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APRESENTAÇÃO
No estudo da evolução do pensamento filosófico brasileiro, conforme
destaquei nos livros ao tema dedicado, deparei-me com a emergência do tema da
moralidade. Na maioria das vezes, contudo, não há propriamente discussão filosófica. O
mais comum é diretamente a pregação moral, como ocorre na Contra-Reforma ou sob
Pombal. No ciclo da Independência, a adesão ao sistema representativo deveria ter
levado à descoberta da moral social, com o que de certa forma esbarraram Silvestre
Pinheiro Ferreira e José da Silva Lisboa, o visconde de Cairu. O fato de que a
Constituição de 24 haja optado pela adoção de uma religião oficial de certa forma
paralisou aquele debate porquanto se erigia a Igreja Católica como instância competente
para definir as regras do comportamento moral que deveriam merecer aprovação, bem
como as ações condenáveis. Tratava-se de uma circunstância tipicamente anterior À
Época Moderna, não obstante o que perdurou com maior ou menor intensidade até as
primeiras décadas subseqüentes ao último pós-guerra. Em que pese tal resultado, a
Escola Eclética Francesa discutiu intensamente a questão dos fundamentos teóricos da
moral e os brasileiros participaram deste debate, embora ainda não tenhamos sido
capazes de definir integralmente os seus contornos. Tudo leva a crer que haja uma certa
confluência entre a moral positivista e a moral contra-reformista, o que talvez nos ajude
a compreender melhor o caráter retrógrado do nosso marxismo, já que se assumiu como
herdeiro da tradição positivista. Outro fator espantoso: nunca houve no país uma
avaliação crítica da moral contra-reformista, o que há de ter contribuído para a sua
longa sobrevivência. Estou mesmo convencido de que, se vier a ser derrotada, há de ser
pelo surto das igrejas evangélicas, se persistir o ímpeto que tem revelado, conduzindonos afinal ao pluralismo religioso, que viria a ser a ante-sala da moral moderna e talvez
corresponda mesma a etapa impostergável.
Tendo estudado o curso das idéias filosóficas e políticas em nosso país, a
partir da senda aberta pelo Prof. Reale e com o concurso do valioso grupo de estudiosos
que produziu a notável bibliografia hoje disponível, entendo que, no caso da moral, o
que compete fazer é apreender o sentido profundo da nossa moralidade social básica.
Para tanto proponho-me, nos próximos anos, dedicar-me à obra que estou denominando
de Momentos decisivos da História do Brasil. Embora esteja imbuído de profunda
convicção quanto à validade desse projeto, não posso também deixar de reconhecer que
o inventário da discussão filosófica igualmente precisaria ser empreendido. Como
modesta contribuição a este último propósito, reúno aqui – e procuro dar-lhes certa
ordem – as diversas incursões que empreendi naquele plano, na esperança de assim
estimular a continuidade da pesquisa.
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1. A QUESTÃO TEÓRICA DA MORAL MODERNA
No pensamento grego, a ética esteve subordinada à política, na forma
especial, como a esta última definia, isto é, tendo por missão contribuir no sentido de
que a cidade pudesse “realizar uma vida perfeita e independente” (Aristóteles). Na
Ética a Nicômaco política e ética estão de certa forma superpostas, confundindo-se o
objeto de ambas porquanto a segunda trata das virtudes e dos meios de adquiri-las,
sendo condição de felicidade, que, por sua vez, é o objetivo visado pela cidade. A
virtude não era dada a todos nem se concebia a moral como obrigatória, a exemplo do
que ocorrerá no Ocidente cristão. De todos os modos, a Ética a Nicômaco1 é o texto
básico pelo qual se deve iniciar o estudo teórico da moral, isto é, a ética. Naturalmente,
a compreensão da moralidade ocidental requer certa familiaridade com o Decálogo de
Moisés, sua fonte primordial. Contudo, Aristóteles é que estabeleceu os parâmetros da
discussão teórica. Formula, em caráter pioneiro, uma tábua dos vícios e das virtudes;
distingue virtudes morais de virtudes intelectuais; estabelece o papel do hábito no
cumprimento das regras morais e, portanto, o papel da educação; e, o que é mais
relevante, a tese de que a ação moral deve buscar o justo meio, de que é exemplo
clássica noção de coragem contraposta tanto à covardia como à temeridade. No estudo
dessa obra deve-se dar preferência ao texto clássico devido a René Antoine Gautier2.
Como se sabe, as obras representativas do pensamento grego desapareceram
com o fim do Império Romano, tornando-se legado dos árabes que só tardiamente as
reintroduzem no Ocidente. Aristóteles tornou-se uma espécie de patrimônio da elite
intelectual árabe, sendo necessário chegar-se ao século XIII para submetê-lo ao que
poderia denominar de “batismo cristão”, graças a Alberto Magno e Tomás de Aquino.
Nessa operação, no que respeita à ética, introduz-se uma alteração radical: ao invés da
pura e simples felicidade terrena, objetivo de comunidades limitadas, a virtude é
colocada ao serviço da bem-aventurança, isto é, da felicidade eterna. A subordinação da
ética se transfere integralmente à religião. Nessa circunstância, quando se inicia o
debate teórico da moral moderna, a Ética a Nicômaco é inteiramente ignorada.
Passaram-se séculos até que viesse a dissociar-se do pensamento escolástico.
A diferença entre as duas abordagens acha-se plenamente esclarecida por
Gautier no texto a seguir:
“A moral de São Tomás, pela circunstância mesma de que é teologia, é uma
moral de Deus. Certamente que a idéia de Deus não está, de modo obrigatório, ausente
de uma filosofia oral. Muito ao contrário: a filosofia moral somente se coroa se se
eleva até Deus. Mas, se Deus é a última palavra da filosofia moral, é a primeira da
teologia moral, razão pela qual o moralista filósofo que chega à II Parte de S. Tomás
1
A tradição ocidental preservou três obras morais de Aristóteles, a saber: Ética a Eudêmono; Ética a
Nicômaco e Grande Ética. Geralmente é aceita a solução encontrada por Werner Jaeger, segundo a qual o
primeiro livro reflete o entendimento platônico da questão, encontrando-se o ponto de vista de Aristóteles
na Ética a Nicômaco. A Grande Ética mistura textos dos dois livros anteriores (Aristóteles – bases para a
história do seu desenvolvimento intelectual (1923); tradução espanhola, México, Fondo de Cultura,
1946).
2
L’Étique a Nicomaque. Louvain, Publications Universitaires, 2eme. ed., 1970, 4 vols.
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encontra-se profundamente confundido. Desde logo, é de Deus que fala S. Tomás, sem
que haja considerado previamente os temas primeiros da moral: o bem ou o dever, a
consciência ou a lei moral; todos estes temas, sem dúvida, encontram-se na teologia
moral de S. Tomás, mas somente aparecem sub-repticiamente e como por acidente, pelo
menos muito tardiamente aos olhos do filósofo. À primeira vista. a construção tomista
parece calcada na Ética a Nicômaco: num, como no outro caso, não é a felicidade que
se coloca ao princípio da moral? Enganosa aparência! A construção tomista retira seu
princípio não de Aristóteles mas da bem-aventurança do Sermão da Montanha; a
análise aristotélica da felicidade somente fornece o instrumento conceitual que serve
para realçar a beatitude evangélica: a idéia de que a felicidade é fim e que o fim é o
princípio de ordem de moral. Mas, para poder utilizá-los na teologia moral, São Tomás
teve que submeter essas idéias a uma transformação tão profunda que correspondem
ao contrário do que eram, além de palavras, o essencial do pensamento de Aristóteles.
O fim moral, que é para Aristóteles realidade essencialmente contingente, pois que é
ação do homem, é para S. Tomás a realidade menos contingente que possa ser, pois ela
é o próprio Deus, não o Deus-objeto dos filósofos, mas o Deus-Pessoa, dos cristãos: o
fim do homem não se encontra numa ação do homem, nem mesmo na ação, qualquer
que seja, pela qual se une a Deus, ela se acha numa Pessoa que é mais ele mesmo que o
próprio e no qual se encontra. Eis a primeira palavra da teologia moral de S. Tomás, e
desde esta primeira palavra a filosofia moral de Aristóteles é negada. A partir daí S.
Tomás podia guardar-lhe as palavras, as fórmulas, jamais o espírito3.
O projeto da Época Moderna formula-se, cada vez mais com maior nitidez,
como sendo o de conquistar a plena autonomia da moral em relação às outras esferas do
saber. Inicia-se com a proposição de Pierre Bayle (1647/1701). Francês de nascimento,
ensinava filosofia na Academia de Sedan, tendo que se refugiar na Holanda devido à
perseguição movida aos protestantes sob Luiz XIV. Considera-se como sua obra
primordial o Dicionário Histórico e Crítico (1697). Tendo publicado ainda diversos
outros livros. Põe em circulação a idéia de que religião e moralidade, longe de serem
indissociáveis, são independentes. Pode-se ser religioso sem ter comportamento moral
adequado do mesmo modo que viver virtuosamente sem nutrir crenças religiosas. Essa
hipótese veio a ser apropriada por autores ingleses. Vivia-se os primeiros tempos da
Revolução Gloriosa. O sistema representativo, que então se erigia, não se revelou
competente para influir no comportamento moral das pessoas. Em face do pluralismo
religioso, nenhuma Igreja podia igualmente faze-lo, em caráter compulsório. Começa
uma experiência histórica essencial na vida do Ocidente, a partir da qual estrutura-se o
que Max Weber, denomina de moral social de tipo consensual. Vale dizer, as grandes
mudanças de ordem moral requerem longas discussões e somente adquirem forma de
regras impositivas quando se estabelece amplo consenso4. Como soe acontecer na
3

Edição citada, Tome I – Premiére Partir – Introduction, p. 274.
Há vários exemplos históricos expressivos, como o caso das “Trade Unions”, na Inglaterra, que sendo
inicialmente proibidas, vieram mais tarde a ser toleradas, somente sobrevindo a legislação correspondente
apóss o respectivo consenso. A mudança de enfoque em relação ao homossexualismo é fenômeno de
nossos dias, igualmente precedido de amplo debate. O término da escravidão, que levou os Estados
Unidos a sangrenta guerra civil, e a eliminação das discriminações raciais neste pós-guerra (a chamada
4
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história das idéias, não se pode dizer que esse desfecho dependeu, de alguma forma do
debate teórico suscitado pelo tema. De todos os modos, foi possível reconstituí-lo
integralmente.
O momento seguinte a Bayle, na Inglaterra, consiste na discussão em que
intervêm, entre outros, Bernard Mandeville (1670/1733); Anthony Asley Cooper, 3º
Conde de Shafsterbury (1671/1713): Joseph Butler, bispo de Durham (1692/1752) e
David Hume (1711/1776). O Instituto de Humanidades promoveu a tradução dos textos
básicos desses autores e preparou uma Antologia. O Inquérito sobre os princípios da
moral (1751), de David Hume, vem de merecer tradução brasileira, patrocinada pela
UNICAMP.
Assim como se deve a Hume a notável descoberta de que os nossos
raciocínios precisam ser rigorosamente distinguidos dos fatos --no passado, nessa
matéria, procedia-se como na matemática e na lógica, demonstrando Hume ser
imprescindível levar me conta a experiência-- , descoberta que despertaria Kant do que
ele mesmo denominou de “sono dogmático”, deve-se a Joseph Butler a descoberta de
que nas relações com os outros homens nos orientamos por um ideal de pessoa humana.
Quando lidamos com coisas inanimadas, tal preocupação não está presente
(exemplificando com objetos circulares – cadeiras, panelas, etc. -, diz que ao
abstrairmos dos aspectos particulares para fixar-lhes o conceito não nos preocupamos
em referi-los ao círculo perfeito). No trato com os homens, em sociedade, nós os
avaliamos a partir de uma certa idéia de perfeição.
Solidarizando-se com a tradição empirista de seu país natal e recusando
procedimentos dedutivos para definir o que seria a natureza humana, Butler conclui que
as inclinações não podem ser consideradas como intrinsecamente más. As inclinações
estruturam-se numa hierarquia que trata de explicitar (paixões particulares ou afeições a
que se agregam os princípios do amor próprio e da benevolência). Para harmonizar o
conjunto nas situações concretas, o homem está dotado do princípio da consciência, que
é o elemento supremo. Como se vê, Butler é certamente a ante-câmara da solução
kantiana.
O coroamento da meditação de Butler é realizado por Hume, consistindo
numa proposta de explicação, partindo sempre de instintos irredutíveis, da maneira pela
qual certos comportamentos passam a merecer a preferência (princípio da utilidade, vale
dizer, da eficácia na consecução daqueles propósitos que ganhou autonomia e tem uma
longa histórica no pensamento inglês dos séculos subseqüentes) e como se dá que as
pessoas cumprem a lei moral (princípio da simpatia, também originário de um instinto
básico, sem o qual não se conseguiria sobreviver nas respectivas comunidades).
No livro Fundamentos da Moral Moderna (Champagnat, 1994), procuro
dar conta desse momento essencial, que me parece ser o do surgimento da ética social.
Contudo, o seu estudo não pode prescindir dos próprios textos, selecionados para
compor a mencionada antologia do Instituto de Humanidades, notadamente os sermões
de Butler (Butler’ Fifteen Sermons, London, SPCK, 1970) e o igualmente referido
legislação dos direitos civis) constituem casos limites, porquanto estabelecidos sem consenso expressivo,
o que explica continuem provocando celeuma.
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Inquérito, de Hume. Como bibliografia auxiliar recomendam-se Five Types of Ethical
Theory (1930) de C. D. Broad (reeditado sucessivamente pela Routledge and Kegan,
Londres) e Moral e Direito na Doutrina da Simpatia, de Luigi Bagolini (São Paulo,
Saraiva, 1952).
O debate inglês deixou contudo a moral individual na estrita dependência da
religião. Coroar o processo de autonomia da moral consiste precisamente na démarche
kantiana, efetivada, notadamente, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes
(1785) e na Doutrina da Virtude (1797). Como Kant deixara a sua proposta muito
dependente de uma pessoa humana de caráter universal, que não existe em parte
alguma, Maw Weber (1864/1920) promoveu a sua adaptação aos homens concretos que
têm uma pátria e vivem em determinadas circunstâncias. A esta hipótese denominou de
ética de responsabilidade. Embora não haja a esse tema dedicado textos específicos, as
indicações essenciais podem ser encontradas nos ensaios “O sentido da neutralidade
axiológica nas ciências sociológicas e econômicas” (1917) e “Vocação do político”
(1919).
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2. A MORAL CONTRA-REFORMISTA

2.1 A CIRCUNSTÂNCIA SINGULAR DE PORTUGAL

A Contra-Reforma em Portugal estendeu-se pelos séculos XVI, XVII e
XVIII, estabelecendo uma espécie de cordão de isolamento em relação ao conjunto de
manifestações do pensamento moderno. Em matéria de filosofia, manteve-se adstrita ao
culto de São Tomás, no que Joaquim de Carvalho denominou de Segunda Escolástica
Portuguesa. É óbvio que este movimento não se acha desprovido de interesse e até
contribuiu para a reelaboração do conceito de metafísica, através da obra de Pedro da
Fonseca (1528/1597)5. Contudo, bloqueou toda a discussão em torno do papel e do
lugar da ciência moderna no conjunto do saber, fechando a questão em torno da física
aristotélica, porquanto era de fé que existissem formas substanciais e acidentais, isto é,
tornou-se peça-chave na luta contra os protestantes no que respeita à graça da salvação e
à própria função da Igreja.
Os enunciados teóricos, no plano da moral, limitam-se a reafirmar a
suposição de que a lei moral se cumpre com vistas à vida eterna. Essa reafirmação dos
postulados de São Tomás encontra-se, basicamente, no primeiro livro do Curso
Conimbricense, dedicado à Ética a Nicômaco de Aristóteles, da lavra do padre Manoel
de Góis (1545/1597), aparecido em 1586. Em Portugal não se fez qualquer edição da
própria obra de Aristóteles, limitando-se o acesso ao seu pensamento aos comentários
citados. Com base nas diretrizes ali contidas, produz-se a obra dos chamados moralistas.
Em Portugal, o Pe. Manoel Fernandes – autor de A alma instruída na doutrina da
vida cristã (1688) – e Pe. Manoel Bernardes – Estímulo prático para seguir o bem e
fugir do mal (1730) -, entre outros, estudados por José Maurício de Carvalho6. No
Brasil, Nuno Marques Pereira (1652/1735) – Compêndio Narrativo do Peregrino da
América, cinco edições entre 1728 e 1765 – e Feliciano de Souza Nunes (1730/1808) –
Discursos políticos-morais (1758) – a partir dos quais organizou-se antologia intitulada
Moralistas do Século XVIII (Rio de Janeiro, Documentário, 1979).

2.2 ENUNCIADOS BÁSICOS
A julgar pelos textos até então mobilizados, a moral contra-reformista
poderia ser caracterizada deste modo:
5

Ferrater Mora observa o que o preceptor de Leibniz estudou pela obra desse autor, o que se explica pelo
fato de que os reformadores protestantes evitaram recorrer a Aristóteles.
6
Caminhos da Moral Moderna; a experiência luso-brasileira, Belo Horizonte, Itatiaia, 1995.
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1. O homem está na terra por simples castigo, sendo uma verdadeira dádiva
superar o mais rapidamente possível essa situação transitória. Nuno marques Pereira
escreve: “Sabei que é este mundo estrada de peregrinos e não lugar nem habitação de
moradores porque a verdadeira pátria é o Céu, como assim adverte São Gregório... E
quem assim conhecer sua Pátria, com razão poderia dizer com David: ‘Ai de mim
porque é prolongada a minha peregrinação”.
2. A condição de peregrino destina-se a fixar o lugar na vida eterna. Assim o
mesmo autor: “E assim permitiu Deus que a vida fosse breve, para que ele nem com as
propriedades se enobrecesse, vendo o pouco tempo que as havia de gozar; nem com os
adversários perdesse o ânimo, vendo que em breve haviam de acabar. ... tendo por
grande ventura o comprar, com trabalhos de uma breve estada na terra, os gostos
eternos na Glória, onde deve sempre ter o seu pensamento”.
3. “O homem é um vil bicho da terra e um pouco de lodo” (Nuno Marques
Pereira). Trata-se de uma linhagem católica cuja expressão acabada parece encontrar-se
em Lotário de Segni, elevado ao trono papal (1198/1216) com o nome de Inocêncio III,
cujo De contemptu mundi (O desprezo do mundo) é revelador do mais solene desprezo
não tanto pelo próprio mundo mas pla condição humana, colocada mesmo abaixo dos
vegetais. Assim escreve: “Anda pesquisando ervas e árvores; estas porém produzem
flores, folhas e frutos e tu produzes de ti lêndias, piolhos e vermes; elas lançam do seu
interior azeite, vinho e bálsamo e tu, do teu corpo, saliva, urina, escrementos”.
Comentando esse texto, pareceu a Rodolfo Mondolfo (1877/1976) que, não obstante o
humanismo franciscano, teria predominado no pensamento medieval “a exigência geral
de humildade de parte do homem, afirmando a dependência da revelação e da
autoridade”, o que explicaria a reação do Renascimento (Figuras e idéas de la filosofia
del Renascimiento, B. Aires, Ed. Losada, 1954; tradução brasileira, Mestre Jou, 1967).
4. Condenação da riqueza. É conhecido o refrão segundo o qual seria mais
fácil a passagem de um calabre (cabo de certa espessura usado em embarcações) pelo
fundo de uma agulha do que se dar a entrada do rico nos reinos do céu. Essa passagem
bíblica seria glosada ao paroxismo pela Contra Reforma Portuguesa. Feliciano de Souza
Nunes, nos seus Discursos Políticos-Morais (1758) escreve o seguinte: “As maiores
riquezas que pode lograr o homem é a salvação, a liberdade e da vida. E se com a
riqueza excessiva a salvação se arrisca, a liberdade se perde e a vida se estraga, como
não virá o homem a ser tanto mais necessitado quanto for mais rico? Como não será a
sua riqueza excessiva o mais certo prognóstico da sua maior necessidade e miséria?
Que se estrague a vida com os excessos da riqueza, não é necessário que o
discurso o mostre, basta que a experiência o veja. São tantos os exemplos que esta a
cada passo nos oferece que parece escusado os dia Plínio, que penetrando os ricos no
centro da terra vão buscar as suas riquezas à mesma região dos mortos: e mais
desnecessário lembrar que Saul por querer um reino perdeu a vida; que Adão, por
comer superfluamente um pomo, ficou a tantas misérias sujeito; e que Baltazar pelas
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suas demasias se viu em uma noite condenado à morte; e nem de outros muitos que
acompanhando aquele rico miserável do Evangélio ainda nesta vida chegaram a não
ter uma gota d’água, pelos excessos das suas riquezas.
... porque ainda que ignorássemos o que a respeito nos dizem São Mateus,
São Marcos, Santo Agostinho e outros muitos Santos e Doutores da Igreja de Deus,
...deles, como réprobos, também se lastima Cristo ... e por isso diz São Jerônimo que
todas as grandes riquezas são filhas ou netas da iniqüidade ou injustiça, porque um não
pode achar o que o outro não tem perdido; concluindo com aquela sentença de
Aristóteles, que o rico ou é injusto ou do injusto é herdeiro”.
5. Nuno Marques Pereira fala da “santa virtude da pobreza” e esclarece: “a
pobreza é um hábito da vontade humana alumiada do entendimento e se contenta um
homem com só aquilo que lhe é necessário e lhe basta, desprezando o supérfluo e o
desnecessário ... Esta mesma professam todos os estados de pessoas que fazem
particular voto dela, como virtude que abre o caminho para a entrada do repouso
eterno. E desta participam também todos os ricos que repartem com Deus e com seus
pobres o que lhe sobra do sustento necessário de seus estados e dignidades”.
No caso do Brasil, pode-se inquestionavelmente tomar os textos de Nuno
Marques Pereira e de Feliciano de Souza Nunes como expressivos do estado de espírito
da elite dirigente até mais ou menos os meados do século XVIII, quando Pombal se
dispõe a combatê-lo. O Compêndio Narrativo do Peregrino da América, de Nuno
Marques Pereira, é apontado como o único que mereceu cinco edições sucessivas entre
1728 e 1765, em meio a atividade editorial deveras escassa. Feliciano Souza Nunes era
alto funcionário da administração do Rio de Janeiro, sendo além disto o fundador da
Academia dos Seletos, que reunia a intelectualidade local.

