Estado venceu o Quarto Estado, como também classifica o seu simulacro de grupo como 

o único grupo evoliano do Brasil (evolianos em sentido estrito). Daí eu destacar o 

ABISMO que há entre ele, o Dugin, o Mutti e o Benoist: 

 

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). 

 

Machado de novo: 

“Evola já comentava sobre o caminho do individualismo ao coletivismo, sem passar 

pelo comunismo, que os EUA trilhavam”. 

 

Vou ter que pensar que ele não leu o meu texto, pois, se não o fizer, terei que 

encontrar um novo adjetivo para descrever tamanha aberração. Eu já refutei isso 

claramente com as palavras do próprio Barão, que dizem que, assim como o liberalismo 

está intimamente ligado ao individualismo, o coletivismo está intimamente ligado à 

civilização proletária-socialista-comunista do Quarto Estado: 

 

“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”3. 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”4. 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)”. 

 

Outra vez Machado: 

“Ele pode querer apelar a uma suposta ‘influência comunista’ sobre os EUA” 

 

Erro metodológico notório. Eis as minhas palavras: 

 

“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.”  

Agora eu acrescento: se o Barão pareceu ser um teórico da conspiração, e se 

isso é ruim, não vem ao caso. O pesquisador deve se atentar ao que ele pensou! 

 

Machado continua: 

 

“ao mesmo tempo que liberalismo/individualismo e socialismo/coletivismo 

são irreconciliáveis nesse momento do texto, ele depois diz que eles são conciliáveis, 

quando isso se torna conveniente para tentar relativizar a ideia de Quinto Estado.” 

 

Cansaram? Eu também! Mas, por respeito ao leitor, vou continuar a responder 

a essas aberrações. Eu disse que “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”. Como no QUINTO ESTADO NÃO HÁ mais governo 

de CASTA, NENHUMA das duas governa (liberal-burguesa-individualista e proletária-

socialista-coletivista), mas apenas ELEMENTOS de ambas. Isso é diferente dizer que 

elas, as castas, governam misturadas ou conciliadas.  

Agora acrescento: se Evola tivesse SOMENTE visto a modernidade sob um 

ponto de vista abstrato e coeso, quando da época dos governos da Terceira e da Quarta 

Castas, ele não precisaria dividi-las (as castas) em doutrinas fundamentalmente 

antitéticas. Bastaria dizer que a modernidade é o governo da Grande Casta contrária à 

Tradição ou parar nas palavras do próprio Barão de que “A verdadeira antítese não é, 

pois, aquela entre capitalismo e marxismo”, mas entre o mundo tradicional e o mundo 

materialista moderno. Porém, o “Barão fala [tanto] sob o ponto de vista de uma 

modernidade abstrata e coesa [...] [como sobre as] coisas pensadas sob o prisma interno 

de uma modernidade concreta e contraditória”. Por um lado, o mundo moderno abstrato 

é a antítese do mundo tradicional. Por outro lado, dentro do mundo moderno concreto há 

doutrinas antitéticas. Daí ser impossível que a essência individualista do liberalismo seja 

sinônimo de coletivismo socialista. 

 

Machado: 

“A casta dos servos não é o bolchevismo russo, e a casta dos servos não 

nasceu da culminação de tendências socialistas, coletivistas e proletárias.” 

 

É, meus caros, neste ponto até pareceu que o sujeito quer apanhar mais! Eu já 

mostrei 1) que Evola ligou a doutrina de Marx diretamente à Revolução Bolchevique; 2) 

que o Barão 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, a dos servos” e em Rivolta contro il mondo moderno: “Os quadros 

REVOLUCIONÁRIOS e ativistas da INTERNACIONAL COMUNISTA (ÚLTIMA 

CASTA)". 

 

Machado: 



“talvez ele pretenda nos convencer de que havia bolcheviques na Índia 

védica.” 

