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Em geral, "Dialética é uma palavra com origem no termo em
grego dialektiké e significa a arte do diálogo, a arte de debater,
de persuadir ou raciocinar.
Dialética é um debate onde há ideias diferente, onde um posicionamento
é defendido e contradito logo depois. Para os gregos, dialética era separar fatos,
dividir as ideias para poder debatê-las com mais clareza.
A dialética também é uma maneira de filosofar, e seu conceito foi debatido
ao longo de décadas por diversos filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles,
Hegel, Marx, e outros. Dialética é o poder de argumentação, mas também pode
ser utilizado em um sentido pejorativo, como um uso exagerado de sutilezas.
Consiste em uma forma de filosofar que pretende chegar à verdade através da
contraposição e reconciliação de contradições. A dialética propõe um método de
pensamento que é baseado nas contradições entre a unidade e multiplicidade,
o singular e o universal e o movimento da imobilidade.".
Eslética ou método eslético significa envolvimento, compromisso
construtivo. Processo de raciocínio utilizado para a obtenção de conhecimento que
considera o envolvimento construtivo das partes na elaboração de respostas,
soluções, ou novos entendimentos. Processo que se caracteriza por indagações
abertas de todos os lados, por considerar que todos têm condições de contribuir
e de fazer exposição sobre tudo e por respeitar o saber das pessoas. Busca
aberta. Aproveitamento integral do conhecimento geral. Ensina o homem a tirar de
um problema, uma situação, aquilo que é válido, que pode ser útil. Desta forma é
preciso examinar todos os lados da situação (exercício mental de mapeamento
do problema). Método para leitura do mundo, da realidade alcançada pelo homem.
Método de pensamento crítico que ensina o homem a buscar a verdade em toda
a extensão do seu alcance possível. Permite avaliar todos os lados de um
problema para então se fazer juízo crítico sem constranger. Não há o
contraditório; há várias posições aproveitando-se os pontos de
vista. Eslética/Doutrina:"Exlética" de forma em inglês/internacional "exclectics";
ou "eslética" forma adaptada ao português; evidencia um novo método de
conhecimento, que substitui a dialética. Abrange o construtivismo e a
transdisciplinaridade como passos para se alcançar o melhor quantum possível de
verdade disponível no espaço-tempo. Não realiza disputas dialéticas.
No domínio jurídico, a dialética aparece ou é o método utilizado quando a
situação a ser solucionada é de conflito, de contraditório, em que há necessidade
de uma decisão: haverá, de certo modo, um vencedor. Enquanto a eslética ou o
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método eslético aparece ou é utilizado quando a situação a ser solucionada,
mesmo sendo inicialmente de conflito, busca-se a solução via conciliação,
composição. Não há decisão. As partes chegam a um consenso negociado que
melhor lhes atenda o interesse em jogo, quando se trata de direitos disponíveis.
Ela é prestigiada pela ordem jurídica nacional, como se infere do preâmbulo da
Constituição Federal ("[...] solução pacífica das controvérsias [...]", bem como
recebe recomendação legal e doutrinária.