2.3 INDÍCIOS DA PERSISTÊNCIA
São muito eloqüentes as evidências de que a moral contra-reformista
tornou-se um dos ingredientes fundamentais de nossa moralidade social básica. O ódio
ao lucro e à riqueza são sentimentos amplamente difundidos, sendo muito generalizada
a condenação ao capitalismo. Defende-lo, ainda hoje, não deixa de ser uma temeridade.
A esse propósito registro alguns fatos que parecem eloqüentes.
Num debate recente acerca do liberalismo social intervieram as diversas
correntes de opinião existentes no país (socialistas, sociais-democratas, liberais sociais e
conservadores liberais). Representando os socialistas, o jornalista Reynaldo Jardim
afirmou que optaria pelo que chamou de socialismo liberal. Neste os trabalhadores
disporiam de direitos e padrão de vida equiparáveis aos existentes nos países
desenvolvidos, circunstância que não registra talvez por desconhecer o que seja o
Welfare State. Asseguradas tais conquistas aos trabalhadores, o socialismo liberal
garantiria ao capitalista o direito de fazer o que quisesse com o dinheiro que lhe
sobrasse. E prossegue: “Ele tem cinco aviões, palácios em Amsterdam, toma banho com
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champanha francesa. Ótimo, desde que esteja cumprindo um estatuto que assegura a
quem trabalha condições de vida decentes” (Jornal Brasil, 12.01.92). Vê-se que o Sr.
Reynaldo Jardim tem ódio à riqueza e ao lucro, desprezando os empresários que, na sua
visão, não têm qualquer função social.
Esse sentimento de ódio irracional diante do lucro e da riqueza é algo de
mais difundido do que se pode imaginar na atual realidade brasileira. Permito-me
registrar aqui um outro depoimento expressivo, desta vez de uma personalidade que,
acredito, possa simbolizar a mentalidade que presidiu a modernização econômica
promovida pelos governos militares. Trata-se do general Alencastro e Silva, que
organizou a TELEBRÁS e se considera como sendo o artífice da modernização dos
serviços telefônicos no Brasil, Publicou recentemente,em 1990, o livro
Telecomunicações – histórias para a história.
O conhecido militar reconhece que a mentalidade vigente no grupo que
conquistou a hegemonia na Revolução de 63 era muito próxima do socialismo. Diz
mesmo, citando uma autoridade, o conflito vivido pelos dirigentes militares da
Revolução de 64: “No campo político são visceralmente anti-socialistas; enquanto no
campo econômico, paradoxalmente, são contra o lucro, isto é, uma posição socialista”.
Teria repetido a frase para um interlocutor cujo nome nem sequer recorda, e lhe atribui
esta afirmativa: não existe uma grande fortuna que não tenha surgido do esterco. Traduz
deste modo: “em outras palavras: o lucro muitas vezes cheira mal. A vida me ensinou a
aceitar, embora com repugnância, este determinismo do regime capitalista”. Tudo isto
está na página 133 do livro indicado.
Onde será que o general Alencastro adquiriu essa vivência que lhe provocou
tamanha repugnância? Em sua biografia consta ter transitado diretamente dos quartéis
para cargos na burocracia, a exemplo da TELEBRÁS. Tudo leva a crer que ele sempre
soube que o capitalismo não prestava, que o lucro cheira mal. O capitalismo inventou o
telefone e difundiu-o. Realizou maravilhas no plano das comunicações. O general tem
na devida conta essas conquistas da técnica. Mas nem de longe as associa ao
capitalismo. Na sua visão, este veio do esterco. É interessante registrar essas idéias de
que riqueza provém de algum lugar tenebroso, que nos é familiar, desde pelo menos o
século XVIII.
A recusa do capitalismo antes mesmo de vivenciá-lo não é fenômeno
recente em nosso país mas relativamente velho. Numa primeira aproximação, vamos
encontrá-la nas últimas décadas do século passado.
O socialismo surgiu como uma reação moral dos intelectuais aos efeitos
sociais da Revolução Industrial, com a formação de grandes aglomerações urbanas e o
trabalho fabril baseado em jornadas intermináveis. Romancistas de enorme talento,
como Dickens, carregaram nas tintas - embora sua obra tenha sobrevivido como
expressiva da maldade humana, em geral, e não da maldade capitalista, em particular-,
sua mensagem há de ter calado fundo na consciência da elite da época. Dando notícias
dos levantamentos – alguns privados e outros oficiais, que então se fizeram – os
historiadores portenhos Ellauri e Baridon escrevem: “Na cidade inglesa de Manchester,
mais da metade habitava em sótãos. Na França, os operários têxteis trabalhavam de 17
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a 17 horas por dia e recebiam salário miserável. Nas minas de carvão da Inglaterra, as
crianças arrastavam vagonetes pelas galerias nas quais era difícil passar um adulto,
em troca de pagamento ínfimo. Na Alemanha, algumas indústrias utilizavam os serviços
de menores de até cinco anos de idade. Em toda parte, as mulheres recebiam
remuneração extremamente reduzida. A mortalidade dos proletários assumiu caráter
alarmante” (História Universal – Época Contemporânea, 17ª edição, Buenos Aires,
Kapeluz, 1972).
De sorte que o socialismo obedece a uma inspiração eminentemente moral.
Os fundadores dessa doutrina provém todos da elite proprietária ou da alta
intelectualidade. Exagerou-se o fato de que Proudhon tenha sido tipógrafo e revisor – o
que se supõe haja causado viva impressão em nosso Antero de Quental -, enquanto
procurou-se dourar a condição de fabricante de cerveja de seu pais, a exemplo de Jesus
Silva Herzog – incumbido de preparar para o Fondo de Cultura do México uma
Antologia do Pensamento Econômico-Social, aparecida em 1963 – que escreve: “su
padre fue um honrado elaborador de cerveza em pequeña escala”.
Esses homens de elite, diante de uma situação real, que se desenvolve às
suas vistas, imaginaram uma solução radical: abolir o capitalismo para, em seu lugar,
colocar um regime baseado na Justiça. O substrato último dessa colocação reside no
suposto de que as pessoas seria, (ou poderiam ser), como eles próprios, seres morais.
Não pretendo discutir agora essa premissa mas não poderia deixar de assinalar que se
trata de uma impossibilidade.
Nessa altura, cabe perguntar: como se passaram as coisas onde não houve
Revolução Industrial, onde não surgiram fábricas concentradoras de grandes
contingentes humanos, onde não se verificou nenhuma “fome de aço” e, para tanto, não
foi preciso mobilizar todas as pessoas aptas ao trabalho, mesmo crianças, e enfia-las em
soturnas galerias de minas subterrâneas?
Creio que foi Silvio Romero o primeiro pensador a enfrentar essa questão.
Na segunda edição de seu livro Doutrina contra Doutrina, aparecida em 1895, inseriu
uma longa introdução com este título: “Os novos partidos políticos no Brasil e o grupo
positivista entre eles”. Nesse texto Silvio Romero faz profissão de fé socialista mas não
se furta ao registro do caráter artificial das agremiações surgidas no país (“temos nós
aqui também o nosso partido operário, segundo todos os sintomas; temo-lo até já
dividido entre três ou quatro grupos, conforme não menos evidentes sinais”.
Acrescenta: “As grandes leis da história hão de se cumprir também no Brasil; nós
também havemos de ter o nosso quarto estrato triunfante. Não há dúvida.
Mas para que, por prazer de imitação, ou por qualquer outro móvel ainda
menos desculpável, havemos de fantasias fatos que não possuímos, problemas que não
nos assentam e só podem servir para aumentar a confusão, desnortear os espíritos e
dificultar a vida da nação?”
Na visão de Silvio Romero, “as condições para a existência de um partido
reivindicador dessa natureza são sempre e por toda parte: país demasiado cheio de
população, concentrada esta especialmente em grandes cidades industriais”. Parecelhe, com razão, que a situação do Brasil em nada se assemelha à dos países industriais.
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Com a pequena exceção de alguns fazendeiros, senhores-de-engenho ou proprietários
urbanos, a grande massa é pobre, mesmo os pequenos proprietários urbanos e rurais. Se
tivessem sido feitos aqui estudos como os eu se promoveram a Europa sobre a situação
da classe operária – menciona os devidos “a Carlos Marx e Engels sobre as classes
operárias na Inglaterra: os de Bebel e Liebknecht sobre as da Alemanha” – ninguém se
lembraria de comparar aos burgueses ricos dos países abastados da nossa elite
proprietária. A pequena indústria local é sempre insignificante. O país nitidamente não
dispõe de poupança para empreender o caminho da industrialização.
Ora, sejamos francos, continua Silvio Romero, “onde está aí, em todas essas
classes o trabalhador famélico que veja suas forças exploradas criminosamente pelo
capitalismo? Não está em parte alguma, é a resposta irrefragável”. Avança esta
conclusão: “É por isso que o caráter de macaqueação da democracia social brasileira é
visível a olhos desarmados. Na Europa, a grande massa estruge famélica: aqui espera
talvez fazer alguma greve pilhérica sonhada por algum deputado ambicioso. Na
Europa, quando não está na luta pertinaz, comemora suas datas com manifestações
assombrosas; aqui faz alguma passeata acadêmica ou vai ao São Pedro ou ao Lucinda
assistir algum espetáculo burguês”.
Silvio Romero limita-se entretanto a fazer a constatação e não a aprofunda,
ainda eu não se possa negar-lhe o mérito de haver contribuído para o surgimento da
sociologia brasileira, isto é, o empenho de voltar-se para a realidade social e tentar
compreende-la. Mas, na verdade, o culturalismo sociológico que introduziu em nosso
meio demoraria muito até descobrir o significado da valoração moral, na obra de
Oliveira Viana, ou mais precisamente, para chegar ao ponto de partida do culturalismo
de Tobias Barreto em sua genialidade, que nunca é demais enaltecer, ao indicar que a
oral perpassa a sociedade e permite compreendê-la.
Como se vê, o socialismo da geração brasileira que fez sua aparição nas
últimas décadas do século passado, não tem, do lado da sociedade, nada que lhe
corresponda autenticamente. Essa espécie de socialismo é, portanto, anterior ao
capitalismo.
De que precede, parece evidente a longa sobrevivência, em nosso meio, da
moral contra-reformista, que, aliás, tem passado incólume, isto é, sem merecer a
necessária avaliação crítica, razão pela qual imprescindível se torna efetivá-la.

2.4 AVALIAÇÃO CRÍTICA
No interior da cultura persistem muitas interrogações: como se consolidam
as tradições culturais, ou melhor, como se dá que determinadas opções tornam-se
impregnantes e permanecem no tempo? Tanto a sua duração como o próprio começo
constituem grandes mistérios. No caso de que se trata, para o historiador das idéias resta
ainda uma questão intrigante: será que a longa sobrevivência da moral contra-reformista
não reside na circunstância de que jamais haja sido criticada? O fato, igualmente
curioso, é que esse ideário moral atravessou sem percalços as centúrias subseqüentes,
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desde a segunda metade do século XVIII. Pombal poderia ter-lhe desfechado um golpe
de morte mas preferiu concentrar-se nas conseqüências mais visíveis, isto é, a perda do
bonde da história ao voltar as costas à Época Moderna, buscando de alguma forma
recuperar o tempo perdido. Quando se deu início à organização do sistema
representativo, no Segundo Reinado, perdeu-se outra oportunidade ao manter-se religião
oficial e, portanto, na prática, perpetuar a subordinação da moral à religião, prerrogativa
de que souberam valer-se, no plano teórico, os tradicionalistas sob a competente
liderança de d. Romualdo Seixas (1787/1860). Na discussão moral realizada nesse
período, os ecléticos não conseguiram distinguir-se dos tradicionalistas, ou só o fizeram
tardiamente ao aderir a doutrina formulada por Paul Janet (1823/1899), nos anos
oitenta, quando o inimigo a combater já era outro. Este iria inaugurar todo um século de
cientificismo moral, com o agravante de que, pelo menos em duas circunstâncias
concretas, contribui para o fortalecimento da tradição moral contra-reformista, sob o
Apostolado positivista e na versão positivista do marxismo, de certa forma confundida,
no plano político, em épocas mais recentes, com a pregação socialista dos católicos.
Cabe portanto perguntar: a história teria sido a mesma se a moral contrareformista tivesse sido devidamente criticada?
De todos os modos, essa critica não mais pode ser postergada, razão pela
qual proponho-me dar esse primeiro passo, na esperança de que possa vir a ser
aperfeiçoado.
A moral contra-reformista deve ser enfrentada, em primeiro lugar, no
próprio plano religioso em que se apresenta e só subsequentemente no plano moral.
Não há nenhuma dúvida de que o texto bíblico faz nitidamente uma opção
pelos pobres. Os estudiosos entendem que ao tratar de questões concretas relacionadas à
sobrevivência material, os grandes profetas, instituidores da religião judaica, não
poderiam deixar de refletir a situação real do estado civilizatório em que se
encontravam. A sociedade havia superado o nomadismo tornando-se sedentária. A
agricultura e os criatórios constituíam-se nas atividades predominantes Sobretudo a
agricultura dependia inteiramente das condições naturais. Cabe lembrar a história de
José, vendido como escravo aos egípcios pelos próprios irmãos, que se revelou
administrador, tendo galgado altos postos na administração do Faraó. Sua grande
façanha consistiu em fazer provisões para enfrentar anos de seca, alertado por um sonho
do Faraó que interpretou de forma adequada (Gen. 39-42). A questão que se coloca
pode ser formulada desse modo: preceitos bíblicos relacionados a situações concretas
(mais precisamente a determinado estado civilizatório e, no caso específico, às
atividades econômicas predominantemente agrícolas) devem permanecer inalteradas se
aquelas circunstâncias se modificam?
A tradição judaica deu a essa pergunta uma resposta muito precisa no que se
refere ao perdão das dívidas que deveria ocorrer no ano de jubileu (a cada sete anos e no
cinqüentenário seguinte ao sétimo jubileu seguido), sendo este o texto bíblico: “No
sétimo ano farás a remissão, a qual será celebrada desta maneira. Aquele a quem é
devida alguma coisa por seu amigo, ou por seu próximo, ou por seu irmão, não a
poderá exigir, porque é ano da remissão do Senhor. Poderá exigi-la do peregrino e do
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estrangeiro, mas não terás direito de a exigir dos teus compatriotas nem do teu
vizinho”. (Deut. 15)
O preceito em causa estava relacionado à atividade agrícola: o agricultor
pobre, em ano de colheita ruim, podia recorrer aos fazendeiros melhor sucedidos,
obtendo meios para o seu sustento e da família, sem receito de perda da propriedade ou
outros danos maiores se as condições naturais permanecessem desfavoráveis e não
pudesse repor o empréstimo logo nas colheitas seguintes. Como disse o sábio Hillel,
segundo a tradição oral, tratava-se de ajudar aos pobres. Para preservar o espírito da
recomendação, diante de situações requerendo empréstimos, devidas a outras
circunstancias, notadamente comercias, Hillel concebeu o que se denominou prosbul,
isto em o registro dos empréstimos que poderiam ser cobrados no tempo, devido,
independentemente do jubileu. A par disto, o próprio instituto do jubileu caiu em desuso
a partir da época da destruição do Primeiro Templo, em 588 a.C. , quando as tribos do
Norte foram exiladas e jamais regressaram à sua terra ancestral.
Para compreender decididamente o poder e os limites dos grandes rabinos
de reinterpretar disposições contidas no texto sagrado, convém ter presente que os
judeus não tomam o Velho Testamento como um bloco único, devendo-se essa praxe
aos cristãos, graças à criação do que se denominou de Novo Testamento. Na tradição
judaica, os cinco livros do Pentateuco formam um corpo autônomo, designado como
Torah (a Lei), no qual a figura central é Moisés, contendo 613 mandamentos, isto é,
regras de comportamento para os principais aspectos da vida. Segundo aquela tradição,
a Torah foi ditada por Deus a Moisés em torno de 1.200 a.C., logo depois do êxodo do
Egito. Os demais livros do que chamamos de Velho Testamento estão subdivididos
deste modo: os 21 iniciais constituem o Nevim, considerado como relato histórico do
povo de Israel desde a morte de Moisés à destruição do Primeiro Templo e o
denominado exílio da Babilônia (586 a.C., como indicamos). Os testos subseqüentes são
chamados de Katuvim, reunindo relatos históricos e de outra índole (o livro de Job, por
exemplo).
Em torno da Torah criou-se uma grande tradição de comentários orais,
somente compilados em nossa era, por volta dos anos 200. Na opinião do rabino Joseph
Telushkin, autor de vasta caracterização das principais tradições judaicas7, compilação
tão tardia deve-se ao fato de que os rabinos supunham que o texto oral obrigava os “a
manter relações estreitas com seus mestres, entendendo que os mestres, e não os livros,
conservam melhor a tradição judaica”. Essa primeira compilação é conhecida como
Talmud da Babilônia que, por sua vez, suscitou novas discussões a ela agregadas, por
volta do ano 400, no Talmud Palestino. Esses ensinamentos são também conhecidos
como Mishna8.
Hillel, o autor da fórmula denominada de prosbul, é uma das grandes figuras
religiosas e morais do judaísmo. Presumivelmente viveu no século inicial do primeiro
milênio antes de nossa era, isto é, três séculos depois de Moisés, quando a vida
7
Jewish Literacy, The most important things to know about the Jewish religion, its people and its history.
New York, Willian Morrow, 1991.
8
A riqueza desses ensinamentos morais, preservados pelos judeus, pode ser visualizada na magnífica
antologia preparada J. Guinsburg. Do estudo e da oração. São Paulo, Perspectiva, 1968.
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econômico-social muito se sofisticara. Devia ser um homem preocupado com a
aplicação do código naquilo que chamaríamos hoje de “cláusulas pétreas”. Assim, entre
as máximas que proferiu e vieram a ser preservadas, consta a seguinte: “O que lhe é
prejudicial não faça ao seu vizinho. O resto é comentário – agora vá e estude (ou
reflita)”.
A prosbul e o subseqüente abandono do ao de jubileu têm sido estudados
por eruditos de nomeada. Suas principais conclusões foram resumidas por David
Novak, professor de Estudos do Judaísmo Moderno, na Universidade de Virgínia,
publicado por Peter Berger na coletânea a que deu o titulo de The Capitalist Spirit.
Towards a religious ethic of wealth creation (San Francisco, Califórnia, Institute for
Contemporary Studies-ICS, 1990).
O estudo de David Novak intitula-se Economics and Justice: a Jewish
Example. Segundo afirma, a prática inalterada do ano do jubileu manteve-se “até a
época de Hillel, o Velho, que liderava o povo judeu na Palestina, durante o primeiro
século a.C. A Mishna menciona especificamente que este grande e influente sábio
inventou procedimento chamado prosbul para possibilitar o reembolso dos
empréstimos durante o ano sabático sem violação literal da lei bíblica. Sem essa
medida, o sistema de empréstimo do rico ao pobre corria o risco de entrar em colapso”.
A Mishna descreve o prosbul, continua, como consistindo num documento firmado
perante a Corte, autorizando-a a cobrar o empréstimo considerado na transação e
designa-o, escreve David Novak, “como um dos ordenamentos de Hillel destinados ao
‘reparo do mundo’, que é um conceito rabínico similar ao Bonum com mane, onde o
bem da sociedade como um todo requer o ajustamento de direitos legais privados”.
Prosseguindo na exposição escreve esse autor: “Na mais compreensiva
monografia crítica de que dispomos, acerca do prosbul, o erudito judeu-hungaro
Ludwig Blau argumentava, há cerca de sessenta anos, que o prosbul, tornou-se
necessário quando o povo judeu da Palestina deixou de ser basicamente uma
comunidade agrícola e transformou-se, em resposta as novas circunstâncias
econômicas existentes no mundo ao seu redor, numa comunidade de artesões e
comerciantes. Foi essa mudança fundamental na economia que tornou necessário
procedimento que alterasse o efeito da lei, preservando a sua letra. Blau entende a
situação como um conflito básico entre a moralidade religiosa e a realidade
econômica, exigindo aquela espécie de compromisso”. O texto a que se refere foi
publicado em Budapeste no ano de 1927.
Na comunidade instituída na Palestina, sob rigorosa base religiosa – mostra
David Novak – a riqueza era parte de um sistema que repousava na inteira posse da terra
de Israel pelas doze tribos. Tratava-se de um sistema econômico fechado. O ano de
jubileu visava assegurar a transmissão inalterada dessa herança a seus membros. Desde
que o território de Israel deixa de estar sob o controle das doze tribos originais, em
decorrência do exílio (e da chamada diáspora), subseqüente ao século VI a.C. “os
rabinos reconhecem que o sistema do jubileu não mais podia funcionar”.
Maimonides (1135/1204) não refere expressamente o prosbul mas tem
presente que o preceito relativo ao perdão das dívidas está relacionado à atividade
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agrícola e à adequada distribuição da terra entre as doze tribos. Assim, é digno de
registro que no 136º Preceito Positivo, relativo à santificação do ano do jubileu (50
anos), observa o seguinte: “O Jubileu é observado apenas na Terra de Israel, e com a
condição de que cada tribo permaneça em seu próprio lugar, ou seja, que cada uma
permaneça no seu território da Terra de Israel, e que não se misture uma com as
outras”. No Jubileu (139º Preceito Positivo), as terras voltam aos seus proprietários
originais. Mas a terra vendida dentro das muralhas da cidade, depois de um ano,
tornam-se propriedade do comprador e não são devolvidas no Jubileu. Sobre o
cancelamento das dívidas (141º Preceito Positivo) diz que as escrituras falam de dois
tipos de desistência: a desistência de terra e a desistência de dinheiro. A Torah ordena a
desistência de dinheiro apenas quando a lei referente à desistência da terra estiver em
vigência9.
Entendo que o fato histórico descrito serve para comprovar a hipótese que
formulei em outra oportunidade10, quanto à existência do código moral judaico-cristão
de um núcleo imutável e de uma periferia que sofre alterações. Como bem entreviu
Kant, na esteira das descobertas de Joseph Butler, a moral ancestral estrutura-se em
torno de um ideal de pessoa humana, configurado a partir das idéias de perfeição,
responsabilidade, amor do próximo e liberdade. A periferia mutável, que se encontra no
próprio Decálogo, são duas instituições básicas em que repousa a sociedade, a saber: a
família e a propriedade.
De sorte que embora o interesse pelos despossuidos, a solidariedade e a
caridade sejam uma componente perpétua de nossas melhores tradições morais, a forma
de efetivá-la deve achar-se na dependência das circunstâncias históricas concretas.
Escapa à sociedade descrita no Pentateuco o imperativo de gerar a riqueza, como se dá
na moderna sociedade industrial. Tratava-se ali de manter uma situação igualitária
(entre as tribos) original, instituída pelo próprio Criador. O rico ganancioso era
certamente uma ameaça ao equilíbrio que o ano de jubileu buscava preservar. Na Época
Moderna, embora a avareza ou o ócio devam continuar merecendo a nossa condenação,
no seio dos detentores da riqueza (ou dos que se proponham alcança-la) há uma figura
digna de ser exaltada: o empresário. Pela razão muito simples de que ora estamos diante
de uma sociedade de abundância (ao contrário da sociedade primordial, vitimada pela
escassez) e a única maneira da imensa maioria ter acesso à variada gama de bens e
serviços, disponíveis na sociedade, é através do emprego. E ainda que a busca da
riqueza pelo empresário não vise diretamente o bem estar geral, ao propiciar novos
empregos está desempenhando função primordial. O resto fica por conta daquilo que
nós liberais denominamos de igualdade de oportunidades e é parte de nosso programa
desde as versões desse ideário que se formularam a partir da segunda metade do século
passado. De modo que, do ângulo estritamente religioso a preservação da moral contrareformista corresponde a uma brutal distorção do espírito da lei moral que herdamos de
nossos mais remotos ancestrais.
9

