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VISÃO HISTÓRICA HOLÍSTICO-SISTÊMICA 

 

A visão holística: 

 é de simultaneidade, a-histórica, absoluta, oniabrangente, onipresente, imediata, aqui 
e agora, sintética;  

 brota da percepção, amplia-se pela intuição;  
 é absolutamente aberta ao todo, sem restrições, sem análises, sem comparações, sem 

julgamentos;  
 é integradora, co-pulsante, universal;  
 surpreende, encanta, deslumbra, assombra e apavora. 

 

A visão sistêmica: 

 é “sistemática”, isto é, observa as partes, as interligações, as sucessões, os detalhes; 
 mede, quantifica, calcula, compara, analisa, referencia, separa, restringe, julga, 

diagnostica, relativiza; 
 busca as conexões e as desconexões; 
 é processual, evolutiva, histórica. 

 

 A aplicação desses conceitos à história humana permite-nos algumas reflexões 

interessantes. 

 Existe a grande história do Universo, com seus Big-Bangs medidos por nós seres 

humanos em bilhões ou mesmo trilhões de anos, bem como em mega-distâncias de anos-luz. 

 Nesta história do universo se insere a história de nossa galáxia, de nosso sistema solar 

e, finalmente, de nosso planeta. Do campo tensorial energético deste planeta emergem os 

“seres sensientes”, e da evolução progressiva destes emergimos nós, os seres humanos. 

 Na expressão de Teilhard de Chardin, “o Homem não se poderia ver por completo fora 

da Humanidade; nem a Humanidade fora da Vida, nem a Vida fora do Universo”. 

 

 A grande epigênese da História Humana se forma de inúmeras epigêneses médias e 

pequenas (da mesma maneira que a grande epigênese da vida de uma pessoa se forma de 

inúmeras pequenas e médias), que se cruzam e se sucedem progressivamente. Inúmeras 

expressões culturais surgem, crescem e morrem, algumas delas deixando poucos vestígios 

aparentes, outras claramente deixando ver suas influências nas culturas sucessoras. 

 A nossa Civilização Ocidental é uma civilização relativamente nova, comparada às 

civilizações orientais, como a chinesa, a indiana, a japonesa e tantas outras, com alguns 

milhares de anos. A nossa tem cerca de 1.500 anos apenas. 

 Suas principais raízes remontam às antigas civilizações egípcia, mesopotâmica 

(sumérios, caldeus, assírios, babilônios), persas (através dos quais vinha muita influência da 

Índia), palestínica (principalmente fenícios e hebreus). 
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 Os gregos, sobretudo através do império helênico de Alexandre, realizaram a primeira 

grande amálgama mediterrâneo-mesopotâmica de todas estas civilizações. Os romanos 

ocidentalizaram tudo isso em seu grande império de cerca de 500 anos, controlando, à força 

militar, política e jurídica, a maior parte do mundo mediterrâneo e da Europa atlântica e 

continental. 

 Dos gregos, a grande herança foi a extraordinária codificação científico-racional de 

tudo o que era até então conhecido, seja em matemática, geometria, física, artes, náutica – e 

sobretudo um espírito crítico de busca de novas e progressivas sínteses, espírito este que, 

partindo de uma pequena península mediterrânea, predominou sobre a intelectualidade do 

império romano, permitindo a fusão futura com os paradigmas provenientes da pequena 

Palestina. 

 Dos hebreus, a grande herança foi a visão processual, histórica, a visão de um Cosmo 

que tem começo, que evolui por etapas, conduzido por uma energia transcendente, que 

impulsiona uma história da salvação. A tradição cristã acrescentou-lhe uma promessa de 

ressurreição e uma transcendência apocalíptica para um novo mundo, um novo Paraíso. 

 O império romano se encarregou de submeter a maioria das centenas ou milhares de 

tribos espalhadas pela Europa, impondo-lhes seus padrões culturais. No século IV o 

Cristianismo é transformado em religião oficial do império romano e o Papa, de então em 

diante, divide com o poder civil o controle social e político do império, através de uma 

poderosa malha de dioceses, paróquias e abadias, pari passu às estruturas feudais do poder 

civil. A religião cristã torna-se, pois, instrumento de poder e manipulação. Mas é sua força, 

muito mais que a dos exércitos, como bem já observava Santo Agostinho ainda no século V, 

que vai integrando progressivamente os diferentes povos europeus numa única grande 

civilização. As abadias e mosteiros eram as únicas escolas durante séculos. 