 

Aqui tem-se o ponto alto do analfabetismo do Machado. E é por causa disso 

que eu mostro que entre mim, um PHD em filosofia reconhecido da Oceania à América 

Latina, passando pela Europa, e ele, um RPGista, há um abismo tão grande que ele 

precisaria viver mais mil anos de pleno esforço para sequer tocar o meu texto. Pois bem, 

o Barão contrapõe as “castas modernas” às castas tradicionais justamente porque as castas 

modernas são uma perversão das castas. As ideologias (nas palavras do Barão: “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) ligam-se intimamente a elas e as corrompem de 

modo tal que elas saem das funções tradicionais e intentam governar as castas superiores. 

SEM ESSA CORRUPÇÃO, que Evola chama de ideológica, elas permaneceriam no seu 

estado tradicional. Portanto, não podemos falar de uma “casta moderna” sem essa 

perversão ideológica/doutrinária, se queremos explicar a oposição que a modernidade 

“impõe” ao mundo tradicional. 

 

Machado: 

“nós afirmamos categoricamente que a categorização dos Estados Unidos da época da 

Segunda Guerra Mundial como expressão do Terceiro Estado não está de acordo com 

os próprios fundamentos do pensamento de Evola.” 

 

E quanto a dizer (como o Dugin o faz) que Evola ERROU sobre a doutrina 

das castas? Jamais! A “honestidade” desse sujeito é comovente! 

 

O sujeito de novo: 

 



“Não é necessário romper com um autor para apontar que um juízo feito por este autor 

não está de acordo com a própria lógica de seu pensamento.” 

 

Lembram-se de que eu questionei se o Machado era um pós-moderno 

derridiano? Preciso comentar de novo e dizer que um pesquisador DEVE mostrar, pelo 

menos, o que um AUTOR pensava sobre o seu próprio pensamento? Não está 

suficientemente claro que o sujeito foge das implicações lógicas (óbvias) das suas 

palavras: que (na lógica do Machado) Evola, na melhor da hipóteses, pensou errado sobre 

o seu próprio pensamento? Mas nem mesmo esta tentativa do Machado logrou êxito. 

 

O sujeito outra vez: 

“um problema diante da nossa afirmação evidente de que o capitalismo pode existir no 

Terceiro ou Quarto Estado,” 

 

Como o sujeito é autodidata, vou desenhar. O que eu fiz foi separar o 

capitalismo como um fenômeno meramente econômico do capitalismo como um termo 

que designa fenômenos não econômicos. 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 acrescento: como ele tenta com todas as suas lágrimas dizer que a 

economia não importa em Evola, vou ser claro. O que eu disse sobre o capitalismo pode 

ser dito no contexto do socialismo. Se o termo “socialismo” designa um fator econômico 

que compõe um conjunto de fatores não econômicos, como o coletivismo, a “defesa dos 

excluídos”, o desejo de “revolução vinda de baixo”, etc., ele é próprio do Quarto Estado. 

Se o próprio Barão liga a doutrina de Marx à Revolução Bolchevique de 

Quarto Estado, o Machado teria que dizer a doutrina de Marx era capitalista (pois, 

segundo a sua “lógica”, o capitalismo pode estar no Quarto Estado 

proletário/socialista/coletivista/marxista). 

 



Outra vez: 

“A confusão que o pastor Daniel faz é de achar que a noção de uma ‘Terceira Posição 

tem qualquer conexão com a doutrina do retrocesso das castas. Coisa que não tem. Mais 

uma evidência da incompetência dele na interpretação de texto.” 

 

Vejamos as palavras do Barão: 

 

“ a fórmula aberrante Estado de Trabalho [no Fascismo] [...] e o conceito 

de Estado Ético [no Fascismo] [...] [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.  

 

Agora Evola diz o seguinte sobre o nazismo: 

 

““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. 

 

Isso não está suficientemente claro? Precisam de desenho, meus caros? 

 

Machado: 

“O que parece claro, porém, é que o pastor Daniel possui alguma dificuldade de 

compreender o verbo ‘inaugurar’” 

 

Com essas palavras, o apedeuta quer sugerir que o Quarto Estado é 

INAUGURADO com a Revolução Bolchevique, mas não se limita a ela, podendo se 

deslocar para outra esfera, como a esfera do liberalismo americano. 



Pasmem, meus caros, ele apelou para isso, mesmo eu tendo perdido um bom 

tempo explicando as VARIAÇÕES doutrinárias que seguiram essa INAUGURAÇÃO na 

minha refutação à sua paródia: 

 

“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”. 