Maimonides – Os 613 Mandamentos. São Paulo, Nova Stella, 1990, p. 141 e seguintes.
Modelos éticos. Introdução ao estudo da moral. São Paulo, Ibrasa-Champagnat, 1992 (em especial o
capítulo 7. O que é mutável na moral e como se processa essa mudança).
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Do ponto de vista estritamente moral, tampouco se sustenta a moral contrareformista. Que afirma pretender: A eliminação da pobreza. Compete pois, discutir tal
pretensão e o modo de supera-la, se isto é efetivamente possível.
No que se refere ao tema da pobreza, a verdade é que nunca foi, entre nós,
discutido com propriedade devida conforme procuro evidenciar no livro O liberalismo
contemporâneo (Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1995; capítulo sexto – A questão da
pobreza, págs. 153-196. Quando é considerada de modo sério, sobressai desde logo
aquilo que Aléxis Tocqueville (1805/1859) denominou de “paradoxo da pobreza”, isto
é, o alargamento desse conceito na medida em que tem lugar o progresso material.
Segundo a arguta observação do notável pensador, “o inglês pobre parece abastado ao
francês pobre e o último é encarado do mesmo modo pelo pobre espanhol”. No período
anterior, a pobreza consistia em não ter o que comer. No país mais rico de seu tempo, a
Inglaterra dos meados do século passado, “a pobreza é causada pela carência em
relação a múltiplas coisas”.
Em que pese a circunstância, a evidência é que o capitalismo alcançou
razoável distribuição de renda: eliminou a indigência e reduziu o contingente de pobres
(pobreza relativa, como adverte Tocqueville) a parcelas ínfimas da população. No livro
antes mencionado transcrevo indicadores comprobatórios dessa verdade no que se refere
à Inglaterra e aos Estados Unidos.
As famílias pobres são assim definidas, nos Estados Unidos, como aquelas
cuja renda anual oscila, presentemente (1995), em torno de US$ 15.000,00. Num país
como o Brasil, famílias com renda mensal de US$ 1.300,0 (cerca de R$ 1.250,00)
seriam consideradas como pertencentes à classe média. O padrão de vida norteamericano é, entretanto, muito alto. Dados estatísticos disponíveis para 199211, indicam
que 40% das famílias pobres nos Estados Unidos dispunham de cada própria; 64%
tinham automóvel e 91% TV a cores. Em que pese o clamor da crítica contra os
benefícios que a sociedade proporciona a tais famílias através do sistema de
seguridade12, o contingente de pobres, daquela forma definida, situa-se em torno de
15% da população. Esse contingente é ainda menor nos outros países desenvolvidos.
A constatação que se pode fazer e de que o capitalismo não só criou uma
sociedade de bem estar material, sem precedentes na história da humanidade, como
alcançou invejável distribuição de renda. Na prática realizou as promessas básicas do
socialismo, o que se pode comprovar pelo confronto entre as duas Alemanhas, efetivado
em seguida.
A três de outubro de 1995, a reunificação alemã completou cinco anos de
existência. Desfeita a Cortina de Ferro, ali simbolizada pelo Muro de Berlim, o
Ocidente passou a ser informado do brutal atraso econômico daquela área (a RDA), que
se considerava a mais próspera e desenvolvida entre os satélites soviéticos.

11

James T. Patterson. America’s Struggle Against Poverty, 1900-1994. Harvard University Press, 1994.
A crítica volta-se contra o fato de que o Welfare deu lugar ao surgimento de uma camada social que
vive às suas expensas. Reforma republicana, só agora (1995) efetivada, limita a concessão de doações
financeiras a cinco anos. Mais grave é que levou à proliferação do instituto da mãe-solteira, com reflexos
assustadores nos níveis de deliquencia juvenil e adolescente.
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Segundo o esquema marxista, o imperativo socialista decorreria do fato da
propriedade privada dos meios de produção, na sociedade industrial, transformar-se
num obstáculo à continuidade do progresso técnico (no jargão marxista diz-se “forças
produtivas”, conceito equivoco que provocou muita celeuma por envolver não só as
máquinas mas também os homens). Subsidiariamente, o polo da pobreza (ainda segundo
o jargão: “pauperização absoluta e relativa do proletariado”). Do lado capitalista
(consideramos naturalmente as nações desenvolvidas que são as únicas merecedoras, de
fato, da denominação de capitalistas, não sendo este o caso do Brasil, que estaria melhor
caracterizado como patrimonialista, parente próximo do socialismo), o fenômeno não
ocorreu. Mas, e do lado socialista?
As duas Alemanhas prestam-se, de modo excepcional, ao exame da questão.
A mesma língua; idênticas tradições culturais; mão-de-obra igualmente educada e até a
mesma religião (perversamente, sendo os protestantes imensa maioria na RDA). O
resultado de meio século de socialismo, de um lato, e de capitalismo, de outro, deve
servir para uma avaliação definitiva dos dois sistemas.
Os níveis de vida dos alemães ocidentais alcançaram padrões dos mais altos
no Ocidente. Nos começos dos anos sessenta, quando os efeitos mais visíveis da
devastação, provocada pela guerra, haviam sido ultrapassados (as cidades foram
arrasadas e nos anos cinqüenta conseguira-se desbloquear as ruas, quando muito,
deixando à mostra os quarteirões destruídos), a renda familiar (média mensal) oscilava
em torno de US$ 600 (US$ 7.200 anuais), destinando-se dois terços à alimentação,
vestuário e moradia. Em 1992, já equivalia a US$ 3 mil mensais, absorvendo a
alimentação, o vestuário e a moradia apenas a metade. Quando da reunificação, a renda
média familiar mensal, no lado oriental, era da ordem de US$ 1.200/1.400 (em valores
anuais teríamos, respectivamente, US$ 36 mil no Ocidente e US$ 14,4 mil/16,8 mil na
ex-RDA).
Nos tempos do socialismo, criou-se o mito de que na Alemanha Oriental
não havia desemprego. Os próprios alemães ocidentais acreditaram nesse mito, o que os
levou a avaliar por baixo os custos da unificação. Estimava-se que o fechamento de
empresas ineficientes, na ex-RDA, iria deixar sem trabalho cerca de um milhão e meio
de pessoas. Para absorve-las, foram iniciadas obras expressivas a fim de modernizar a
infraestrutura, por conta do Estado. Contudo, a quantidade de pessoas sem funções nos
antigos “Kombinats” da ex-RDA elevou aquele número a três milhões, obrigando o
governo alemão a criar programas adicionais. Vale dizer, ao invés de criar o seguro
desemprego, trataram de tapar o sol com a peneira. Cabe lembrar que entre as soluções
por decreto, nos países socialistas, estava a proibição da mendicância.13
O confronto entre as duas Alemanhas sugere que o socialismo se
transformou – para usar a feliz expressão de Meira Penna – numa “opção pela
13

Nesse particular, estudos que só agora têm sido possíveis de realização por especialistas ocidentais
comprovam que a seguridade social na Rússia, constituída com contribuições exclusivas do estado ou
diretamente das empresas estatais, virtualmente inexiste. Noventa por cento dos aposentados e
pensionistas (cerca de 50 milhões) vivem abaixo da linha de pobreza e seriam, no Ocidente, classificados
como indigentes. Estão começando agora, nos anos noventa, a erigir um sistema como o que se implantou
no Ocidente, a partir de uma herança verdadeiramente trágica.
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pobreza”, no que se refere aos padrões de vida. Para não falar da desmoralização dos
sindicatos, na ex-RDA, transformados em “bois de presépio” do governo comunista,
enquanto na Alemanha Ocidental acumulavam vultosos recursos financeiros, o que lhes
permitiu participar de diversos empreendimentos prósperos, além da co-gestão.
Ironicamente, o que se refere ao operariado, foi no Ocidente, sob o capitalismo, que se
cumpriram as promessas do socialismo. Assim, a condenação do consumismo, que se
gerou no Leste Europeu, não abriga qualquer componente moral. Trata-se simplesmente
do ônus da ineficiência do socialismo, que se revelou, para ater-me ao jargão marxista,
o grande obstáculo ao florescimento das “forças produtivas”.
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3. PRIMEIRA VERSÃO DA MORAL CIENTIFICISTA
Conforme se referiu, no período pombalino não se efetivou avaliação crítica
da oral contra-reformista. Luiz Antonio Verney (1713/1792) limitou-se a dizer que
estando os ensinamentos da Igreja contidos nas Sagradas Escrituras, não se podia deixalos na dependência de um autor (Aristóteles) que os Santos Padres não conheceram. De
todos os modos, conviria reexaminar a sua proposta de consideração da Ética, no novo
plano de estudos, contido no Verdadeiro Método de Estudar (Carta Décima Terceira;
Vol. IV da edição Sá da Costa). Na aplicação do plano de estudos de Verney, Pombal
preferiu não faze-lo diretamente através dos compêndios que chegou a elaborar.
Com a Reforma Pombalina de 1772, é criada a Faculdade de Filosofia
Natural, cujo programa abrange estas matérias: Lógica; Metafísica; História Natural
(zoologia, botânica e mineralogia) e, Química Teórica e prática. Os cursos de
matemática eram ministrados em faculdade autônoma que tinha essa denominação.
São adotadas pela Universidade, na versão latina, as Instituições de Lógica
e Metafísica de Antonio Genovesi (1713/1769), aportuguesado em Genuense. As
Instituições de Lógica são traduzidas em 1785 por Bento José de Souza Farinha e, em
1786, por Miguel Cardoso. Esta última tradução mereceria outras edições em Portugal
(2ª ed., 1806; 3ª ed., 1842). As Instituições de Metafísica somente seriam traduzidas em
1790 (Lições de Metafísica feitas para o uso dos principiantes, traduzidas em
Português por Bento de Souza Farinha, Lisboa, Of. Gomes, 1790, 112p). Circulavam
edições latinas tanto com os dois textos em conjunto (Institutiones Logicae et
Metaphysicae) como em separado.
Para o ensino de moral foram introduzidos dois compêndios: o de Heinécio
(João Teófilo Heinecke, alemão 1681/1741) – Elementos de Filosofia Moral tirados do
latim em linguagem da edição de 1765 po Bento de Souza Farinha, Lisboa, José da
Silva Nazaré, 1785, 128 p. reeditado pela Academia de Ciências de Lisboa em 1835 – e
o de Eduardo Job (Eduardo Job de São Colomano, austríaco, 1730/1821) –
Institutiones Philosophiae Pracicae, editadas sucessivamente em latim, a partir de
1784, finalmente traduzidas em 1846 por João Baptista Correia de Magalhães. Ao todo,
mereceu oito edições em Portugal e duas no Brasil.
Por Carta Régia de 24 de janeiro de 1791, o ensino de Filosofia Racional e
Moral é eliminado da Faculdade de Filosofia e incluído no quadro das disciplinas do
Colégio das Artes. O currículo da Faculdade de Filosofia é completado com a
introdução de uma cadeira de Botânica e Agricultura. Assim, em menos de vinte anos a
filosofia é relegada aos estudos menores, equivalentes ao que mais tarde se denominaria
de ciclo secundário.
Os compêndios editados nessa fase configuram o que seria batizado de
empirismo mitigado. Trata-se de uma doutrina que eliminou toda problematicidade do
empirismo inglês, problematicidade que daria, na França, a meditação de Condillac
(1715/1780), da Ideologia e de Maine de Biran (1766/1824).Em matéria moral,
oscilava-se entre as doutrinas tradicionais, preservadas por Neinécio, e a introdução de
idéias modernas nesse arcabouço, através de Job, notadamente no que respeita à
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riqueza. Assim, o compendio de Job, antes referido, aconselha: “Cuida em adquirir
bens e riquezas e conservar as adquiridas. Na verdade, estas coisas são aquilo de que
nós carecemos, tanto para a necessidade como para a comodidade e para o prazer da
vida”. (parágrafo 117).
Talvez se possa admitir que a geração pombalina acreditava na legitimidade
da riqueza. Essa questão não chegaria a ser discutida – talvez porque equivalesse
virtualmente à adoção de princípio consagrado pela Reforma – embora envolvesse
mudança substancial em relação à pregação do ciclo anterior, onde a pobreza era
incessantemente exaltada, conforme enfatizamos. É certo que a acepção mais difundida
seria a da legitimidade da riqueza do Estado ou da Nação, embora a riqueza individual
não chegasse a ser condenada.
Tudo leva a crer (embora essa hipótese deva ser devidamente avaliada) que
o encaminhamento dado ao estudo da moral no sistema de ensino português, não era de
molde a propiciar discussão específica do tema. De um lado, isto é, no tocante à nova
elite saída da Universidade reformada, graças ao empirismo mitigado, aprendia-se
reduzir-se à ciência a verdadeira filosofia. De outro, sobretudo a partir de Pascoal de
Melo Freire (1738/179814), emerge o tradicionalismo, mantendo a subordinação da
moral à religião.
Do empirismo mitigado brota uma primeira versão do cientificismo moral –
destinado a ter longa carreira em nosso país. Pombal seria a sua legítima expressão.
Nessa matéria, a peculiaridade da mensagem pombalina consiste, em primeiro lugar, em
ter difundido a crença de que a ciência (entendida como sinônimo de ciência aplicada) é
o meio hábil para a conquista da riqueza. E, além disto, em ter nutrido a suposição de
que a ciência não corresponde apenas ao processo adequado de gerir e explorar os
recursos disponíveis, mas igualmente de inspirar a ação do governo (política) e as
relações entre os homens (moral). Dentro os documentos que nos legou, talvez o que
melhor expresse esse entendimento sejam as Observações secretíssimas, de 1775.15
Pombal parte do pressuposto de que Portugal atravessa uma nova era de
prosperidade e busca explica-la recorrendo ao que entende como ciência do Governo e
denomina “economia do Estado e aritmética política”.
O primeiro princípio da política pombalina consiste em promover a
disponibilidade de homens para constituir uma burocracia capacitada. O critério seletivo
que invoca é a habilidade em escrever com boa letra, raridade antes de 1750. A situação
inverteu-se a tal ponto que, “de cada vez que se quer nomear um escriturário para
qualquer das contadorias do real erário, das juntas da fazenda, da do comercio, das
companhias gerais e das outras repartições públicas, aparecem quase resmas de papel
inteiras em memórias e petições de letras perfeitíssimas”.
O segundo princípio é o domínio das técnicas de fabricação industrial
(“artes fabris ou ofícios mecânicos”), que são os braços e as mãos de todos os
14