 A Idade Média, que muitos chamam de Idade das Trevas, foi, na realidade, o período 

de gestação e amadurecimento desta grande civilização.  

 De um lado, nela emergem grandes sábios e filósofos, como Agostinho, Alberto 

Magno, Tomás de Aquino, Boaventura, Roger Bacon, Duns Scotus, Guilherme de Ockam e 

tantos outros – que, mesmo subordinando a razão à fé, recuperam, de um lado, a riqueza do 

pensamento grego e, de outro, estabelecem os fundamentos sobre os quais se constroem 

depois as correntes que originaram o pensamento moderno e, com ele, a ciência e a 

tecnologia. 

 Por outro lado, um como filete de autêntico cristianismo perpassa todo este período, 

com grandes místicos, entre os quais os citados acima, além de um São Bento, um São 

Bernardo, um São Francisco, um Meister Eckart, os ermitões do deserto, como Santo Antão, e 

inúmeros outros que, com variados métodos, buscavam a iluminação pela via do Evangelho. 
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 Do lado da Igreja, grassava geralmente um fundamentalismo ferrenho, na tentativa de 

manter “um só rebanho e um só pastor”. Mas exatamente as correntes mais místicas 

freqüentemente ameaçavam escapar ao controle do poder eclesiástico, que se colocava como 

o único verdadeiro intérprete da revelação divina contida nas sagradas escrituras. Este 

místicos eram vistos com desconfiança, quando não abertamente perseguidos. 

 O enorme poder que a Igreja acumulou no decorrer dos séculos passou a ser 

vivamente questionado por muitas pessoas mais esclarecidas. Poder político, em freqüente 

litígio com o poder civil feudal, que precisava se apoiar na Igreja como forma de legitimação e 

pagava pesados preços por isso. Poder econômico, pois acumulava bens e recebia taxas e 

impostos de todos os senhores feudais e dos governantes europeus, bem como da própria 

população. Mas sobretudo poder sobre as mentes, controle das crenças e valores, enquanto se 

impunha como a única intérprete legal da chamada Revelação. A população era mantida na 

ignorância e alimentada com todo tipo de crendices e superstições manobradas pelo clero. Era 

uma religião fundada no paternalismo, na submissão, no medo do inferno, na “compra” de um 

lugar no céu. 

 A Reforma Protestante atingiu em cheio o esteio desse poder, por isso foi tão 

ferozmente perseguida. Sem entrar em outros aspectos, o ponto central da reforma de Lutero 

foi não mais reconhecer a Igreja como a intérprete da Revelação. Propunha a Bíblia como a 

única fonte de Revelação. Aproveitando-se da invenção da imprensa, iniciou a popularização 

da leitura da Bíblia.  

 E aqui está o ponto mais importante para a História do Ocidente: Lutero, e depois os 

outros reformadores como Calvino e Zwinglio, pregavam que cada fiel deve poder interpretar 

a Bíblia segundo sua inspiração. A Reforma Protestante veio no bojo de uma reforma maior, a 

Renascença, que criou o ambiente mais amplo para esta emergência de liberdade de 

pensamento e de crenças.  

 Mas havia sérios limites a esta liberdade de pensamento. O protestantismo se 

organizou geralmente em correntes extremamente fundamentalistas, fanáticas, em grande 

parte devido à violenta repressão que sofreu. A Bíblia passou a ser a única fonte da verdade, e 

isso também era imposto a ferro e fogo. A liberdade de pensamento, que era o anseio, estava 

ainda longe de acontecer. 

 Ainda no Século XVI o espírito crítico, apoiado na razão, aflorava progressivamente, 

com pensadores da estatura de um Erasmo de Roterdã, um Nicolau Copérnico, um Kepler, um 

Galileu Galilei, um Giordano Bruno e outros. 