Preciso ser mais claro do que isso? 

 

Eis o próximo delírio do Machado 

“Como diz o evoliano Maurizio Lattanzio, editor da revista Avanguardia e 

líder do Circolo Culturale Avanguardia, no texto Il Comunismo Aristocratico”. 

 

Mais uma vez a diferença entre ser um intelectual sério e um RPGista vem à 

tona. Quando eu uso o Dugin, o Mutti e o Benoist é porque, a despeito do 

DIAGNÓSTICO sobre o pensamento do Barão, eles descrevem a doutrina de Evola tal 

como ela é, mesmo que dela discordem. Para UM PESQUISADOR (não um militante!), 

teses de outros autores não podem ser postas sobre o autor pesquisado. Trazer uma ideia 

de comunismo aristocrático aqui, se não é esposada por Evola, só mostra o quão ridículo 

o Machado é. Ora, se não há isso em Evola, é totalmente irrelevante tal ideia para a 

discussão. Eu já tinha mostrado isso no texto anterior. Agora tive que repetir. Haja 

paciência! 



Atenção, leitores, chegamos a outro ponto histórico do “artigo” do Machado. 

Falando da revisão de Franco Freda do pensamento de Evola, Machado solta a 

inesquecível pérola: 

“Cheque-mate”. 

Meu caro apedeuta, até isso eu vou ter que te ensinar?! Não é “cheque-mate”, 

mas “xeque-mate”! 

 

 

O apedeuta outra vez: 

“O pastor Daniel, então, apela ao texto El Quinto Estado ya está entre 

nosotros, de Julián Ramírez Mais uma falsificação, mas uma mentira verdadeiramente 

cretina ou a mais profunda incompetência em interpretação de texto que já vimos.” 

 

Vejamos título da quarta seção do artigo de Julián Ramirez: ““IV – EL 

CUARTO ESTADO: EL COMUNISMO9”. 

 

Vocês duvidam que alguém assim esteja com sérios problemas psicológicos!? 

 

O sujeito prossegue: 

“É óbvio que os Estados Unidos não são o Terceiro Estado, tal como a URSS 

não é o Quarto Estado”. 

 

A Revolução Bolchevique, a União Soviética, a revolução proletária, a 

Internacional Comunista, o coletivismo e a doutrina de Marx estão intimamente ligados. 

Tudo isso se articula quase que simultaneamente. Há uma MAIOR proximidade entre 

esses elementos do que a proximidade que há entre o “americanismo” e a Revolução 

Francesa. O Terceiro Estado por excelência é o governo o liberal burguês. A Revolução 

Francesa não se deu nos Estados Unidos. Já a Revolução Bolchevique se deu na Rússia. 



 

Machado: 

 

“O americanismo representa um ímpeto que leva ao mesmo resultado final 

ao qual se previa que o bolchevismo levaria, sem recorrer ao comunismo.” 

 

Como o sujeito corre léguas do ponto central da questão, tenho que insistir 

em repeti-lo. Pode ser que um dia ele tome coragem e vá ao ponto: 

“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”10. 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”11. 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)”. 

 

Como diz Eduard Alcántara, o Quinto Estado NÃO É (ou não representa) a 

vitória e a hegemonia do Estado Liberal-Buguês (ou neoliberal) sobre o comunismo, pois 

o Quinto Estado é caracterizado 

 

“NÃO MAIS pela HEGEMONIA do Terceiro Estado ou do Quarto Estado 

(leia-se burguesia e proletariado)”12. 



 

Machado, talvez sem dormir devido ao sofrimento, delira: 

“Eduard Alcántara não mencionou o liberalismo nesse trecho.” 

Alcántara afirma: “leia-se burguesia e proletariado”. Estaria Alcántara 

falando da burguesia moderna não liberal? Nem preciso responder! 

 

Machado de novo: 

“Como nós já demonstramos largamente, as teorias políticas, as ideologias, 

os sistemas econômicos, as formas de governo, podem aparecer nas várias eras do 

processo de regressão das castas [...] As ideias se desdobram da potência ao ato, falando 

aristotelicamente.” 