José Maurício de Carvalho, na obra indicada precedentemente, procura fixar o papel de Melo Freire.
O documento intitula-se “Observações secretíssimas do marquês de Pombal na inauguração da estátua
eqüestre em 6 de junho de 1775, entregues pro ele mesmo, 8 dias depois, a el-Rei D. José I” in Cartas e
outras obras seletas do marquês de Pombal, 5ª ed., Lisboa, 1961, vol. I, p. 12-23.
15
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Estados”. Antes, tudo que se requeria “entrava pela barra, vindo dos reinos
estrangeiros”. Agora, “as manufaturas nacionais florescem”.
O terceiro princípio é a formação de uma elite de profissionais liberais,
aptos ao desempenho de todas as tarefas requeridas pelo comércio e pela construção.
O quarto e quinto princípios correspondem, respectivamente, ao estimulo
das artes e da literatura (“da filosofia ou das belas artes”) e das “ciências maiores”,
representadas estas pela restauração da Universidade de Coimbra. Caracteriza esse
evento nos termos adiante: “abolindo os expurgatórios romanos-jesuíticos, fecharam
aos livros perniciosos as portas que abriram aos de sã e útil erudição, e encheram estes
reinos de claríssimas luzes em que hoje abundam”.
O sexto e sétimo princípios dizem respeito aos regulamentos do comércio
interno e externo.
O oitavo princípio refere-se à harmonia entre as classes (“harmonia e
consonância com que se viram concordes a primeira nobreza com a civil e ambas com
a plebe”).
O nono princípio é assegurar o estado de riqueza dos vassalos. A evidência
de que havia sido alcançado podia se ver nas recepções (exemplifica com o senado da
câmara, onde observou-se “a mesa servida com grande exatidão e delicadeza de pratos
para quatrocentas pessoas, com copiosíssima baixela de prata nacional, sem entrar
nem uma só peça de estrangeiros”); na ornamentação dos lugares; na presença de
“extraordinário número de carruagens novas e de bom gosto”; no trajar (mesmo o sexo
masculino achando-se “ricamente vestido e ornado desde os indivíduos de primeira
nobreza até os da última plebe”); etc.
Os nove princípios pombalinos resumem-se ao fazer, estribado em
conhecimentos e em ciência, e igualmente ao fruir. Nada mais distanciado do que havia
sido ensinado nos séculos anteriores. Mais importante é assinalar que tais enunciados
são entendidos como suficientes para assegurar a boa marcha da vida social em seu
conjunto, isto é, inserem, por si mesmos, a componente ético-normativa.
Entre os efeitos que provem da aplicação de semelhantes princípios, Pombal
destaca o seguinte: “É notório que na corte de Londres comete a plebe, a cada passo,
freqüentes desordens que todos sabemos logo que se ajunta em números de três a
quatro mil indivíduos. Em Paris vimos há pouco tempo que as festas do casamento do
conde de Provença causaram mais de trezentas mortes desastradas, entre os distúrbios
da referida plebe; e todos aqueles estrangeiros que se achavam nesse conhecimento
não podiam deixar de confessar que estamos muito mais sociáveis do que eles, tendo
visto por uma parte os diferentes estados, ordens, classes e grêmios de porte superior
da capital de Lisboa na mais perfeita harmonia e recíproco trato e na mais suave
consonância nos camarotes e salões das assembléias e das mesas. E tendo visto pela
outra parte mais de cento e cinqüenta mil pessoas de ambos os sexos da ínfima plebe e
espécie de povo em confusão e aperto na praça real do comércio, por tardes e por
noites inteiras, com a mesma tranqüilidade e silêncio, como que poderiam estar em
uma igreja fazendo oração”.
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E mais, o conjunto descrito deve ser preservado, “porque enquanto se
governarem pelos mesmos princípios e pelas mesmas máximas é certo que terão sempre
os felicíssimos sucessos, fugindo às novidades com que ordinariamente costumam, os
que entram de novo, querer emendar o que está bem, para que esteja melhor, quando a
experiência tem mostrado que semelhantes novadores, em lugar de conseguirem o que
cuidam que é melhor, arruínam assim o que estava bem, com irreparáveis ruínas da
coroa a que servem e dos vassalos dela”.
Finalmente, cumpre ter presente que a “moral científica” está apenas
implícita na pregação de Pombal. Explicitar a sua possibilidade seria tarefa dos
positivistas. Seu sucesso, talvez se explique por haver encontrado solo mais ou menos
preparado, numa instituição tipicamente pombalina como a Real Academia Militar.
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4.
TENTATIVA
(FRUSTRADA)
INDEPENDENTE DA RELIGIÃO