 No Século XVII formaram-se as bases da nova visão de mundo, com Francis Bacon e 

seu método experimental, com Newton na física (donde herdamos a visão mecanicista), com 

Locke no pensamento político e filosofia racionalista, racionalismo este aprofundado pelas 

idéias de René Descartes (que nos legou a visão cartesiana, linear), Spinoza, Pascal. O século 
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XVIII é o “Século das Luzes”, do iluminismo, de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Hume e 

outros. 

 Simultaneamente, a Revolução Industrial cobrava a evolução rápida do pensamento 

operacional (Jeremy Bentham), para o desenvolvimento tecnológico que era exigido. 

 Esta conjugação de racionalismo e tecnicismo acabou predominando na mentalidade 

científica dos séculos XIX e XX, com sua visão mecanicista do universo e da vida. Homens, 

animais e plantas eram vistos como máquinas, conjuntos ordenados mecanicamente. É a visão 

linear cartesiana. Havia uma crença de que a Ciência resolveria todos os problemas (utopia 

positivista de Auguste Comte). Fruto disto é o fantástico desenvolvimento tecnológico a que 

assistimos até os dias de hoje. 

 

 Outro aspecto interessante a ser observado nesta evolução histórica do Ocidente é a 

interligação progressiva dos povos e civilizações. 

 Na chamada Baixa Idade Média, as populações da Europa viviam praticamente isoladas 

nos feudos, sendo a Igreja o grande elo de ligação, além de um minúsculo comércio e das 

escaramuças entre os nobres e suas tribos. 

 Na Alta Idade Média as cruzadas para a chamada libertação da Terra Santa 

incentivaram o comércio europeu com os povos asiáticos e africanos. 

 O desenvolvimento da tecnologia de navegação e de guerra propiciou às potências 

européias duas principais modalidades de expansão pelo mundo: 

a) assumir o controle das principais rotas comercias in loco nas grandes civilizações do 
Oriente (China, Japão, Índia, Indonésia, etc.); 

b) implantar colônias, principalmente nos continentes americano e africano, assumindo 
total controle econômico, político e religioso. 

Inic iava-se ass im o processo de globalização ou, no dizer de 
Teilhard de Chardin,  o sa lto evolutivo da hominização do 
planeta.  

A máquina a vapor, que trouxe a Revolução Industrial, permitiu também aproximar 

mais rapidamente as diferentes regiões do mundo, através do navio a vapor e das ferrovias, 

tecnologia evoluída depois para as máquinas movidas a petróleo e para as aeronaves, foguetes 

e satélites. 

A invenção do telégrafo e da radiodifusão deu início à fantástica rede de comunicações 

que integra o mundo hoje numa quase simultaneidade virtual. 

 

E aqui cabe uma observação interessante. Esta civi l ização 
ocidental,  tão nervosa, tão material ista,  tão insensível aos 
problemas planetár ios  sociais e ecológicos,  tão sob o poder 
dos grandes grupos multi - internacionais,  esta civi l ização tão 
jovem e imatura frente às grandes c ivi l izações orientais –  é  
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esta mesma civi l ização que está conseguindo cumprir o 
histórico e fantástico papel de inter l igar o planeta num único 
processo humano –  a globalização. Caminhamos para uma só 
grande Civi l ização Planetária mult i -cultural  e multi -racial.  

Nenhuma outra civilização tinha no seu bojo a força potencial para cumprir esta grade 

missão do Espírito. 

Era necessário um rígido pensamento científico e tecnológico conjugado com uma 

fortíssima utopia de salvação que nos impulsionasse sempre rumo a um futuro melhor. As 

grandes civilizações do Oriente sobrevalorizam o passado e o aqui-e-agora, o que não gera 

esta impulsão, tantas vezes arrasadora, de ir sempre à frente para o sempre mais. 

Mas vejo, por outro lado, que esta é uma civilização auto-entrópica, geradora de 

forças ambiciosas que não respeitam limites éticos, absolutamente imediatista na sua gana de 

poder, ameaçando destruir tesouros culturais e o próprio planeta. 