 

Pulou a minha aula sobre ruptura epistemológica. Na verdade, deve ter medo 

de comentá-la porque não sabe o que é isso. Ora, se não sabe, como vai compreender a 

própria imbecilidade? UMA DOUTRINA antitética a outra NÃO PODE se “desdobrar” 

a ponto de se transformar no seu contrário, como se não houvesse limites para essas 

variações. 

O sujeito tenta criticar a seguinte ideia: 

 

“[s]e os Estados Unidos chegaram a um coletivismo, ‘por lógica’, só pode 

ser culpa de uma infiltração marxista.” 

 

Mas são estas as palavras do Barão:  

 

“[a] “ESSÊNCIA DO LIBERALISMO É O INDIVIDUALISMO [...] [a] 

CIVILIZAÇÃO PROLETÁRIA [...] [É A]  CIVILIZAÇÃO COLETIVISTA DO QUARTO 

ESTADO [...]o americanismo [...] trabalha [...] para O COLETIVISMO”13. 

 



Tudo que resta ao Machado são o choro e o ranger de dentes. 

 

Então ele apela: 

 

“pela maior facilidade que ele teria em ler em espanhol do que em italiano” 

 

O autodidata quer adivinhar quantas línguas eu falo, bem como se sei ou não 

italiano? É mole?! O desespero o levou ao apelo. 

 

Depois o Machado tenta usar o diagnóstico de um autor sobre o século XXI 

como suposta prova de que ele errou na sua interpretação de Evola. Esse mesmo autor era 

um dos que o Machado usava como autoridade em Quinto Estado quando achava que lhe 

convinha. Quando descobriu que não convém, resolveu elaborar algum argumento para 

minar o seu lugar no consenso sobre Evola. Perceberam o porquê de ser cansativo lidar 

com uma mente perturbada?! Ora, um diagnóstico errado desse autor sobre os 

acontecimentos do século XXI não implica que ele não tenha interpretado corretamente 

Evola. Ademais, eu mostrei UM CONSENSO entre autores latino-americanos, europeus, 

anglo-saxões, e que inclui o Dugin, o Mutti e o Benoist, sobre o Barão.  

Antes de passar para o seu próximo erro, perguntou ao leitor: tardará até 

quando para o Machado perceber que nem sequer o seu mentor e outros pensadores caros 

ao eurasianismo não lhe convêm nessa questão?! 

Sobre a minha citação do Mutti, ele até chegou a comentá-la, mas, como 

sempre, perdeu uma boa oportunidade de acertar pelo menos uma crítica a mim. Existem 

pelo menos DUAS FONTES do artigo Nasser and Evola, do Mutti. Uma está em italiano 

e foi publicada no site Centro Studi de la Runa em 2000 e modificada em 2008. 

A OUTRA FONTE está no site do próprio Mutti 

http://www.claudiomutti.com/ e foi publicada em inglês. ESTA VERSÃO FOI 

PUBLICADA NO FINAL DE 2011 E É, PORTANTO, A VERSÃO MAIS 

ATUALIZADA DESTE ARTIGO. Nela está escrito o seguinte: 

http://www.claudiomutti.com/


“Após a Segunda Guerra Mundial, a opinião de Evola (ver Orientamenti) era 

que, nas circunstâncias históricas (não do ponto de vista ideológico), o Ocidente 

representava ‘O MAL MENOR’. Como sabemos, aos seus olhos O PRINCIPAL INIMIGO 

era representado pela UNIÃO SOVIÉTICA [...] Assim, a OBSESSÃO COM O 

COMUNISMO o induziu...”. 

Destacar “nas circunstâncias históricas (não do ponto de vista ideológico)” 

não muda a essência da questão. Mutti está falando de certa “militância” de Evola, isto é, 

em certa “defesa” do Ocidente liberal-burguês contra a ameaça comunista e/ou da União 

Soviética. Ora, o Ocidente só pode ser visto como um mal menor digno de “defesa”, de 

“militância”, pragmaticamente (“nas circunstâncias históricas”), não ideologicamente. 