DE

ERIGIR

MORAL

SOCIAL

No denominado Ciclo a Independência, pelo menos dois autores revelam
nitidamente a compreensão de que a moral social mereceria ser considerado de modo
autônomo. São eles: Silvestre Pinheiro Ferreira (1769/1846) e José da Silva Lisboa,
visconde de Cairu (1776/1835). Ambos acompanham com interesse a evolução social e
política da Inglaterra, e a discussão teórica que ali tem lugar, sendo esta provavelmente
a origem daquela compreensão.
No tocante a Silvestre Pinheiro Ferreira, a questão da moral social não foi
até o presente estudada de forma devida. Nas Preleções Filosóficas aparece essa
preocupação, segundo se pode propugnar do texto a seguir transcrito: “Toda a
Sociedade, ou seja doméstica ou civil, assenta sobre certos princípios e práticas que,
com o andar dos tempos, se têm identificado com a natureza das Famílias e dos Povos,
por maneira que, mesmo no caso de eles serem maus, repugna à natureza dos seres em
geral, e em particular à natureza humana, o perde-los de repente, e de repente adotar e
praticar os que lhe são opostos, ainda que por hipótese sejam os únicos que cumpra
adotar e praticar. Não sendo pois possível na ordem da natureza a repentina passagem
do mal para o bem; o que pode resultar dos esforços para a extirpação de um erro
intimamente ligado em princípios e práticas arraigadas por antigo hábito, é a
degeneração do antigo erro para outro talvez ainda pior; bem como o mais que a
humana prudência se pode prometer de um bem calculado plano de guerra contra tais
erros (a que pela sua estreita união com os princípios e práticas da educação de tal ou
tal Família, de tal ou tal Nação, se tem dado o nome de prejuízos nacionais ou de
família) é de os fazer passar sucessivamente de mais a menos graves, de mais a menos
absurdos, mediante o ensino das verdades remotas da que mais oposta é ao prejuízo
estabelecido; porém de tal modo escolhidas que a pouco e pouco se costumem os
ânimos a deduzir sucessivamente uma de outras, verdades cada vez mais aproximadas
àquela, a que por fim intentamos chegar. Porém como o principal obstáculo à
extirpação daqueles erros é segundo fica observado o acharem-se eles travados com os
hábitos e práticas radicadas por largo uso; cumpre sobretudo (àqueles que têm a seu
cargo o governo e a reforma dos povos) modificar precedentemente aquelas práticas e
hábitos, a fim de que se afastando sucessivamente do erro se aproximem cada vez mais
da dou doutrina que se pretende inculcar”. (Preleções Filosóficas, ed. Brasileira, p.
377-378).
Reconstituímos a formulação da doutrina do sistema representativo do
notável pensador português, do mesmo modo que a temática filosófica que levou às
gerações subseqüentes e que seria privilegiada pelo ecletismo. Assim, além da reedição
das Preleções Filosóficas (São Paulo, Grijalbo/EDUSP, 1970), foram editados entre nós
os ensaios contendo a versão última de seu sistema filosófico (Ensaios filosóficos. Rio
de Janeiro, Documentário, 1979) bem como o essencial de sua doutrina política (Idéias
políticas. Rio de Janeiro, Documentário, 1976). Contudo, parte substancial da vasta
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bibliografia que nos deixou – que igualmente trouxemos à luz na coleção Bibliografia e
estudos críticos mantida pelo Centro de Documentação do Pensamento Brasileiro –
tornou-se raridade, o que nos impediu de explora-la devidamente. Em Portugal
formulou-se projeto para editar a sua obra completa que, lamentavelmente, não veio a
ser cumprido. Em que pese a dificuldade, caberia tentar supera-la quando se apresente a
oportunidade.
Quanto a Cairu, José Mauricio de Carvalho estuda a sua proposta de moral
social no livro antes citado (Caminhos da moral moderna: a experiência lusobrasileira, Belo Horizonte, Itatiaia, 1995). Em síntese, de início supôs que o liberalismo
econômico de Adam Smith (1723/1790) poderia servir como norma moral para o
ordenamento da vida social. Na medida em que a situação nacional se complica, acha
que a alternativa seria revigorar a religião, na altura dominada, no exterior, pelo
ultramontanismo.
A pregação de Silva Lisboa no sentido da popularização das idéias da
Escola Clássica fez-se em duas frentes: na elaboração de textos teóricos dedicados
expressamente ao tema – entre os quais se destacam Princípios de Economia Política
(1804) e Estudos do bem comum e economia política (1819/1820) – e em prol de sua
franca adoção pelo governo de D. João VI, apoiando os passos empreendidos no sentido
da liberalização do comércio e da revogação das proibições existentes quanto à criação
de indústrias manufatureiras, mas reivindicando seu aprofundamento. Em que pese os
progressos, reconhece que “ainda o espírito de monopólio porfia em sustentar crassos
erros, que só podem exterminar com discussões explícitas”. A presença do elemento
servil estratificava níveis baixos de produtividade e constituía obstáculo ao progresso.
Alguns autores chegaram a supor que Silva Lisboa tivesse exercido o
magistério de economia. O próprio autor (Leitura de Economia Política, 1927, pág.
29) nos legaria este depoimento: “Não é possível deixar de fazer menção à criação de
uma cadeira de Economia Política no Rio de Janeiro... Mas não teve exercício por
ordem do Governo que promoveu o provido ao emprego de Deputado do Supremo
Tribunal da Junta do Comércio”. Seu filho, Bento da Silva Lisboa, teria oportunidade
de traduzir uma versão simplificada da obra fundamental de Adam Smith (Compêndio
da obra A Riqueza das Nações, Rio de Janeiro, Imprensa Régia, 1811/1812, 3 tomos).
O cerne da teoria de Smith reside na convicção de que o trabalho é a fonte
do valor, doutrina criada por John Locke (1632/1704). Segundo Locke, Deus havia dado
em usufruto a todos os homens, indistintivamente, a terra e o conjunto de bens naturais.
Se considerarmos entretanto uma propriedade agrícola estruturada veremos que a
parcela essencial de seu valor advém do trabalho desenvolvido pelo proprietário atual e
pelos que o antecederam e não daquela doação original. Essa hipótese relativa ao valor
foi depois abandonada pela própria teoria econômica, tendo entretanto fornecido a base
para a quantificação que passou a chamar-se “custos de produção” e, por essa via, a
constituição da economia como ciência, mais precisamente, como um tipo de saber
operativo e neutro aos valores. Assim, as teorias de Adam Smith tinham um
componente moral relevante, isto é, uma parcela que não cogitava de provar-se
matematicamente, mas partia de um ideal de pessoa humana e de sua missão na terra.
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Esta consistia em realizar uma obra digna da glória de Deus, não para salvar-se – pois a
obra não salva, como ensinavam as igrejas organizadas para substituir a Igreja Católica,
que não mais desempenhava papel algum na Inglaterra. O contexto protestante explica a
obra de Adam Smith e era certamente à componente moral que atribuía maior
relevância. Sua cadeira na Universidade de Glasgow ocupava-se de Filosofia Moral e
especificamente nessa matéria daria uma contribuição importantíssima no livro A
Teoria dos Sentimentos Morais (1ª edição, 1759, posteriormente ampliada).
Ao difundir essas teorias num país de tradição católica, onde o
protestantismo constituía uma heresia a ser combatida sem quartel e responsabilizada
por todos os males do mundo moderno, onde o trabalho era atribuição de escravos e o
Estado a grande realidade, Silva Lisboa tinha muito presente a diferença. Por isso
mesmo enfatizou o caráter moral do liberalismo econômico. Em suas mãos essa
doutrina é sobretudo ético-normativa. Incumbe-lhe mudar a mentalidade. Assim, por
exemplo, do princípio de que a fonte da riqueza seria o trabalho e não a terra, retira
conseqüências desse tipo: contribui para extirpar a preguiça, que é o maior flagelo das
nações; desestimula a expansão territorial, seja dos indivíduos, seja das nações,
facultando ainda identificar a raiz última da injustiça.
Recolhe-se a impressão de que Silva Lisboa imaginava pudesse o Brasil,
pela eliminação da escravidão, atrair emigrantes de outro tipo, capazes de permitir
viéssemos a alcançar o patamar tecnológico vigente na Europa em sua época. Na
seqüência dos Estudos do Bem Comum, que interrompeu em decorrência dos
acontecimentos que se seguiram à Revolução do Porto, previa uma parte especial
dedicada aos “instrumentos de trabalho e máquinas de abreviar e aperfeiçoar suas
obras”.
Ao que suponho, o importante é que haja percebido a magnitude do debate
teórico acerca da moral social, percepção que escapou inteiramente às gerações
subseqüentes, tornando a experiência pessoal de Silva Lisboa de grande atualidade.
Ainda que precedentemente haja referido esquematicamente a magnitude
desse tema, caberia insistir em que a obra de David Hume (1711/1776) Inquérito sobre
os princípios da moral (1751) consagra a separação entre moral individual – que
continua dependente do engajamento com uma religião determinada, com a aceitação de
uma religião natural descompromissada de toda igreja ou ainda com a ausência de
qualquer religião – da moral social. Esta é de tipo consensual. E nisto reside a grande
novidade da Época Moderna.
Muito resumidamente, a moral social pode ser fundada empiricamente.
Perguntaríamos: como se dá que os homens em sociedade estabelecem determinado
consenso quanto ao comportamento moral digno de aprovação? Hume responderia que
a partir de dois impulsos primários, irracionais, sedimentados pela experiência: a busca
do que é agradável e a utilidade, sendo esta nitidamente aproximada da eficácia. Não
basta o impulso originário tendente a evitar o sofrimento e alcançar a felicidade. É
necessário que o procedimento se revele eficaz no que tange à obtenção do fim visado.
Além disso, o homem requer a aprovação do meio social, razão pela qual a
benevolência se funda no princípio da simpatia. A contribuição de Adam Smith à
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fundamentação teórica da moral social de tipo consensual reside no desenvolvimento
que deu à doutrinada simpatia, segundo Luigi Bagolini num curso que ministrou na
Faculdade de Direito de São Paulo, ainda em 1951. Seu texto viria a ser publicado pela
Saraiva no ano seguinte com o título de Moral e direito na doutrina da simpatia.
Análise da ética de Adam Smith.
O processo de incorporação de Portugal às sociedade moderna limita-se,
com Pombal e a geração que formou, à ciência, entendida como o essencial. O melhor
de seus esforços esteve direcionado à absorção da ciência. D. Rodrigo de Souza
Coutinho não só deu continuidade a essa obra como a transplantou para o Brasil. A
prática mostrava entretanto ser esse passo insuficiente. Competia considerar outra
dimensão da modernidade: as instituições dos sistemas representativo e a transformação
da monarquia absoluta em constitucional. Na elite que cercava D. João VI talvez só
Silvestre Pinheiro Ferreira tivesse clareza quanto a esse aspecto.
O certo é que todos foram apanhados de surpresa com a Revolução do
Porto. Cairu viu como desmoronavam todas as instituições tradicionais, sobretudo a
parti da abdicação de D. Pedro I. Nos últimos anos de sua vida renunciou ao
estabelecimento de moral social de tipo consensual, desvinculada da religião, fundada
no liberalismo econômico de Adam Smith e passa a propugnar, abertamente, a volta à
religião tradicional. Seu último pensamento na matéria contém-se no Manual de
Política Ortodoxa (1832).
A trajetória de José da Silva Lisboa resume o que passou a ser,
subsequentemente, uma constante no pensamento nacional: a recusa a considerar a
questão da separação entre moral e religião com a profundidade requerida. Os ecléticos
aceitaram, logo adiante, fosse preservada a simbiose entre Igreja e Estado. E quando os
positivistas obtêm a ruptura, com a República, é para pôr em circulação a tese esdrúxula
da moral científica. E, finalmente, temos a restauração da aliança Estado-Igreja
Católica, com a Revolução de 30, de que resulta a presença cada vez mais acentuada
desta última na política. E assim continuamos até hoje diante do imperativo de retomar
a questão no ponto em que a deixou José da Silva Lisboa. Enquanto não o fizermos não
teremos concluído o processo de incorporação do Brasil à Época Moderna.
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5. A DISCUSSÃO MORAL NA ESCOLA ECLÉTICA16
5.1. FALTA DE UNIDADE NO ECLETISMO FRANCÊS
O ato voluntário, como experiência instauradora das noções de eu, causa e
liberdade, fornecerá à Escola Eclética brasileira uma base inquestionavelmente sólida
para a constituição de uma teoria do conhecimento apta a reconhecer o valor da
observação e da ciência, simultaneamente, a realidade e o caráter ativo do espírito. A
partir desta novidade, patenteou a sua superioridade sobre o empirismo mitigado e a
escolástica decadente, que constituíam, até os anos trinta, a nova dominante. Entretanto,
quando se tratou de dar conta da moral, não mais se apresentavam dispondo de um
ponto de vista unificado. Para comprová-lo, passaremos em revista o posicionamento de
seus principais representantes.
O ato voluntário dá-se quando empreendo essa ou aquela ação sem que para
tanto haja qualquer excitação exterior. Se movo o meu braço, faço-o por uma
deliberação exclusiva da minha vontade. Detendo-se no seu minucioso exame, Maine de
Biran acredita ter fundado empiricamente as idéias de eu, causa e liberdade. Mas essa
descoberta não o satisfaz, razão pela qual prossegue na análise. De onde provém as
idéias de Deus, Bem, Moral? Não será possível identificar a experiência que lhes dá
origem? Eis o tema a que dedicou toda a vida.
Maine de Biran, além de estabelecer uma nítida separação entre a vida
animal e aquela própriamente humana, distinguia o que denominava de vida do espírito.
A primeira constituía o objeto próprio da fisiologia enquanto a ciência da vida humana
era a psicologia. A parcela maior de sua meditação dedicou-se a esta ciência, na maneira
especial como a encarava. Acreditava haver e4ncontrado uma base sólida, experimental,
para fundar uma teoria do conhecimento capaz de estabelecer a desejada conciliação
entre racionalistas e empiristas. A experiência externa se completava com a experiência
interna, salvando de um só golpe o método empirista e a integridade do eu. O rigor e a
meticulosidade de suas análises credenciaram-no à admiração, primeiro daqueles que se
consideravam seus discípulos e, depois que Cousin divulgou boa parte de seus escritos,
de grupos numerosos de pensadores tanto na França como no exterior. Ainda na
segunda metade do século passado escreveria J. Gérard: "A filosofia de Maine de Biran
é eclética, pois que busca restabelecer o acordo entre doutrinas opostas e concluir um
tratado de aliança entre a metafísica e a experiência. Mas é um ecletismo de natureza
toda particular, que não se limita, para conciliar os termos opostos, a depurá-los do
que têm de extremo, negligenciando ou atenuando as contradições, dando maior ênfase
aos pontos de contato e às relações possíveis. É o ecletismo de um ponto-de-vista
original, médio por sua própria natureza, que traz a si os pontos-de-vista opostos que
busca conciliar, ao invés de ir a eles; que não se coloca entre eles excluindo um e
outro, obrigando-os a renunciar a si mesmos em seu proveito. Dessa posição nova que
16
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alguns entreviram sem nela se deter e até onde os outros não puderam se elevar, julga e
explica suas contradições e seus erros; descobre a fonte comum ou no esquecimento ou
na negação de seu próprio ponto-de-vista" 17
Paul Janet entendia que Maine de Biran havia retirado do esforço motor
"uma nova doutrina das categorias"18. O acesso ao esforço voluntário nos é dado pela
introspecção psicológica. Biran classifica-o como o fato primitivo da consciência e
proclama que leva a nos apreendermos como causa e liberdade. Assim, inaugura uma
fundamentação empírica dessas "noções primeiras" ou "idéias gerais" que a tradição
empirista anterior não lograra alcançar. Em que pese tais resultados, deu-se conta de que
as idéias morais eram de índole diversa, carecendo de outra espécie de suporte.
Inclinou-se por considerar a experiência mística como equiparável, no plano do espírito,
ao que o fato primitivo do esforço voluntário representa para a consciência individual.
Assim, apostou no espiritualismo. Contudo, não deixou de reconhecer as dificuldades e
a obscuridade de semelhante solução. No último ano de existência escreveria em seu
diário:
"Em duas oportunidades o escuro véu que cobre o meu espírito e envolve
toda a minha alma desde há algum tempo parecia ter desaparecido, e tive então a
intuição viva de algumas verdades de sentimento que escapam, no estado habitual, à
razão discursiva, e que as palavras não exprimem e as mascaram mais que as
manifestam...
Eu não posso deixar de chocar-me com o contraste dos dois estados de que
tenho consciência e desejaria, a todo custo, saber a que se acham relacionados. É à
alma, à organização ou à sua correspondência harmônica? Não se poderia acreditar
que a vida superior da alma consiste em que, num tal estado, o laço vital da alma com
o corpo encontra-se a tal ponto enfraquecido que o corpo não mais se constitui em
obstáculo e a alma entrega-se a si mesma, à sua própria natureza, ou à maneira de
existir ou de sentir que lhe pertence, independentemente do corpo? Ou então, ao
contrário, não seria a organização em perfeito equilíbrio, quando todas as partes em
conjunto ou com a alma se harmonizam, dando a esta um sentimento tão doce, tão
puro, tão elevado? O que há de certo é que o estado de que falo é completamente
involuntário, e a alma não tem nenhum meio de fazê-lo renascer ou retornar quando
tenha passado. Os místicos e os hipnotizadores conhecem bem alguns meios capazes,
em certos casos, de modificar dessa forma o organismo ou a alma, alterando a maneira
de sua ligação, mas tudo isto é ainda obscuro, sujeito a imensas incertezas e
anomalias". 19
O caráter fragmentário da obra - muito mais talvez que o empenho
conciliador - irá suscitar grandes dificuldades ao trânsito entre a base empírica
fundamentada no que chamava de psicologia e a ética à qual finalmente se ajustou,
17
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fruto, talvez, de uma opção política ao invés de representar desenvolvimento coerente
do sistema. Maine de Biran nutria simpatias pelo estoicismo, provavelmente bem
próximo da dignidade do eu que tanto reivindicara. Acabaria entretanto estabelecendo
não só uma relação direta entre Deus e a revelação do eu - cuja base empírica se
ocupara de descobrir uma meditação tortuosa e prolongada - como incorporando, no
mesmo pé de igualdade, a tradição oral. Esta seria a revelação externa enquanto a
primeira representava a revelação interna. Em 1817 emitiria a seguinte opinião, que seus
discípulos considerariam inerente ao sistema sem maior preocupação de aprofundá-la e
muito menos de fundamentá-la: "O filósofo e o teólogo consideram cada um sob o
ponto-de-vista que lhe é próprio estas duas espécies de revelação e, se estão, como
devem, de acordo sobre seu objeto e seu fim comum, nada terão a disputar sobre a
natureza dos meios que Deus pode escolher para revelar ao homem sua existência e
sua lei". Assim, procuraria lançar as bases de uma conciliação num outro plano, entre
o seu sistema eclético e a religião. Não resta dúvida de que poderia ter encontrado
fundamentos mais sólidos para empreender semelhante caminho, como bem o observa
J. Gérard: "Se tivesse logrado desfazer-se das preocupações demasiado exclusivas,
originárias do passado que combatia, teria compreendido que a consciência e a posse
de si, fundamento sólido da personalidade, não são ainda, entretanto, a personalidade
inteira, e que seria necessário procurar uma lei a realizar, num destino a cumprir, seu
complemento necessário e, poder-se-ia dizer, sua verdadeira razão de ser. Princípio ao
mesmo tempo do amor e do dever, a idéia do bem, encerrando a explicação da
verdadeira natureza do esforço, o teria podido encontrar o meio de reunir os dois pólos
da ciência humana que tinha em vista, sem saber como passar de um a outro, a pessoa
eu e a pessoa Deus" 20.
Victor Cousin empreende caminho diverso daquele seguido por Biran, isto
é, não deu prosseguimento àquela espécie de reconstituição pessoal do processo
segundo o qual o espírito humano elaborou categorias ordenadoras do real, para usar
enunciado de tipo kantiano. Considerou-se como seu ponto de vista último acerca do
tema a reedição, em 1853, dos cursos que ministrara, ao longo de sua vida, acerca da
existência de princípios universais absolutos (que ao mesmo tempo não fossem simples
quimeras), aos quais se pudesse ter acesso pela experiência, a fim de distinguir-se do
que se poderia chamar de espiritualismo tradicional. O livro foi intitulado de Du Vrai,
du Beau et du Bien (Paris, Didier Libraire Editeur, 494p).
Cousin parte do postulado de que todas as ciências repousam em princípios
gerais e universais. A lógica e a matemática seriam impensáveis sem certo numero de
princípios capazes de presidir a todo raciocínio e a toda demonstração. A física
pressupõe que todo fenômeno ao aparecer está relacionado a uma causa e a uma lei.
Sem o princípio das causas finais, a fisiologia não seria capaz de dar conta de um único
órgão nem de uma única função.
No que se refere à moral, existe um princípio que obriga o homem de bem e
funda a virtude, sendo sua natureza idêntica aos demais e "aplicando-se a todos os seres
morais, sem distinção de tempo e de lugar, independentemente de toda circunstância".
20
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Pergunta: Concebeis um ser moral que não reconhecesse no fundo de sua consciência
que a razão deve comandar a paixão, que é necessário cumprir a palavra empenhada,
contra a maior pressão do interesse, e restituir o depósito que nos foi confiado? E estes
não são preconceitos metafísicos e formulações de Escola: recorre ao senso comum o
mais vulgar".
Existem portanto princípios universais e absolutos, de percepção intuitiva.
Sua característica distintiva consiste em que, ao mesmo tempo em que os percebemos
em nós, damo-nos conta de que não somos seus autores. Se o fôssemos, poderíamos
modificá-los e mesmo aboli-los, o que não se encontra ao nosso alcance.
Assim como a sensibilidade nos coloca em contato com o mundo físico,
uma outra faculdade estabelece a comunicação com as verdades que independem do
mundo e de mim mesmo. Trata-se da razão.
No entendimento de Cousin, o homem dispõe de "três faculdades gerais que
se acham mescladas e somente se exercem simultaneamente, mas que a análise divide
para melhor estudá-las, sem desconhecer seu jogo recíproco, sua ligação íntima, sua
unidade indivisível". Estas faculdades são a atividade voluntária, a sensibilidade e a
razão.
A atividade voluntária é essencial ao entendimento do homem, da sua
consciência e liberdade. É objeto da ciência que Maine de Biran dedicaria toda a vida e
denominou de psicologia. O papel (e os limites) da sensibilidade chegaram a ser
amplamente conhecidos pela Filosofia Moderna, sobretudo graças às correntes
sensualistas. Apesar de tais progressos, cumpre ainda determinar com precisão "a
faculdade de reconhecer, o entendimento, a inteligência" ("pouco importa o nome"
embora considere mais preciso denominá-la de razão). Esta a tarefa a que pretende dar
conta.
Procura delimitar seu fronte de luta entre a proposta de Biran - que entende
ser a admissão da possibilidade de fundar noções universais numa indução baseada em
noções particulares - e a interdição kantiana no tocante à sua aplicação às questões que
ultrapassam os limites da experiência humana. Sua solução acha-se formulada nos
termos adiante resumidos.
Parte-se em geral da reflexão, que é um processo complexo e dilatado, tanto
do ponto de vista histórico como do pessoal. Ao fazê-lo deixamos de nos dar conta de
que "a reflexão supõe uma operação anterior e que esta operação, para não requerer
reflexão e assim supor uma outra antes dela, deve ser inteiramente espontânea. Assim,
a intuição espontânea da verdade precede sua concepção refletida e necessária".
Acrescentando textualmente (p. 12): "A reflexão é um progresso mais ou menos tardio
no individuo e na espécie. É a faculdade filosófica por excelência; ela engendra ora a
dúvida e o ceticismo ora convicções que, para serem razoáveis, não são profundas. Ela
constrói sistemas, cria a lógica artificial e todas estas fórmulas de que nos servimos
hoje por força do hábito, como se nos fossem naturais. mas a intuição espontânea é a
verdadeira lógica da natureza. Ela preside á aquisição de todos os nossos
conhecimentos. A criança, o povo, três quartas partes do gênero humano não a
ultrapassam nunca, e ali repousam com uma segurança ilimitada.
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A questão da origem dos conhecimentos humanos é assim resolvida por nós
da forma mais simples: Bastou-nos determinar a ação do espírito que precede todas as
outras, sem a qual nenhuma outra poderia ter lugar, e que é o primeiro exercício e
primeira forma de nossa faculdade de conhecer".
E assim, Cousin, no fundo, limita-se a restabelecer a intuição intelectual,
recusada tanto pelo empirismo como pelo kantismo.
Em sua obra de 1853, Cousin irá estabelecer ainda que Deus seria o último
fundamento da verdade absoluta. Recusa a acusação de que, ao proclamá-lo, estaria
capitulando diante do misticismo. Este pretende conhecer Deus diretamente, sem
intermediários. Ao contrário, Cousin supõe ter alcançado uma doutrina severa da razão,
que a interdita de pretender ter alcançado conhecimento da natureza de Deus. Contentase com o duplo intermediário que separa o homem da divindade: as regularidades do
universo e as maravilhosas verdades colocadas ao alcance da razão. E conclui: "O único
meio que nos é dado de nos elevarmos ao ser dos seres sem experimentar
deslumbramentos ou vertigens, é de fazê-lo com a ajuda do divino intermediário; isto é,
de nos consagrarmos ao estudo e ao amor da verdade e, como veremos oportunamente,
à contemplação e à reprodução do belo, sobretudo à prática do bem". (p. 140).
Tal é em síntese o conteúdo da I Parte do livro, ao qual se segue a II Parte,
dedicada ao Belo. O Bem é objeto da III e última Parte.
Cousin quer partir da hipótese (que pretende reduzir-se a uma simples
constatação) de que as diversas línguas distinguem o bem do mal; a justiça da injustiça;
a vontade livre do desejo; o dever do interesse; do mesmo modo que a virtude e a
felicidade. Estas noções, por mais confusas e grosseiras, são um legado do senso
comum. É a partir desse patrimônio que intervém a filosofia.
Cumpre ter presente que os sistemas filosóficos não são a filosofia;
esforçam-se por realizar a sua idéia. São certamente imperfeitos e trazem a marca do
tempo, requerendo, portanto, avaliação detida e cuidadosa. Pela relevância que a época
ainda lhe atribui, Cousin procede à crítica da moral do interesse, que pretende reduzir a
questão básica do prazer e do agradável. Admite que o homem efetivamente busca o
prazer e a felicidade. Mas deve atender igualmente a outros princípios e a outras
necessidades. Ensinar que o homem deve ser escravo de seus interesses equivale a
romper todo limite entre o bem e o mal. Recusa também a moral do sentimento; a que
afirma a dependência da vontade de Deus e ainda aquela que se recomenda como o
caminho da recompensa na vida futura.
Para encontrar o verdadeiro fio condutor, irá submeter à análise cada um dos
componentes da moralidade humana, apenas enunciados na crítica precedente.
O que há de mais evidente no fenômeno estudado é a presença do
sentimento. As boas ações causam um estado de euforia; o remorso é a companhia
inevitável da ação condenada pela própria consciência. Contudo, o que sustenta o
sentimento é o juízo moral. Outro componente que se destaca do conjunto é o caráter
obrigatório da sanção moral. Sobressai também a presença da liberdade, o
reconhecimento de que em tais ações há mérito e demérito.
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Em síntese: "Todas as partes do fenômeno moral mantêm-se solidárias;
todos são fatos certos; a eliminação de qualquer de tais componentes afetará o próprio
fato em sua inteireza. A mais vulgar observação atesta a todos e a lógica menos sutil
descobre facilmente o seu lugar. É necessário ir ao encontro do sentimento e confessar
que cobre um juízo, o juízo da distinção entre o bem e o mal; que esta distinção envolve
uma obrigação, obrigação esta que se aplica a um agente inteligente e livre; é
necessário enfim confessar que a distinção entre o mérito e o demérito corresponde à
do bem e do mal e contém o princípio da harmonia natural da virtude com a
felicidade". (p. 360).
A obrigação moral é absoluta. Ao atribuir-lhe a máxima dignidade, Kant
restitui à moral o seu verdadeiro caráter. Contudo, parece-lhe não ser aprópriado retirar
a idéia do bem da de obrigação quanto o correto seria fundar a obrigação sobre a idéia
de bem.
Cousin pretende haver harmonizado as várias doutrinas que se degladiavam,
procurando integrá-las num conjunto harmonioso. Todas as passadas escolas viram
apenas um lado da verdade. Os estóicos afirmaram a luminosidade da idéia abstrata do
bem; Kant resume toda a moral na obrigação. Os moralistas escolásticos trataram de
deixá-la na inteira dependência da vontade divina. Enfim, alçou-se à condição de
princípios exclusivos e unilaterais o sentimento moral e a simpatia. Ao que aduz:
"Passou o tempo das teorias exclusivas. Renová-las seria perpetuar a guerra na
filosofia. Cada uma delas, estando fundada sob um fato real, recusa com razão
sacrificá-lo; encontra nas doutrinas inimigas um direito igual e idêntica resistência.
Daí o retorno perpétuo dos mesmos sistemas, sempre em disputa entre si, e igualmente
formando vencidos e vencedores. Esta luta somente pode cessar por uma doutrina que
concilie todos os sistemas, integrando todos os fatos que os autorizam:" (p. 391-392).
A terceira e ultima parte da obra contém ainda um conjunto de regras que se
proporia sintetizar a moral eclética. A primeira dessas regras consistiria em obedecer à
razão, isto é, cumprir o dever. Para atender a situações concretas, recorre à tese kantiana
segundo a qual a moralidade das ações pode ser estabelecida facilmente se as
transformarmos num procedimento de caráter universal. Dificilmente tal princípio pode
adquirir validade se a moral, como se dá na meditação de Cousin, não chega a
desprender-se da religião.
Tomemos um exemplo concreto. Ao tratar dos deveres que incumbe ao
homem, Cousin enfatiza a necessidade do respeito pela pessoa moral. Mas, além disto,
cabe ainda aperfeiçoá-la. Textualmente: "É necessário trabalhar para entregar, um dia,
a Deus, nossa alma melhor do que a recebemos; e ela somente será melhor se, por um
constante e corajoso exercício, dermos a todas as suas potencialidades justo
desenvolvimento". (p. 400).
A moral diz respeito ao relacionamento entre os homens. A relação do
homem com Deus, além de assunto de ordem pessoal (como pode o filósofo justificar a
opção por esta ou aquela religião?), refere-se a outra ordem de questões.
O autor trata finalmente da sociedade, oportunidade em que enfatiza a
importância do governo representativo.
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O penúltimo capítulo (Décima sexta lição; a décima sétima contém um
resumo geral) está dedicado a justificar a idéia de que Deus é necessariamente o
princípio da verdade moral e do bem. De certa forma não deixa de violar a disposição
limitativa que estabelecera precedentemente, em relação à filosofia, ao avançar a
suposição de que "podemos penetrar até um certo ponto na verdadeira natureza de
Deus", misturando de forma irreparável metafísica e teologia.
A liderança da Escola Eclética no Brasil recusou a solução do problema
moral ensejada por Cousin, como veremos adiante. Antes de fazê-lo, cumpre referir a
obra de outro eclético de renome, aparecida no mesmo período, que se supõe haja
alcançado certa difusão no país: Le devoir (1854), de Jules Simon.
Jules Simon (1814/1896) pertenceu ao grupo eclético que tanta influência
exerceu sobre o ensino e os próprios destinos políticos da França pós-napoleônica,
tendo sido secretário de Cousin e professor da Sorbone, mas era muito mais moço que
os próceres daquele movimento. Quando Cousin se afasta da vida pública, aí pelos
começos dos anos cinqüenta, ainda não completara quarenta anos. Na Segunda
República, foi Ministro da Instrução Pública (1851), integrando a oposição liberal a
Napoleão III. Na Terceira República, foi Presidente do Conselho de Ministros (1876).
Deixou vasta bibliografia constituída de obras dedicadas à história da filosofia (O
comentário de Proclus ao Timeo de Platão, 1839; História da Escola de Alexandria,
1844; A morte de Sócrates, 1853 e de textos versando questões teóricas relevantes
(notadamente O dever, 1854; A religião natural, 1856; A liberdade de consciência,
1857; A liberdade, 1859) além de obra política.
Jules Simon declara, no Prefácio, que seu propósito é elaborar uma obra
acessível ao comum das pessoas, a fim de tentar demovê-las da falsa impressão de que a
filosofia seria uma inutilidade, já que não pode responder as indagações fundamentais
da existência. O livro evita portanto discussões teóricas mais aprofundadas.
O ponto de partida será a reiteração da doutrina biraniana da liberdade. Esta
se comprova com base em experiências de fácil repetição por qualquer um.
Para exercitar-se, contudo, a liberdade deve afrontar paixões que estão em
guerra permanente entre si e são três: o amor de si; o amor do outro e o amor de Deus.
O quadro completa-se com as três principais funções da inteligência: a consciência que
conhece o eu; os sentidos que conhecem o mundo; e a razão que conhece o divino.
As paixões são cegas e de cada uma delas saem outras paixões que, embora
provenientes da mesma fonte, voltam-se umas contra as outras. O orgulho, a ambição, a
avareza, a luxúria não passam de formas do amor de si. O tom é o seguinte? "Algumas
vezes é uma dessas paixões que domina; ela de certa forma esmaga as demais; algumas
vezes domina em conjunto com outras e faz em nós um tal barulho ao lutar para fazerse vitoriosa, que vivemos numa espécie de ofuscamento contínuo, oscilando entre
cobiças tão diversas e não mais compreendendo nossa própria vida.; É esta luta que
torna o homem miserável, o injusto império que se arroga uma das nossas paixões bem
como a desproporção que se dá entre o que as paixões nos fazem querer e as nossas
forças podem alcançar. Quem for mestre de seu coração será verdadeiramente mestre
nos sofrimentos; pois se não depende de nós evitar a dor e o desgosto, depende de nós
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abandoná-los ou resistir-lhes. Que homem pode mudar o mundo? Mas nós podemos
mudar nossos desejos". (p. 451-452).
Ainda que se creiam indomáveis, as paixões têm um senhor: é a razão. "A
razão é luminosa; conhece o seu objetivo, esclarece sua própria marcha, sabe o seu
lugar e de todas as coisas; traz em si a chancela do mandamento. Quando se aplica aos
atos da liberdade humana, seu nome é justiça; o que ordena é dever. Cada vez que fala,
a paixão, mesmo a mais ardente, deve calar-se, deve ceder. A lei da justiça é a lei de
Deus, mesmo desconhecida de muitos e ignorada de alguns; sempre presente em nós
para nos recompensar após o sacrifício, para nos punir após a falta".
Como se vê, não se trata, na obra de Jules Simon, da questão dos
fundamentos teóricos da moralidade, ou melhor, de uma discussão filosófica
perfeitamente delimitada. O homem é livre; esta é uma conquista da tradição judaicacristã. Biran apenas encontrou uma via de comprová-lo a partir da experiência cotidiana
e pessoal. Mas no plano em que nos situamos, não se trata de mover o braço mas de agir
conforme a lei moral. Basta contar com essa razão cousiniana, onisciente como parece
às vezes ser o posicionamento de Jules Simon?
A questão não é bem esta. O segredo, diz-nos, está na crença na
imortalidade da alma. Se tivermos esta certeza, de repente tudo começa a fazer sentido.
"Que são todas as tributações do mundo, suas dores, suas injustiças, para quem se
sente imortal?". Como se vê, também, a Jules Simon escapou a essência primordial da
moral: o relacionamento entre os homens. Se deve preparar para a vida eterna, perde
qualquer especificidade diante da Religião.
Ferrater Mora propõe a seguinte síntese da doutrina moral de Jules Simon:
1) o dever funda-se na crença em Deus e na alma imortal;
2) as normas morais são independentes de dogmas religiosos positivos; e
3) estão unidas a fé na providência e a crença no progresso como
desenvolvimento da liberdade.