 

Mas ao longo da história das civilizações sempre vimos pequenos grupos, geralmente 

esotéricos, voltados para o desenvolvimento interior do ser humano, buscando um cultivo 

holístico dos diferentes níveis energéticos rumo a maior consciência, à iluminação, à 

santidade, não importa o nome. Pequenos grupos que mantiveram a chama acesa da 

sabedoria profunda, da real identidade transcendente do ser humano - pequenos grupos 

cultivando o taoísmo, o budismo, o hinduísmo, o xamãnismo, o sufismo, o cristianismo – 

cultivando o Espírito. 

Esta sabedoria, através dos mesmos instrumentos gerados pela globalização 

civilizatória que vivemos hoje, está saindo dos mosteiros, das cavernas, dos muros fechados, 

dos desertos, das montanhas, e se apresentam neste momento como superação dos limites 

entrópicos desta mesma civilização, como saída anatrópica de um salto qualitativo humano e 

planetário – o salto da Noosfera. 

 

Conclusão 

 

 Nós fomos acostumados a olhar a História de forma comparativa, dicotômica, linear. 

Mas o que existe é, na verdade, a História da Humanidade, do processo global de evolução dos 

seres humanos, onde cada povo, cada cultura, cada civilização se entrecruza organicamente, 

tendo cada um sua função no processo evolutivo, cada um evidenciando algum aspecto da 

grande Evolução rumo à Noosfera. 

A pressão do Espírito trouxe à tona a consciência da liberdade de pensamento 

(Renascença, Reforma), o sentido da cidadania (Revoluções Francesa e Americana), a 

consciência da igualdade (emergência dos socialismos), a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (ONU – 1948), o início da quebra das barreiras religiosas (Concílio Vaticano II, Teologia 
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da Libertação) o reconhecimento por todos os povos de que o Planeta é responsabilidade de 

todos (Eco 92), o conhecimento aprofundado do Cérebro e das neuro-funções.  

 Emergem nos últimos séculos (e décadas) as teorias evolucionistas, as leis da genética, 

a Teoria da Relatividade, a Teoria Quântica, os avanços da psicologia do inconsciente, pondo 

em xeque os paradigmas lineares e mecanicistas predominantes. 

Todos estes avanços significaram pontes de aproximação entre os povos, mas 

sobretudo permitiram a reaproximação definitiva do mundo da ciência e tecnologia, lastreado 

nos campos lógico-racional e moto-operacional do cérebro, com o mundo da espiritualidade 

(campo intuitivo-emocional) desvinculada das amarras institucionais religiosas e seus 

fundamentalismos e jogos de poder e controle mental. 

A cada momento, ao longo de toda a História, é o todo que se expressa através de 

linguagens, costumes, rituais os mais variados, manifestando a imensa riqueza potencial do ser 

humano. Quer coisa mais linda, quer reflexo mais formidável da beleza do Espírito do que a 

arte, seja a arte do Egito, da China, da Índia, do Tibet, dos incas e astecas e, no Ocidente, o 

canto gregoriano, a música renascentista, as grandes sinfonias e óperas, as catedrais, as 

pinturas e esculturas, a poesia e o romance? Quer expressão mais fantástica da Mente 

Universal do que os avanços da ciência, da matemática, da filosofia, da física, da química, da 

biologia, da psicologia, da genética? Quer manifestação mais concreta do poder criador do 

Espírito humano que os avanços nas tecnologias de administração, de governo, de 

comunicação, de informática, de engenharias as mais diversas e tudo o mais? 

Pouco a pouco se desvenda para o Homem o grande mistério da vida. E hoje não mais 

para esta ou aquela civilização isolada, e sim para toda a Humanidade, integrada na grande 

rede globalizada. 

Não há mais lugar para comparações entre tradições e métodos de cultivo da evolução 

da consciência e da espiritualidade e, sim, é a busca da convergência, do diálogo, da troca de 

experiências e, mais que tudo, do cultivo da comunhão, do amor, da compaixão que nos deve 

orientar a mente aberta, universal, holístico-sistêmica. É esta atitude de profunda comunhão 

que vai transmutando todas as imperfeições, as tragédias, as dores, as perseguições, as 

injustiças, os massacres, os embustes, as explorações, os genocídios. Pairando além de tudo 

isto está o Grande Espírito, o Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 

 

 

Renato Klein 