Isso não muda o fato de que Mutti admitia que para o Barão 1) a União Soviética era o 

principal inimigo; 2) de que, sendo um mal maior, Evola temia a infiltração comunista no 

ocidente liberal-burguês; 3) e de que Evola tinha obsessão com a “ameaça comunista”. 

Mais uma vez o sofrimento e a ansiedade impediram o Machado de procurar 

melhor as fontes e de acertar pelo menos uma crítica a mim! 

Mais uma do apedeuta: 

“Em momento algum de nosso texto nós questionamos a superioridade 

ontológica e metapolítica do Terceiro Estado sobre o Quarto Estado”. 

 

Ora, na paródia de artigo anterior, ele diz: 

“Evola está falando de um tipo de realidade que se encontra abaixo do 

Quarto Estado [...]E em lugar algum de qualquer de seus escritos [...] as críticas que 

Evola faz aos EUA se devem a algum tipo de ‘infiltração marxista’ dos EUA. Os EUA 

são criticados POR SUA ESSÊNCIA mesma, que naquele momento se provava MAIS 

TERRÍVEL E MALIGNA [...] na ascensão do Terceiro Estado emergiram também 

elementos párias, tudo isso parece significar que os elementos párias se fortaleceram até 

se tornarem hegemônicos nos EUA”. 

 

As palavras do sujeito sugerem que 1) não há infiltração coletivista-socialista-

marxista no “americanismo”; 2) que os Estados unidos são criticados pelo que eles são 



(“mais terrível”); 3) o império do Quinto Estado, dos párias, vem desse americanismo de 

Terceiro Estado liberal-burguês. Eu preciso desenhar, meu caros? 

 

De novo o Machado. Ele destaca que durante a década de 1960 Evola foi 

“mais anti-americano do que anticomunista.” 

Ora, meus caros, ser mais antiamericano, nesse contexto, é sinônimo de ser 

mais contrário ao Quinto Estado onde “NÃO [há] MAIS [...] HEGEMONIA do Terceiro 

Estado ou do Quarto Estado (leia-se burguesia e proletariado”). Liberalismo burguês 

versus comunismo é uma coisa, QUINTO ESTADO versus comunismo é OUTRA 

COISA. Haja paciência! 

Por fim, ele se despede ESQUECENDO (de propósito?!) um leque ENORME 

de refutações do meu texto e jogando a toalha. Isso será visto agora na minha conclusão. 

 

Conclusão 

 

Para concluir, eis algumas considerações sobre as alucinações do apedeuta: 

 

1) Ele não diz, como o Dugin o faz com HONESTIDADE, que Evola 

errou na doutrina da interpretação das castas. 

2) Não cita os textos por mim usados de Benoist  e do Dugin (talvez por 

medo de ser ridicularizado). Vejamos: 

 

“ NÃO HÁ DÚVIDA de que O BOLCHEVISMO representava para ele [EVOLA] algo 

PIOR QUE O LIBERALISMO BURGUÊS”14. 

Alain de Benoist 

 



“[Para Evola] a  BURGUESIA É MELHOR do que o proletariado, o CAPITALISMO  – 

que o socialismo”16. 

Aleksandr Dugin 

 

 “Esse é o ERRO de Evola (baseado no ERRO de Guénon)”17.  

 

Aleksandr Dugin 

 

3) Esconde o CONSENSO  INTERNACIONAL sobre Evola, que além do Dugin do 

Mutti e do Benoist, envolve intérpretes latinos, europeus, do mundo anglo-saxão, 

etc. 

 

Julián Ramirez expressa o seguinte: “EL CUARTO ESTADO: EL 

COMUNISMO”18. 

 

Eduard Alcántara afirma que Quinto Estado é caracterizado  

 

“NÃO MAIS pela HEGEMONIA do Terceiro Estado ou do Quarto Estado 

(leia-se burguesia e proletariado)”19. 

 

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

explica o comunismo à luz da categoria das eras: 

“[Existem] quatro eras, denominadas – por exemplo – por Hesíodo como Idade de Ouro, 

Prata, Bronze e a Era de Ferro”20.  