5.2. O ENCAMINHAMENTO DADO À QUESTÃO POR FIGUEIREDO E
MAGALHÃES
Antonio Pedro de Figueiredo terá sido talvez o primeiro dos ecléticos
destacados a defrontar-se com a oposição organizada do tradicionalismo. Este não
revelava qualquer interesse em proceder à restauração escolástica. Suas propostas
estavam voltadas para atender a circunstâncias modernas. Sua teoria do conhecimento
subordina claramente a razão à revelação. Na medida em que o próprio ecletismo
procura incorporar as chamadas "verdades de fé" - apenas tornando-as autônomas em
relação à religião católica - o entendimento tradicionalista não deixa de ser mais
coerente. E quando se trata de responder à pergunta: como fica a moral diante do
naturalismo científico? A Escola Eclética Francesa não tem evidentemente uma
proposta precisa, pelo menos nas décadas de cinquenta e sessenta.
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Embora o tradiconalismo viesse a ser estruturado tendo como ponto de
partida a Bahia, ali os ecléticos não cederam as posições no Liceu Estadual. No Rio de
Janeiro, a liderança eclética arrastou os tradicionalistas ao debate no terreno da doutrina
política e visivelmente os derrotou21, além de que tinha a hegemonia do ensino mesmo
nos anos oitenta, segundo toda providência. Pernambuco talvez configurasse uma
situação singular. Até onde o assunto foi pesquisado, os tradicionalistas dispunham ali
de posições sólidas no Ginásio Pernambuco (denominação adotada pelo Liceu
Provincial) e no Curso Anexo da Faculdade de Direito.
Como vimos, na década de quarenta e sobretudo em O Progresso (18461848), Figueiredo associa francamente a filosofia eclética à modernização tanto da
cultura como das instituições sociais e políticas. Em seu tempo, a Igreja Católica adota
posição irreconciliavelmente anti-moderna, o que obriga à busca de fundamentos
autônomos para o projeto modernizador. O recurso à razão, presente na última pregação
de Cousin, não pode entretanto obscurecer o fato de que a época Moderna produziu
igualmente um tipo de racionalismo que ignorou solenemente as limitações do homem e
levou aos terríveis sofrimentos acarretados pela Revolução Francesa. Ao exaltar a razão,
a Escola Eclética por certo não pretende fazer as pazes com Rousseau.
A solução de Figueiredo poderia ser formulada do seguinte modo: a estrada
gloriosa do progresso, que a Época Moderna abriu à humanidade, encontra seus
fundamentos na circunstância de que corresponde a simples desabrochar do que estava
em germe na mensagem cristã. É um ideal a ser perseguido, com vistas ao
aprimoramento dos homens e da convivência social.
Examinando a produção de Figueiredo nos anos cinquenta, resultante da
publicação do folhetim semanal "A Carteira", aparecido no Diário de Pernambuco,
entre setembro de 1855 e agosto de 1859, Tiago Adão Lara observa que na linguagem
empregada por Figueiredo, em O Progresso, não se registram referências a esquema
religioso como interpretativo das realidades estudadas. Na disputa sobre o socialismo
(1852), com o Prof. da Faculdade de Direito Pedro Autran, começam a aparecer
referências ao Evangelho e aos Padres. No período de "A Carteira", acrescenta Tiago
Adão Lara, estas referências se multiplicam. Depois de transcrever as principais delas,
escreve o seguinte:
"Neste terceiro período, portanto, Figueiredo chegou a fazer a síntese entre
o moderno de seu pensar e a cultura cristã do seu povo, a qual plasmara a ele mesmo,
nos anos da infância e da juventude, como podemos supor tranquilamente.
Nos escritos aparecem, congeminados, Cristianismo e Civilização
Moderna, Cristianismo e Filosofia. É assim que afirma ser a tendência para a justiça
distributiva, 'filha incontestavelmente do cristianismo e da civilização moderna'; que a
extinção do tráfico de escravos foi 'inspirada pela filosofia e pelo cristianismo'. Note-se
21
A supremacia dos ecléticos parece haver sido alcançada no debate de uma questão central, a do Poder
Moderador, que tive oportunidade de reconstituir. Veja-se "A discussão do Poder Moderador no Segundo
Império" (unidade do curso dedicado ao Pensamento Político Brasileiro, editado pela UnB em 1982, e
reeditado nos anos 90 pela Universidade Gama Filho, como curso à distância).
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que, pelo contexto, a palavra 'filosofia' se refere àquela que produziu o lema: liberdade,
igualdade e fraternidade.
Podemos afirmar que a conciliação entre o pensamento cristão e o
pensamento moderno, nos escritos de Figueiredo, não se faz através de uma
confrontação direta e teórica, mas prática e implícita. No seu comportamento como
escritor cristão, qual se revelou sobretudo a partir de 1852, escritor bastante livre para
criticar os erros de sua época, inclusive os do clero, está sempre subjacente esta
convicção: nada do que realmente é bom, verdadeiro e humano, nas conquistas da
humanidade, pode ser contra o Cristianismo verdadeiro. Antes, o Cristianismo está na
raiz mesmo do 'moderno', naquilo que ele tem de válido.
Colocando-se em uma atitude prática e não teórica, o que preocupa a
Figueiredo são os temas sociais. Se em O Progresso tentou para eles uma
fundamentação leiga, a partir de 1852 já não lhe e problema fundamentá-los também
nas teses cristãs. que reconhecem no homem uma criatura, um filho, um redimido.
Chegara à convicção que podia ser cristão e ser moderno".22
No ciclo considerado - isto é, no período de apogeu da Escola Eclética,
posterior à década de cinquenta - Domingos Gonçalves de Magalhães é sem dúvida uma
personagem destacada nos meios intelectuais brasileiros. A grande celeuma provocada
pelo poema épico "Confederação dos Tamoios" é daquela década. Aparecido em 1856,
logo desencadeia a conhecida polêmica em que intervém José de Alencar, Porto Alegre
e o próprio D. Pedro II. Sua obra fundamental Os fatos do espírito humano é de 1858.
Seguem-se novas poesias. Em 1865, a Garnier começa a publicar a sua Obra
Completa, com a 2ª edição de Os fatos do espírito humano e a coletânea intitulada de
Opúsculos Históricos e Literários. Em que pese a evidência de continuar exercendo
inquestionável liderança, ingressando na carreira diplomática permanecerá períodos
cada vez mais dilatados no exterior. A circunstância talvez explique que não haja se
dado conta do interesse despertado pela obra de Paul Janet. Esse fato novo no seio da
Escola Eclética brasileira coincide aproximadamente com a Alma e o cérebro,
publicada no Brasil em 1876 (a tradução de Filosofia da Felicidade, de Janet, é de
1878), onde se vê mantém-se fiel ao método psicológico, marca inquestionável do estilo
clássico do ecletismo.
São as seguintes as funções diplomáticas exercidas por Gonçalves de
Magalhães e as correspondentes ausências do país:
1847 - Nomeado Cônsul Geral e Encarregado de Negócios no Reino das
duas Sicílias.
1854 - Removido para o Reino da Sardenha. Nesse posto obteve licença para
vir ao Rio de janeiro, regressando à Europa em 1855.
1857 - Removido para Petesburgo (Rússia) onde permaneceu até fins de
1958.

22

As raízes cristãs do pensamento de Antonio Pedro de Figueiredo. ed., cit., p. 156.
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Fins de 1858-1867 - Depois de breve passagem pela representação brasileira
na Espanha, foi designado Ministro Residente em Viena, onde permaneceu
por oito anos.
1867-1871 - Enviado extraordinário e Ministro Plenipotenciário em
Washington.
1871-1876 - Ministro Plenipotenciário em Buenos Aires.
1876-1882 - Representante do Brasil junto a Santa Sé, onde veio a falecer
(10 de julho de 1882).
Alheio ao interesse despertado pela obra de Paul Janet, Magalhães deu-se
conta do fenômeno que Silvio Romero batizou de "surto de idéias novas", isto é, o surto
cientificista em ascensão a partir dos anos setenta. reagiu a esse evento publicando
Comentários e Pensamentos (1880). A reação da Escola Eclética à nova emergência
do cientificismo, contudo, não foi até o presente inventariada.
No período recente apareceu uma tendência a isolar Gonçalves de
Magalhães da Escola Eclética, com o propósito de filiá-lo ao espiritualismo português,
sem qualquer prova factual de que o pensador brasileiro dele tivesse conhecimento. de
sorte que parece oportuno dar notícia de suas obras filosóficas fundamentais.
Nos Fatos do Espírito Humano, Magalhães parte do modelo fixado pela
Escola Eclética, isto é, "os grandes problemas da filosofia são sempre os mesmos;
diversos porém são os modos pelos quais tentaram resolvê-los" (p. 31). Dessas
tentativas resultam quatro sistemas básicos: o espiritualismo; o sensualismo; o ceticismo
e o misticismo. O idealismo e o materialismo não podem ser considerados de modo
autônomo porque simples conseqüências do espiritualismo e do sensualismo.
Para o nosso autor, o ecletismo não é um novo sistema filosófico. O
ecletismo é "uma crítica que supõe o conhecimento de vários sistemas e escolas
diferentes, onde ele se exerce, discriminando o que lhe parece verdadeiro do que se lhe
apresenta como falso". Esclarece que "essa escolha se faz necessariamente em virtude
de princípios anteriores à crítica, e com uma doutrina já formada, que lhe serve de guia
e como de pedra de toque na aquilatação das novas verdades". (p. 35). Em síntese, o
ecletismo "é uma filosofia de conciliação e reconstrução que se opõe ao ceticismo". (p.
36).
Os dois sistemas fundamentais são o sensualismo e o espiritualismo.
Legítimos ambos, procuram a verdade pelos seus meios naturais, louvando-se dos fatos
e da experiência. Se um deles se desvia, apresenta-se outro para corrigi-lo.
O programa que se propõe realizar acha-se formulado nestes termos:
"Temos fatos que não podem ser negados e dos quais pediremos explicações às duas
teorias filosóficas; temos questões que propor-lhes; e se esses sistemas nao resolveram
nossas dúvidas, procuraremos resolvê-las por nós mesmos, sem sair dos domínios da
experiência e da razão. E como não é nosso intento sustentar doutrina alguma,
qualquer que seja o nome ilustre que o abone, não forçaremos os fatos para fazê-los
caber neste ou naquele molde, e apresentaremos com sinceridade o resultado das
nossas indagações, sejam eles quais forem; e se esses fatos, os princípios naturais de
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onde emanam, e suas legítimas conseqüências nos obrigarem a uma nova doutrina, nao
recuaremos mesmo diante da novidade. Antes porém de lá chegarmos, convém
examinar os sistemas até aqui conhecidos, a fim de que possamos dar uma explicação
dos nossos desvios" (p. 40-41).
Entendo que Magalhães quando fala em doutrina tem em vista algum
segmento ou problema específico do sistema. Não quer fazer crer a ninguém que sua
opção seja outra senão o espiritualismo. Contudo, no seio dessa vertente (como aliás o
próprio Cousin a apresentava), surgem divergências em prol da reafirmação das teses
básicas.
Para dar cumprimento ao programa, Fatos do Espírito Humano passa
longamente em revista a obra dos principais empiristas, a começar de Locke e
Condillac, e dos seus oponentes (Descartes, Leibniz, etc). A fonte primordial para a sua
avaliação crítica é o Curso de História da Filosofia de Cousin e, subsidiariamente,
Royer-Collard. Ao Curso não poupa elogios, batizando-o de "brilhante", possuidor de
"muita clareza, preciso, lógico". Idêntico procedimento adotará em relação ao
espiritualismo.
O resultado da análise do sensualismo, como não podia deixar de ser, é o
registro de que não dá conta da capacidade do espírito de criar idéias gerais ao pretender
vinculá-las estritamente à sensação. Na argumentação de Magalhães, em algumas de
suas operações o espírito "serve-se de órgãos para isto colocados à sua disposição". O
conhecimento desses órgãos diversos, prossegue, do mesmo modo que dos nossos
sentidos, provam exuberantemente "não só a unidade do sujeito como a diversidade das
suas operações e faculdades". Para distinguir a faculdade de sentir do que denomina de
"faculdade de perceber, de julgar e de pensar", recorrerá à fisiologia. Como médico,
que parece ter mantido o interesse por sua literatura especializada, e mesmo pelo seu
exercício, embora não a praticasse, ficou muito impressionado com uma operação a que
assistiu onde o paciente, embora anestesiado, gritava desesperadamente para, depois de
concluída a operação, declarar que nada sentira ("Eu gritei? Eu nao vi nada, nao senti
nada, como podia gritar?"). Segundo o seu entendimento, o conhecimento
proporcionado pelos avanços da medicina permitirá não apenas superar as lacunas
deixadas pelo sensualismo como até mesmo aproximar as soluções espiritualistas - ali
onde divergem - de um ponto de vista consensual.
Concordam na distinção entre as duas faculdades (a de sentir e a de saber),
os espiritualistas divergem quanto à maneira pela qual adquire o espírito as idéias gerais
bem como quanto ao grau de confiabilidade das faculdades, isto é, a questão do critério
da verdade. "Entretanto, apesar da variedade das doutrinas da grande escola
espiritualista, há na realidade mais que na aparência muita analogia e pontos de
contato entre Platão, Plotino, Santo Agostinho, Descartes, Malebranche, Leibniz,
Bossuet e quantos os seguiram e os seguem; como há grande conformidade entre todos
os sensualistas que, por assim dizer, se copiam" (p. 129).
A parte afirmativa da obra de Magalhães abrange aproximadamente dois
terços de suas quatrocentas páginas. Passa em revista, minuciosamente, os vários
sentidos e estabelece esta primeira tese geral: "Eu distingo a sensibilidade própriamente
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dita, que é uma propriedade essencial da força vital, que sente sem consciência e sem
memória, da percepção externa, ou perceptibilidade do espírito, que recebe, refere e
objetiva essas sensações, as quais lhe servem de sinal de alguma coisa. A
perceptibilidade é a faculdade do espírito que se corresponde com a sensibilidade vital,
e se serve das sensações, as reúne e as conserva em memória, e o faz parecer sensível,
pela consciência da percepção imediata delas. A sensibilidade está na força vital. É
essa força que se modifica e produz a sensação que se apresenta à nossa alma. Se a
sensibilidade estivesse na alma inteligente e livre, de cada vez que ela se lembrasse de
uma sensação a sentiria de novo, como de cada vez que se lembra de uma concepção e
a concebe de novo; mas se lembra de uma dor ou de um cheiro, ela não as sente de
novo.
...A consciência e a memória não são atos de sensibilidade, nem dela
dependem; sao atos da perceptividade, conservadas em memória". (p. 159-160).
Reconhece que nesse passo (deixar de considerar a sensibilidade uma
faculdade da alma) não é acompanhado por Cousin ou outros representantes da Escola
Eclética. Afirma que talvez Plotino pudesse ser invocado em seu favor. Mas prefere
argumentar com a fisiologia, detendo-se circunstancialmente nas funções cerebrais.
Certamente pela relevância que atribui a estas últimas - em prol da confirmação de suas
teses - é que voltaria ao assunto no novo livro (A alma e o cérebro).
A segunda tese refere-se à percepção. Coloca-se nestes termos: "O que é
pois necessário, além da sensação, para que haja percepção? 1º) um eu ativo,
consciente, pré-existente à sensação e que, recebendo-a, dela se distinga; 2º) que a
tome como sinal natural de alguma coisa real de que ele tem uma intuição ou crença
espontânea; 3º) que refira esse sinal ao objeto da intuição e, por esse modo, o perceba"
(p. 175).
Pretendendo ter, assim, deslindado os campos, acha-se em condições de
estabelecer o que seria o princípio do espírito humano: a capacidade inata de saber.
Escreve Magalhães: "O espírito humano pode atribuir-se o exercício de sua
inteligência e vontade, desde o momento que se conhece; pode gloriar-se de ter
descoberto as leis do movimento harmônico dos astros e dos fenômenos da natureza;
pode atribuir à sua própria experiência e vontade o ter edificado milhares de cidades,
inventando centenas de máquinas, achado as matemáticas, a poesia, a medicina, a
pintura, a escultura, enfim, todas as suas ciências e as suas artes; mas ele não pode
atribuir a sua própria reflexão e experiência os princípios necessários e a priori da
razão absoluta, sem os quais nada pode perceber, achar ou inventar". (p. 235).
Para defender essa capacidade inata de saber, Magalhães discutirá com os
principais filósofos, a começar do próprio Cousin, na recusa em atribuir a Deus a
criação da linguagem. No caso de Magalhães, contudo, a origem divina da palavra é
essencial a fim de que o pretendido inatismo possa exercitar-se. A chave da questão
encontra-se na distinção entre saber e perceber. Eis como a experiência vital ensina o
homem a elevar-se a esta distinção capital: "Ao princípio a causa da sensação lhe
parecia ser o objeto mesmo, como essas sensações lhe pareciam qualidades próprias
dessas coisas. Mas logo que pela sua consciência, pelos seus próprios atos voluntários,
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sabe o que é obrar por si mesmo com conhecimento do que faz, e o que é sofrer sem
conhecimento de causa, e sem que o objeto que o faz sofrer, ou se modifica, saiba o
efeito que involuntariamente produz, ele reconhece que a verdadeira causa deve ser
livre, e ter em si a razão que produz; e como não acha plena liberdade e absoluta
razão, em si mesmo, e menos ainda em coisa alguma finita, essas instituições de causa,
de liberdade e de razão absoluta o elevam ao Ser necessário, autor de tudo, onisciente,
razão eterna; e Deus se lhe apresenta como ele é, não um objeto finito de percepção
sensível, mas como um ser real de razão absoluta, que em si tem todas as perfeições".
Conclui enfático: "Sabe o espírito que há Deus, e saber para o espírito é
mais do que perceber por intermédio dos sentidos; e se ele o percebesse tão grande
como o espaço sensível, não o acreditaria Deus, e quereria saber o que Deus era;
sabendo que ele é infinito, eterno, perfeito em tudo, não precisa percebê-lo" (p. 280281).
Como de praxe, Magalhães argumentará em favor de sua tese colhendo
material da observação psicológica e fisiológica, desta vez procurando documentar a
permanência do espírito durante o sono. Ocupa-se também da refutação do
materialismo.
Finalmente, Magalhães pretende conciliar essa doutrina com o liberalismo
político em que apostaram os líderes da Escola Eclética, bem como uma visão otimista
do homem e de sua capacidade de aprimoramento moral e da convivência em sociedade.
De todos os modos, a solução proposta por Magalhães não foi considerada,
encaminhando-se a Escola Eclética brasileira na direção de Paul Janet, já que o
problema real com que defrontavam era o da fundamentação da moralidade, e, nesse
particular, Magalhães não se distinguiria dos tradicionalistas.
A Alma e o cérebro. Estudos de psicologia e de fisiologia (1876) pretende
ser uma refutação da frenologia, teoria que alcançou notoriedade no século passado,
segundo a qual se poderia, mediante o estudo científico e a observação do cérebro,
conhecer o caráter das pessoas e até prever o seu comportamento moral. A frenologia é
assim parte do movimento geral que supunha devesse a constituição de moral científica
coroar o processo de aplicação no novo método das ciências físicas a gama de cada vez
mais variada de fenômenos, sem qualquer distinção no que respeita ao plano da cultura.
Trata-se da mesma aspiração que levou Eduardo Ferreira França, como vimos, a aceitar
o que lhe ensinaram na Faculdade de Medicina de Paris quanto à possibilidade de
alcançar a perfeição moral pela alimentação e atuação direta sobre o meio físico.
Magalhães toma a frenologia na feição que lhe deu Gall, nas primeiras
décadas do século, amplamente difundida desde então. Resumidamente, assim apresenta
esta teoria: "Notando Gall que o encéfalo se compõe de duas partes distintas; que as
circunvoluções do cérebro própriamente dito aumentam de número à medida que se
passa dos animais inferiores aos superiores; que certos instintos e inclinações naturais
dos indivíduos da mesma espécie, ou de espécies diferentes, coincidem com
determinadas semelhanças na conformação de suas cabeças; que homens dotados de
um mesmo talento em alto grau apresentam pontos de conformidade de seus crânios,
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segundo ele afirma; concluiu que para cada faculdade intelectual primitiva, para cada
sentimento moral, para cada instinto animal há de haver um orgao especial, uma
circunvolução cerebral distinta; que o cérebro é, por conseguinte, um orgao multíplice,
um complexo de muitos orgãos". (p. 67).
Para traçar o caminho que seguirá em sua refutação, Magalhães escreve o
seguinte: "Admito que todas as afecções que temos em comum com os animais
dependem do concurso do cérebro. Mas há uma grande diferença entre afecções e
instintos, que imperiosamente dirigem os irracionais, e as faculdades intelectuais, posto
que o cérebro dos animais superiores tenham as mesmas partes de que se compõe o do
homem, e mais volumoso que o deste seja o do elefante e o do golfinho; e essas
faculdades intelectuais, que podemos empregar livremente em relação a todas as coisas
de que o animal não precisa, só servem para a ilustração e perfeição moral do homem,
dar-lhe o conhecimento de si mesmo e das harmonias da natureza, e fazê-lo pensar em
Deus e no seu futuro". (p. 73). De sorte que será na análise dos temas clássicos da
moral que o autor tentará comprovar as limitações da frenologia. No caso da inclinação
amorosa, por exemplo, ao atribuí-la ao cérebro, confunde a frenologia um instinto
animal com um sentimento moral, uma função fisiológica com uma afecção psicológica.
No entendimento de Magalhães, o sentimento moral não pode ser dissociado
das idéias que o acompanham ou da ação da vontade, para reduzi-lo a simples instinto.
Explicando essa proposição, escreve o seguinte: O sentimento moral "é uma afecção
agradável ou desagradável, atrativa ou repulsiva, que experimentamos por uma idéia,
ou percepção de algum objeto, ou ato, que pelo lado moral se nos apresenta como bom
ou mal, justo ou injusto, belo ou feio, e nos determina a uma ação. E do mesmo modo
que não há para nós sensação sem uma impressão ou modificação em qualquer parte
do nosso corpo, assim também não há para nós sentimento moral sem uma idéia que o
provoque". Quando considero determinadas ações como justas ou erradas, isto é,
merecedora de aprovação ou de repulsa, estou apenas no plano das idéias e seria
impróprio designá-las de sentimento. E prossegue: "Mas se uma ou todas essas idéias
atuam sobre o meu espírito, atraem a minha atenção, excitam a minha vontade... então,
só então todas essas idéias se constituem em sentimentos, em motivos de ação; e como
esse estado se prolonga, e nos causa mais abalo, enquanto que a idéia desaparece, nós
de cada vez que nos referimos a esses motivos, os designamos pelo seu elemento
afetivo, e os chamamos sentimentos, ou inclinações morais, e nos parece que a
inteligência e a vontade não concorreram em coisa alguma para esse ato, e que somos
levados só pelo impulso da sensibilidade interior" (p. 155-156).
Assim, para deslindar os campos e bem explicitar a fragilidade da hipótese
da frenologia, Magalhães irá deter-se na análise de todos os temas clássicos da moral, a
exemplo da coragem, da simulação, do amor próprio; da inveja, etc. Em todas as
circunstâncias buscará evidências para comprovar que não se trata de inclinações
instintivas, passíveis de compreensão pelas características particulares do cérebro.
A parte final da obra é dedicada à apresentação pormenorizada de suas
próprias doutrinas, sem deixar de aproveitar a oportunidade que apareça para referir os
equívocos da doutrina criticada. A tese geral está formulada nestes termos: "No estado