[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”21.  

http://www.juliusevola.com.ar/El_Fortin/71_16.htm
http://www.juliusevola.com.ar/El_Fortin/71_16.htm


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

Bolchevique de 1917”22. [Ele então liga a Revolução Bolchevique à destruição que o 

comunismo causou desde a sua chegada ao poder].  

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

identifica 

“[a UNIÃO SOVIÉTICA como] quarta casta”23. 

 

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 PÁRIA24. 

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”. 

Ghio é enfático novamente: 

“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”25. 

 

4) Confunde temas básicos. Ora, Quinto Estado versus comunismo NÃO É 

liberalismo burguês (Terceiro Estado) versus comunismo. 



5) Mostra ser um militante, não um pesquisador, quando, para preencher o vazio do 

texto, usa autores que falam coisas estranhas a Evola e tenta empurrar conceitos, 

como o de “comunismo aristocrático”, sobre o Barão. Mas um pesquisador deve 

atentar para o que o autor diz, mesmo que ele pareça um “teórico da conspiração” 

ou um “liberal enrustido”.  

6) Não cita UM SÓ AUTOR no mundo inteiro que dê o DIAGNÓSTICO de que o 

liberalismo venceu o comunismo SEM INFERIR QUE EVOLA ERROU NA 

INTERPRETAÇÃO DA DOUTRINAS CASTAS. 

 

Vamos agora comparar o mundo real com o mundo RPGista do Machado. Eis 

que leitores do meu texto têm visto nele: 

 

“não há mais debate. Há apelações insanas como esta do André. A burrice cria danos a 

coletividade não ao burro apenas, isso que é trágico. Entretanto, para os honestos e 

minimamente inteligentes ficou claro o seu massacre teórico/argumentativo”. 

“o texto já está perfeito. É a maior humilhação que esse jovem já passou nessa vida 

virtual dele”. 

“a qualidade [...] [d]o artigo não deixa a mais mínima margem à debate” 

 

“Acho que só temos a agradecer e admirar o professor Daniel por essa aula 

que, na verdade, foi como que um desagradável trabalho de exame clínico das fezes do 

Raphael Manchado para identificar verminoses que andam infectando o organismo desse 

sujeito.  Eu diria que é revoltante ver o quanto Manchado atenta contra um estudo tão 

objetivo, afim unicamente de fazer politiquice. Certamente não é um estudante sério, e 

enquanto ele afirma que Julius Evola "não construiu dogmas" com o afã de turvar a 

interpretação objetiva do professor Daniel, continua considerando-se o único interprete 

legítimo ou oficial do Evola, sonhando ser um elo da corrente áurea de uma 

religião/tradição evoliana.  Acima de tudo, me chamou a atenção como esse artigo do 

reverendo DAniel aponta para além da inépcia do Manchado em compreender seus 

próprios mentores intelectuais, a limitação do próprio Alexandre Duguin na suas teorias 



e compreensão do mundo. Se eu soubesse que o Daniel era tão avançado nesse assunto, 

eu teria sugerido que debatesse ele com o Dugin, ao invés do Olavo.” 

Antes que alguém diga que os comentários acima são de simpatizantes meus 

e que os amigos do Machado falariam coisas semelhantes em favor do “artigo” dele, 

destaco que o ponto em comum desses comentários não é que essas pessoas estão 

“torcendo” por alguém, ou que alguém conseguiu convencê-las com esforço, mas que as 

considerações, as citações, o consenso, etc., trazidas na minha refutação, são CLARAS E 

OBJETIVAS, EVIDENTES aos olhos de qualquer pessoa. 

Mas o APELO do Machado é medonho. Não sendo sequer cristão, o 

desespero o levou a querer dar-me lição sobre os MEUS PECADOS e sobre a MINHA 

SALVAÇÃO. Sim, meus caros, isso não é pegadinha! Até que ponto chegou o sofrimento 

do sujeito! 

Ele então JOGA A TOLHA e diz: 

“Não nos prestaremos a responder a qualquer tentativa de responder à nossa 

quadruplica”. 

Os argumentos acabaram! O texto é bem pior do que o primeiro. Só lhe restam 

os habituais xingamentos e apelos dos perdedores ressentidos! 

Para terminar, usarei as mesmas palavras da minha refutação anterior: 

“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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