44
atual da psicologia, os atos do espírito de que temos consciência se classificam em atos
sensíveis, intelectuais e voluntários, correspondendo às três faculdades essenciais pelas
quais o eu se revela a si mesmo: a sensibilidade, a inteligência e a vontade que, juntas,
concorrem para a produção dessa imensa variedade de atos humanos e de caracteres
individuais. Essas faculdades operam no homem tão conjuntamente que a ação de uma
delas é quase sempre acompanhada da das outras, e só por uma análise sutil as
podemos distinguir em uma multidão de casos". (p. 289).
A sensibilidade compreende tanto as sensações especiais dos chamados
sentidos externos como os sentimentos morais, os desejos e os apetites. A inteligência
abrange e percepção, a concepção ideal, a comparação, o juízo, a reflexão, o raciocínio,
a abstração, a generalização, a memória, a imaginação, a indução e a atenção.
Finalmente: "A vontade é o poder que a alma tem não só de empregar todas
as suas faculdades e sustentar a atenção, como também o de determinar o movimento
do corpo e de resistir aos impulsos da sensibilidade. Todos reconhecem esse poder no
homem, e esse poder é livre na sua natureza".
Deter-se-á na caracterização dessas faculdades, sobretudo para evidenciar a
impossibilidade de serem designados órgãos físicos para as faculdades intelectuais
propriamente ditas. Segundo supõe, o cérebro pode servir à faculdade da memória dos
fenômenos sensíveis. No mais, a força que opera no cérebro é puramente espiritual,
estando pois fora do alcance de toda e qualquer ação ou impressão material, mesmo da
eletricidade.
No capítulo final, Magalhães opõe-se à hipótese da divisibilidade do átomo
("suposição contraditória e absurda") devida à "metafísica alemã" e reafirma a
profissão de fé contida nos Fatos do espírito humano: "Se apraz ao espírito humano,
procurando livremente conhecer as coisas, suas relações e leis, considerar os
fenômenos físicos como resultados de forças ou causas segundas, inerentes às
substâncias atômicas, que operam fatalmente, sem inteligência nem plano, não lhe é
razoavelmente permitido aplicar esse modo incompleto de ver à inteligência, à vontade
e à vida com todos os seus instintos. Seria fechar os olhos à luz, e servir-se, da
inteligência e da livre vontade, para negar tanto uma quanto outra. Essas novas
potências, posto que só se mostrem aos nossos olhos em um limitado npumero de seres,
mui insignificantemente na verdade em comparação com a imensa massa do globo que
habitamos, não se apresentam por isso como resultados secundários dessas forças
gerais, cujos efeitos a física e a química apreciam; apresentam-se ao contrário como
forças distintas, intencionais, e criadoras, revelações mais claras de uma causa
primeira, inteligente e poderosa; porque o espírito humano não pode achar idéia de
causa que mais o satisfaça que a de uma inteligência Suprema que preside à ordem
universal, nem idéia de força mais adequada que a que ele tem em sua própria
vontade". (p. 413).
Comentários e Pensamentos (1880) é parte de um movimento que não foi
até o presente devidamente pesquisado - segundo tivemos oportunidade de referir
precedentemente - isto é, a maneira pela qual a Escola Eclética reagiu à ascensão do
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positivismo. A julgar pelo que sabemos, esse movimento não teve maior efeito,
marchando a intelectualidade brasileira para lançar-se, de corpo e alma, a mais um ciclo
cientificista.
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5.3. A SOLUÇÃO DE JANET E SEU DESTINO HISTÓRICO
Paul Janet (1823/1899), nascido em Paris, iniciou sua carreira no magistério
como professor de filosofia no ensino secundário em Strasburgo, transferindo-se
posteriormente para o Liceu "Louis, le Grand", na capital francesa, onde permaneceu
por mais de dez anos, entre 1856 e 1866. Segundo Ferrater Mora foi secretário de
Cousin, sem explicitar datas. É provável que tal haja ocorrido na fase em que o chefe da
Escola Eclética se tenha afastado da vida política, isto é, porteriormente ao regresso de
Janet a Paris (1856). Cousin, segundo se referiu, morreu em 1867, isto é, passou cerca
de três lustros alheio às discussões filosóficas subsequentes ao aparecimento de Du
Vrai, du Beau et du Bien (1853). Nesse período, ocupou-se de traçar um quadro da
mundanidade do século XVII, publicando sucessivamente A sociedade francesa do
século XVII (1956); A juventude de Mazarin (1865); A juventude de Mme.
Langueville, etc. Provavelmente, Janet, entre os 30 e os 40 anos, ajudou seu antigo
mestre na efetivação dessas pesquisas de cunho histórico. A partir de 1864, Janet passa
a ensinar na Sorbone (Faculdade de Letras) aposentando-se apenas em 1898. às
vésperas de falecer. Seguiu a tradição transmitida por Cousin a seus discípulos e
organizou a edição francesa da obra de Leibniz. A par disto, publicou os seguintes
livros:
1855 - La famille
1858 - Histoire de la philosophie morale et politique dans l'Antiquité et
dans le temps modernes - 2 vols.
1861- Essai sur la dialectique dans Platopn et dans Hegel
1863 - La philosophie du bonheur
1872 - Histoire des sciences politiques dans ses raports avec la morale
1874 - Les causes finales
1974 - La morale
1875 - La philosophie de la Revolution Française
1878 - Saint-Simon et le Saint-simonisme
1879 - La philosophie contemporaine française
1883 - Les origens du socialisme contemporaine
1885 - Victor Cousin et son oeuvre
1890 - La philosophie de Lammenais
1897 - Principes de métaphisique et de psychologie - 2 vols.
Publicou ainda alguns compêndios, a saber: Elements de Morale; Petits
elements de morale; Traité générale de Philosophie (em 4 tomos) e Traité
Elementaire de Philosophie. Este último é que foi traduzido ao português. Além do
compêndio, traduziu-se A filosofia da felicidade (Garnier, 1878, 335p). Não se trata,
nesta última obra, de efetivar discussões doutrinárias mas de ensinamentos para trilhar a
moderação, avaliar o papel dos bens exteriores e dos diversos sentimentos que afetam os
homens. A felicidade, segundo Janet, depende do "desenvolvimento harmônico

48
permanente de todas as nossas faculdades em sua ordem de elevação". Para tanto,
cumpre evitar conclusões dogmáticas, cabendo a cada um levar em conta seus próprios
receios e certezas. "Quanto a nós - escreve - confessemo-lo, nossa filosofia é uma
filosofia de esperança; esperamos tanto para a humanidade como para o indivíduo
destinos que se desenvolvam sem cessar em excelência, dignidade e perfeição".
Do ponto de vista estritamente doutrinário, Janet singulariza-se por
abandonar o procedimento até então seguido por seus predecessores (que enfatizaram as
análises psicológicas), dando preferência ao historicismo também presente ao ecletismo.
O próprio Cousin distinguia:
1º) o ecletismo como método (historicismo);
2º) o método psicológico, elevado à condição de fundamento último da
filosofia; e
3º) o espiritualismo. O historicismo aplicou-se sobretudo à história da
filosofia, seguindo a trilha aberta por Hegel.
Ainda que tanto Cousin como seus seguidores valorizassem devidamente o
significado de alguns problemas no conjunto da meditação filosófica, no caso particular
da moral empreendeu-se a tentativa de fundar (psicologicamente, isto é, empiricamente)
a idéia de bem, tentativa que apresentou as dificuldades antes resumidas. Janet seguiu o
próprio curso da filosofia, confrontando Platão, Aristóteles e Kant, sobretudo. Dessa
análise, centrada no conceito de liberdade, chega à seguinte conclusão:
"Definimos pois a liberdade como a potência de agir segundo idéias ou
conceitos. Se no homem houvesse somente a sensibilidade, isto é, o prazer ou a dor,
ainda que sendo livre em potência (o que é talvez a condição dos animais), o homem
não o seria de fato. Seria invariavelmente dominado pela atração do maior prazer ou
do receio da maior dor. Mas, pela intervenção do entendimento, sua vontade se acha
aberta 1º) ao constrangimento externo e 2º) ao constrangimento interno dos impulsos
sensíveis. Torna-se assim, segundo a expressão de Kant, 'a potência de começar o
movimento'. O sentimento interior da liberdade é pois o sentimento de dispormos desse
poder que, esclarecido pelo entendimento, encontra em si mesmo a força para realizar
o que o entendimento lhe propõe.
Em resumo, a liberdade não é outra coisa que a força moral. A experiência
nos atesta que o homem pode tornar-se o mestre da natureza física que submete a seus
desígnios; pode tornar-se o mestre de seu próprio corpo, o mestre de suas paixões, o
mestre de seus hábitos, de seu caráter, de suas ideias, numa palavra, o mestre de si
mesmo. Assim, remontando, passo a passo, da natureza exterior ao corpo, do corpo às
paixões, das paixões aos hábitos e ao caráter, chegamos até um último motor que move
sem ser movido: é a liberdade".23
No desenvolvimento dessa tese, critica acerbamente o utilitarismo em suas
várias versões, sobretudo na sua expressão contemporânea (Stuart Mill), e denomina-o
moral de interesse. Escreve: "Sendo distinto do prazer e da utilidade o bem moral ou
23
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honesto, não pode a lei da atividade humana ser procurada nem na paixão, que tem por
objeto o prazer, nem no interesse, bem entendido, que tem por objetivo o útil, nem
finalmente no sentimento. Essa lei existe em outro princípio de ação que se chama o
dever".24
A lei moral, pela circunstância de que o homem acha-se também ligado à
animalidade, assume a forma de um constrangimento, de uma ordem, de uma
necessidade. É um mandamento, uma proibição. "Faze o bem e não faças o mal" - tal é
sua fórmula. Fala como um legislador, como um senhor.
O constrangimento de que se trata não é entretanto físico mas puramente
moral. Impõe-se à nossa razão, sem violentar a liberdade. "Esse gênero de necessidade,
que só se impõe à razão sem constranger a vontade, é a obrigação moral. Dizer que o
bem é obrigatório é, pois, dizer que nos consideramos como obrigados a cumpri-lo sem
que sejamos a isso forçados. Pelo contrário, desde que o cumpríssemos por força,
cessaria de ser o bem. Deve, portanto, ser exercido livremente, e o dever pode ser
definido como uma necessidade consentida. É o que esta expresso nesta definição de
Kant: o dever é a necessidade de obedecer à lei pelo respeito à lei".
Janet iria entretanto conciliar essa fundamentação racional da moralidade,
de inspiração kantiana, com a tradição escolástica que a considerava meio adequado à
conquista da felicidade, doutrina que passaria à história com a denominação de
eudemonismo. Afirma: "Já vimos que o sentimento é um princípio insuficiente para
fundar a lei moral. Quererá isto dizer que deva ser completamente evitado e tratado
como inimigo? É o defeito da moral de Kant o de atirar uma espécie de desfavor aos
bens sentimentos e às inclinações naturais que nos conduzem ao bem espontaneamente
e sem esforço. Ele só reconhece o caráter da moralidade onde existe obediência ao
dever, isto é, esforço e luta, o que implica definitivamente resistência e rebelião,
porquanto a luta supõe o obstáculo".25
Janet via no rigor kantiano um resultado do protestantismo, da doutrina da
predestinação. Repugna-lhe aceitar que existem eleitos e réprobos porque infere dessa
distinção que os eleitos são justamente os que nascem viciosos porquanto vêm na lei
moral o seu caráter repressor e inibidor. Os que são bons por natureza não chegam a
alcançar o mérito, que estaria circunscrito ao cumprimento à lei por puro respeito. Não é
essa a virtude dos gregos, exclama, "virtude acessível e branda virtude amável e nobre,
virtude misturada de ritmo e de poesia". Não é a virtude cristã, "virtude de ternura e de
coração, virtude de dedicação e de fraternidade".
Paul Janet conclui de modo seguinte: "Não se trata de substituir, pois, a
moral do dever pela moral do sentimento; apenas nos levantamos contra a exageração
de Kant, que exclui inteiramente o sentimento do domínio da moralidade, e
frequentemente parece confundir na moral o meio com o fim. O fim é chegar a sermos
bons. Se Deus começou por nos fazer tais, dispensando-nos de uma parte dos esforços
para chegar ao fim, seria uma moral imperfeitíssima aquela que encontrasse meio de se
queixar, que equiparasse os bons e os maus sentimentos, e constituísse até um
24
25
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privilégio em favor destes, O sentimento, diga Kant o que disser, não é, pois, o inimigo
da virtude; lhe é, pelo contrário, o ornamento e a flor. Aristóteles foi ao mesmo tempo
mais humano e mais verdadeiro quando disse: 'O homem virtuoso pé aquele que se
apraz em praticar atos de virtude'. Não basta ser virtuoso é preciso também que o
coração ache prazer em o ser. Se à natureza já aprove fazer por nós os primeiros
gastos, seria ser muito ingrato querer-lhe mal por isso".26
A doutrina eclética assim fundamentada denominou-se eudemonismo
racional e á sua justificativa Paul Janet dedicaria todo um tratado (La morale, 1874),
resumido e incorporado ao compêndio que tanto sucesso iria alcançar no Brasil entre os
professores que se mantinham fiéis ao ecletismo. Naquela obra diria que "nosso
princípio fundamental é que o bem moral supõe o bem natural que lhe é anterior e
serve de fundamento". Vale dizer: a busca da felicidade, que Kant rejeitara como
objetivo da moral, se ilumina pela razão natural. Assim, a felicidade é uma escolha
racional, identifica-se com a perfeição, revestindo-se do caráter de obrigatoriedade que
não lhe atribuíra Aristóteles.
A adesão dos ecléticos brasileiros à doutrina de Paul Janet expressa-se no
fato de que tenham adotado, tornando-o obrigatório, o seu compêndio, tão logo se
publicou na França, na tradução de seu livro Filosofia da felicidade (Rio de Janeiro,
Garnier, 1878) e, finalmente, na própria tradução do compêndio (Tratado Elementar
de Filosofia), que a Garnier editaria em dois tomos, nos anos de 1885 e 1886.
Na França, os neokantianos, cuidariam de ridicularizar a doutrina moral de
Paul Janet. Assim, Victor Brochard (1848/1907) iria dizer que as duas idéias (dever e
felicidade) são irreconciliáveis, porquanto se os homens tendem naturalmente para a
felicidade, não faz o menor sentido pretender a tanto obrigá-los. A defesa da solução
eclética seria efetivada pelos neotomistas, na pessoa do padre dominicano Sertillanges,
nestes termos: "Basta ler, por exemplo, a lúcida exposição do Dr. Mr. P. Janet para
dar-se conta de que esta pretensa contradição somente repousa sobre uma confusão do
crítico. O bem natural e essencial sendo o fundamento do dever, diz Paul Janet,
admitimos com Kant que o bem moral é, ao contrário, a consequencia: e assim
encontra-se justificada esta dupla proposição: o dever consiste em fazer o bem. O bem
consiste em cumprir seu dever. Noutros termos, o dever consiste em buscar o que é
naturalmente bom; e o ato moralmente bom é aquele que é praticado por dever.
Nada mais claro, para quem conhece o estado da questão, que este resumo
da moral eclética. Encontram-se aqui três termos: o bem natural ou essencial, dito de
outro modo, ontológico, objeto do metafísico. Há em seguida o dever, que consiste em
realizar este bem, enquanto realizável no homem e pelo homem. E há, enfim, o bem
moral, que consiste em obedecer ao bem moral assim definido.
Não há pois nenhuma contradição em fazer depender o dever do bem e ao
bem do dever; pois nestas duas fórmulas, o bem de que se fala não é o mesmo...
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... À frente, um bem a realizar, que é a perfeição do homem... Em seguida a
lei do dever, que ordena realizar este bem em si. Enfim, o bem moral, que consiste na
obediência à lei.
Eis portanto o bem humano considerado como objeto, o bem ontológico,
que é, em si, para o eclético como para nós, o ponto de partida da moral. E o ponto de
partida da moral não é a metafísica?". 27
Os neotomistas marchariam no sentido da adoção da doutrina moral do
ecletismo, na formulação de Janet.
No Brasil, o ponto de vista eclético não seria aprofundado, desde que, no
momento mesmo em que se formula, tem lugar a retomada da crença na moral
científica.
5.4. O IMPERATIVO DE SER DADA CONTINUIDADE À PESQUISA
Os elementos mobilizados precedentemente evidenciam que a Escola
Eclética representa expressivo movimento intelectual, dotado de plena autonomia em
relação às fontes inspiradoras. Além do mais, seus principais integrantes ainda não
estavam movidos pela inferioridade que se apossou de grande número de intelectuais
brasileiros - como subproduto da ascensão do positivismo - razão pela qual discutiram
em pé de igualdade com Victor Cousin e outros representantes franceses da Escola.
De todos os modos, as causas internas que a levaram a tão fragorosa derrota,
nos decênios posteriores aos anos oitenta, ainda não foram suficientemente estudadas. À
primeira vista, com a solução dada por Janet à questão mais significativa do Ciclo de
Apogeu, a Escola Eclética Brasileira passava a dispor de proposta apta a enfrentar, no
terreno das idéias, a onda cientificista. Tal enfrentamento, entre outras coisas, inclui-se
entre os aspectos insuficientemente pesquisados.
Acalento a esperança de que as novas gerações de estudiosos da filosofia
brasileira conduzam tal investigação mais longe do que fui capaz de fazê-lo.
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6. A MORAL POSITIVISTA
Na consideração da moral positivista cumpre ter presente a singularidade do
movimento positivista no Brasil. Tanto na Europa como nos países ibero-americanos,
Augusto Comte (1718/1857) é considerado como uma espécie de ponto de partida,
carente de complementações. Em Comte não há teoria do conhecimento. Stuart Mil
(1806/1873) cuidou de preencher essa lacuna, aproximando o positivismo da tradição
empirista inglesa. Dessa forma o evolucionismo de Herbert Spencer (1820/1903) veio a
encaixar-se numa corrente em pleno ddd. Em Portugal aconteceu em nova fase, a partir
dos fins dos anos vinte, chamou-se diretamente neopositivismo, para enfatizar os
vínculos precedentes.
No Brasil, o positivismo é apenas o desdobramento de uma tradição
anterior, o cientificismo pombalino. Além disto e ao contrário da Europa, prosperou a
Religião da Humanidade, a tal ponto que os brasileiros acabaram tomando conta da
Casa de Comte, em Paris. De sorte que tanto o evolucionismo de Spencer como o
próprio neopositivismo tiveram que abrir caminho contra os positivistas. Silvio Romero
(1851/1914) intitulou Doutrina contra doutrina o livro em que procura familiarizarnos com o evolucionismo, para enfatizar que nada tem a ver com o positivismo
comteano, na forma como aqui se difundira. A aproximação à corrente européia que
desembocaria no Círculo de Viena (1929) e no neopositivismo, capitaneada por Otto de
Alencar (1874/1912) e Amoroso Costa (1885/1928), começa por uma crítica arrasadora
a Comte.
A análise pretendida tem assim que partir do próprio Comte e não daquilo
que veio a ser compendiado como filosofia positiva ou científica.
Como o reconhece Amoroso Costa, Comte tinha pleno domínio da ciência
de seu tempo, de que era um expositor de grande talento. Ao mesmo tempo, entretanto,
não tinha maior familiaridade com a problemática filosófica. Ele mesmo confessa, no
Prefácio Pessoal ao Curso de Filosofia Positiva (1842): "Jamais li, em língua alguma,
nem Vico, nem Kant, nem Herder, nem Hegel, etc.; somente conheço suas diversas
obras através de algumas relações indiretas e de certos resumos demasiado
insuficientes. Quaisquer que possam ser os inconvenientes dessa negligência
voluntária, estou convencido de que muito contribuiu para a pureza e a harmonia de
minha filosofia social". Deste modo, Comte sequer suspeitava que a transcrição do
mundo natural - em relação ao qual formou-se a ciência moderna que dominava
plenamente - para a sociedade não podia dar-se sem pressupostos a serem explicitados.
Concebeu portanto a sociologia sem dar-se conta de que tanto o homem como a
sociedade correspondiam a totalidades às quais não se aplicavam o método que
aprendera nas posteriormente chamadas ciências exatas. Designou-a (à sociologia)
como a sexta e última ciência fundamental (as cinco precedentes eram, além da
matemática, a astronomia, a física, a química e a biologia, que ainda não havia assumido
essa feição e não a mencionava mas à fisiologia). A sociologia que conhecemos não
guarda maiores relações com a obra de Comte, devotada à reforma social e à
implantação do chamado estado positivo, etapa final da evolução da humanidade. A
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religião da humanidade aparece posteriormente como um expediente a serviço daquele
projeto político.
Nesse contexto, procurar-se-á debalde qualquer referência à temática
estruturada no Ocidente em torno da disciplina que foi denominada de ética. No
positivismo inglês, que se afeiçoou ao liberalismo, a discussão moral segue as trilhas
abertas por Hume28, sendo solenemente ignorada no Brasil. O positivismo italiano
também gerou um estudioso da moral que buscou apreender a sua especificidade. Tratase de Roberto Ardigó (1828/1920), conhecido pela Escola do Recife mas apenas no
tocante ao direito.

6.1. A VERSÃO ORTODOXA
O processo de difusão da moral positivista no Brasil compreende a tradução
da obra de Pierre Lafitte (1823/1903), fato que se deu muito tardiamente, em 1938,
presumivelmente como uma reação ao curso seguido pelo Apostolado, adiante
caracterizado. Lafitte veio a ser o herdeiro da ortodoxia comteana e da Igreja Positivista
parisiense. A pretexto de que havia desrespeitado a um dos dogmas, ao aceitar ser
designado professor em estabelecimento oficial, o Apostolado brasileiro com ele
rompeu de forma ruidosa, promovendo inclusive um auto-de-fé com os seus livros.
Depois da morte de Lafitte, o Apostolado brasileiro assumiu o seu lugar na Igreja
Positivista, em Paris.
O livro de Pierre Lafitte chamou-se diretamente: Moral Positiva. Sua
necessidade atual; seus caracteres fundamentais; suas principais aplicações. (Rio
de Janeiro, J. R. de Oliveira, 1938, 334p). Trata-se de um conjunto de conferências
pronunciadas em 1878, coligidas por um dos participantes (Emile Antoine), revistas e
ampliadas pelo autor antes de serem dadas à luz. O Apostolado não teve nenhuma
participação da edição da tradução brasileira. O livro é interessante como demonstração
do entendimento (melhor dito: do desentendimento) comteano da moral.
Lafitte define a moral como o "conjunto de regras universais, que servem à
Humanidade para dirigir e aperfeiçoar a vida individual, doméstica e social". Antes de
mais nada, cumpre ter presente que o estado positivo concebido por Comte deveria levar
à constituição de pequenas unidades nacionais. Assim, escreve: "De acordo com
Augusto Comte, é mister conceber a pátria nacional como uma Cidade preponderante
com um território necessário à sua nutrição, no qual vive certo número de famílias,
tendo antecedentes comuns e trabalhando para uma prosperidade comum. A Holanda,
entre os diversos estados atuais, pode ser encarada como um tipo mais próximo deste
padrão, suas dimensões sao suficientes para a existência durável de um regime pacífico
e industrial, regrado por uma fé demonstrável. Em que poderá consistir a utilidade das
nações mais extensas, quando já não nos batermos no exterior para manter
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internamente um regime de opressão?" (p. 290). Na medida em que o sacerdócio da
Humanidade esteja suficientemente amadurecido, seguir-se-á a decomposição das
nacionalidades muito desenvolvidas e a concentração dos poderes legislativo e
executivo. "Durante a transição", prossegue, "caberá ao governo temporal manter a
ordem e impedir todos os atentados contra a família e contra a propriedade". A França
também não escapará desta lei!" - exclama. Vale dizer, subdividir-se-á em "pequenas
pátrias".
Embora não o explicite, a marcha no sentido do estado positivo, consiste na
eliminação progressiva da diferença entre direito e moral. As regras desta última serão
obrigatórias mas a educação positiva fará com que sejam cumpridas de bom grado.
Em matéria moral, o comtismo não se cansa de exaltar o passado. Foi a
marcha da humanidade que constituiu as regras que o estado positivo preservará,
limitando-se a retirar-lhe os fundamentos teológicos. A passagem de Moisés para Cristo
introduz, "pela primeira vez, a idéia de progresso em moral". Nessa progressão, cabe
destacar o papel do clero católico, cujo "devotamento social..., durante treze séculos,
fez, da maior parte de seus membros, verdadeiros cidadãos da Terra". (p. 37). As regras
constantes do Decálogo resultam de longa evolução espontânea. Também a moral
teológica tem o mérito de ter sido um meio de conservação dos progressos morais.
Comte não revela a mesma simpatia em matéria de moral metafísica - isto é, da Época
Moderna - que, a seus olhos, revelou-se "falsa, contraditória e anárquica". Finalmente,
a sociedade tende espontaneamente para a moral positiva, ao consagrar, em nome da
Humanidade, preceitos que se defendiam em nome de Deus. Tal evolução deu-se nos
diversos planos da existência e assim se resume: pessoal, com o reconhecimento da
importância da higiene; doméstica, no culto aos mortos e na família; cívica, no respeito
à lei e na defesa da Pátria; e religiosa, no culto dos grandes homens. A moral positiva
não passaria, portanto, da síntese de toda a evolução da humanidade nos estágios
precedentes.
Concluído o escorço histórico, Lafitte diz que a moral positiva está
elaborada na obra de Comte, cabendo apenas ensiná-la, segundo o princípio de que "a
maneira de corrigir o que se mostra vicioso, arbitrário e egoísta é criar seres,
individuais e coletivos, honestos, razoáveis e devotados". Ao que acrescenta: "Não
queremos, enfim, mudar o atual estado de coisas de um dia para o outro; a sociedade,
felizmente, caminha mais ou menos por si mesma. O que procuramos é lenta e
continuamente modificá-la, segundo diretrizes científicas demonstráveis, repelindo toda
agitação perturbadora, que só serve para reanimar, quer nas instituições quer nos
espíritos, uma retrogradação, já inexistente nos costumes". (p. 117). Trata-se, portanto,
de criar o homem novo, postulando uma ficção científica que trouxe terríveis
consequencias ao longo do século XX.
Porque a ficção do homem novo tem para Comte uma base científica?
Graças sobretudo à hipótese contida na obra Sobre as funções do cérebro (1825) de
Franz Joseph Gall (1758/1828), onde se demonstra que a alma corresponde a um termo
abstrato e que as funções cerebrais têm uma localização prévia na substância cinzenta.
Graças a isto, a moral passou a dispor de uma base científica. Ainda que Gall não haja
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conseguido decompor as faculdades intelectuais e tenha insulado o cérebro dos sistemas
vegetativo e nervoso, facultou a Comte "construir a teoria do cérebro e, sobre esta base
sistemática fundar ciência moral".
O homem é tão (naturalmente) capaz de apego, veneração e bondade como é
espontaneamente egoísta e ambicioso. "Graças à demonstração da existência dos
sentimentos benévolos foi que o positivismo pôs em foco a questão principal:
desenvolver o respeito tão seriamente comprometido pelo estado revolucionário". O
princípio nuclear da moral positiva é apresentado nestes termos: "A veneração é a base
de toda a hierarquia, de toda a nobre dependência, de todo o aperfeiçoamento. Se o
homem não fosse um animal venerador, não teria sacerdócio, nem governo, nem
sociedade e, portanto, não teria moral". (p. 133).
E logo adiante: "Amar os superiores é o começo da plena emancipação e do
verdadeiro progresso moral, ponto de partida de todos os outros... O respeito é uma
faculdade que a educação positivista cultivará e desenvolverá de modo especial".
Segue-se o programa que constitui o cerne da religião da humanidade: o
culto dos grandes homens; a veneração dos fracos pelos fortes e o devotamento dos
fortes aos fracos, segundo o mandamento fazer o bem pelo próprio bem. "As leis
naturais não começam a existir só no dia em que são descobertas; são de todos os
tempos. Eis o motivo pelo qual a Humanidade, assenhoreando-se do que lhe pertence,
onde quer que o encontre, reivindica como seus todos os devotamentos que, desde o
passado mais remoto, têm honrado a nossa espécie".
Estabelecida a base do que se poderia chamar apropriadamente de educação
positiva, de que acabaria por resultar seres morais, Lafitte detém-se nas sanções da
moral positiva, cuidando de eliminar-lhes todo caráter sobrenatural, circunscrevendo-as
à expiação aqui mesmo na terra, com o propósito de desenvolver a responsabilidade
pessoal, explicitando a legitimidade do recurso a meios extremos (confisco da
propriedade, da liberdade e da própria vida) quando o repúdio da opinião pública ou da
família não se revelarem suficientes; na consagração moral do positivismo, decorrência
natural do culto da humanidade que os mortos representam, sendo portanto Ser
Supremo, de onde decorre o mandamento: os mortos governam os vivos; a teoria
positiva ("como todos os seres só têm o direito de sempre cumprir o dever, o problema
da liberdade consiste em tornar esta norma cada vez mais espontânea") e, finalmente, o
caráter religioso da moral positiva. O livro contém ainda uma parte denominada de
"principais aplicações da moral positiva", onde recorre a exemplos dos princípios
precedentemente apresentados, hauridos nos planos individual, doméstico e cívico.

6.2. A CONTRIBUIÇÃO DO APOSTOLADO
A Igreja Positivista exerceu magistério moral durante a República Velha. Os
católicos o reconheceram e o diz expressamente Jackson de Figueiredo (1891/1928)
segundo o pode ver na antologia organizada por Anna Maria Moog Rodrigues (A Igreja
na República, Brasília, Câmara dos Deputados - 1981). Vejamos qual seria a principal
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inferência a retirar do exame do magistério moral exercido pela Igreja Positivista na
Primeira República.
A Religião da Humanidade seria o desfecho da evolução da Humanidade no
sentido da Fraternidade Universal. Para lográ-lo é preciso ligar em cada indivíduo o
interior ao exterior. Deste modo estar-se-ia voltando ao sentido da palavra religião (do
latim religare).
Do ponto de vista interior o ciclo evolutivo da ciência estaria concluído com
a descoberta, por Augusto Comte, da lei dos três estados, segundo a qual a humanidade
estaria completada e não mais se expandiria.
Do ponto de vista exterior, a plena harmonia dos sentimentos seria
alcançada, de um lado, pelo desenvolvimento do altruísmo e, de outro, pelo
reconhecimento, fora de nós, de um ser superior. Em lugar das formas religiosas
anteriores, fetichistas, politeístas e monoteísta, o Ser Supremo no positivismo é a
Humanidade. A religião, de espontânea e revelada, alcança o seu estágio final
(positivo), ao ser demonstrada.
Temos, pois, afinal, uma religião inteiramente racional.
A partir daí, contudo, como se deu o exercício do magistério moral pela
Igreja Positivista na Primeira República?
Miguel Lemos (1854/1917) começou a adotar a expressão "infalibilidade de
Augusto Comte" e a criticar os que "acreditam haja a ciência avançado depois de
Augusto Comte". O caminho até encontrar heréticos estava traçado. Surpreendente é que
haja sido nada mais nada menos o chefe da Igreja Parisiense, Pierre lafitte (1823/1903).
Como punição mandou queimar os seus livros (Circular anual da Igreja Positivista
do ano de 1885).
Quando Luiz Antônio Verney (1713/1792), nos meados do século XVIII,
inicia o processo através do qual Portugal tão tardiamente iria abrir-se à Época
Moderna, publicando O Verdadeiro Método de Estudar, o fez anonimamente. Seus
opositores logo reivindicaram fosse queimado o livro enquanto não aparecia o próprio
autor para levá-lo à fogueira. Na Biblioteca do Escorial, na Espanha, há um vistoso
painel em que os cardeais assistem à incineração de um livro.
Quer dizer: quando a religião racional teve que ser levada à prática, Miguel
Lemos valeu-se diretamente das tradições católicas. No tempo em que Teixeira Mendes
(1855/1927) torna-se, com a morte de Miguel Lemos, o principal Apóstolo não se furta
a explicitar essa dependência. Recusando dar a essa substituição caráter definitivo alega
que se não o fizesse "inflingiria eu gravissimamente os ensinos de nosso mestre e dos
seus predecessores católicos". Assim sobre o mesmo assunto acrescenta: "que a
resolução por ele tomada era na convicção de que obedecia aos ensinos de nosso
mestre e como se tivesse em sua presença e na presença de sua tenra e imaculada
padroeira; que assim procedendo acreditava fazer o máximo ao seu alcance para
continuar os esforços apostólicos do fundador e diretor de nossa igreja; que a não ser
assim, a sua conduta constituiria uma inqualificável ingratidão não só para com os
nossos Santíssimos Pais Espirituais mas também para o incomparável amigo..."29.
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Como bem observou Ivan Lins (1904/1987), em sua História do positivismo no Brasil
(2ª edição, 1967), Comte foi equiparado à Cristo e Clotilde de Vaux à Virgem Maria.
Em 1903, Teixeira Mendes publica um livro dedicado à "Reflexão
positivista sobre o culto católico considerado como o herdeiro das religiões anteriores
pela adoração do redentor e precursor imediato da religião da Humanidade e pela
adoração da Virgem Mãe". Em 1899, descrevera "uma visita aos lugares santos do
positivismo".
Infere-se, portanto, claramente que a religião racional resultou ser nada mais
nada menos que a religião tradicional. Os positivistas subestimaram o caráter
eminentemente moral da religião judaica-cristã. Sua presença determinou que o
substrato último da cultura ocidental fosse de caráter moral. de sorte que a simples
declaração de que, agora, estamos de posse da moral científica provou ser uma grande
ilusão. O fundamento da moral é de índole religiosa. No caso brasileiro teria que ser
perguntado qual o conteúdo da moral que nos foi legado pela longa tradição cristã em
que nos inserimos.
Os marxistas, que se apropriaram da tradição cientificista, tampouco fizeram
essa pergunta.

6.3. AVALIAÇÃO CRÍTICA
A ciência é um tipo de saber que estabelece objetividade válida
universalmente. A física, a química e a biologia são conceituadas de igual modo em
toda parte. Embora não haja nesse plano a experiência crucial, as leis científicas são
hipóteses passíveis de retificação ou refutação. Dependem da experiência; não valem
como dogmas que se encontram acima de todas as circunstâncias.
Para constituir-se como ciência, o saber deve limitar o seu objeto, evitando
as totalidades. O conhecimento científico da sociedade ou do homem dá-se em áreas
limitadas, previamente fixadas.
"O homem é um fim em si mesmo e não pode ser usado como meio"
corresponde à expressão resumida do princípio máximo da moralidade kantiana. Sua
inteira formulação é a seguinte: "Procede de maneira que trate a humanidade, tanto na
tua pessoa como na de todos os outros, sempre e ao mesmo tempo como fim, e nunca
como puro meio". Trata-se, naturalmente, de um ideal de pessoa humana que transpassa
toda a cultura ocidental. Sua formulação original encontra-se no Decálogo de Moisés,
subsequentemente enriquecida pela meditação medieval e a discussão ocorrida na
Inglaterra, no século XVIII. A explicitação de que se trata de um ideal de pessoa
humana encontra-se na meditação de Joseph Butler e Imanuel Kant.
Kant distingue idéias de ideais. Estes correspondem a arquétipos
inspiradores. A distinção foi por ele mesmo apresentada deste modo: "A virtude e, com
ela, a sabedoria humana, em toda a sua pureza, são idéias. Mas o sábio (do estóico) é
um ideal, isto é, um homem que não existe senão no pensamento, mas que corresponde
plenamente à idéia de sabedoria. Assim, como a idéia faculta a regra, o ideal serve, de

58
modo semelhante, de protótipo à determinação completa da cópia e nós não temos,
para julgar nossas ações outra regra senão a conduta deste homem divino que
conduzimos em nós e ao qual nos comparamos para nos julgar e também para nos
corrigir, mas sem poder jamais alcançar a perfeição". (Crítica da razão pura, trad.,
francesa, PUC, p. 413-414).
A história do Ocidente distingue plenamente a moral do direito. Na medida
em que os princípios morais passam a ser aceitos pela sociedade, transitam para a esfera
do direito, isto é, tornam-se obrigatórios. O processo de aceitação das normas morais
nada tem a ver com o que se dá com a ciência. A ciência moderna, notadamente porque
encontrou a oposição da Igreja Católica, tardou em universalizar-se. Contudo, desde que
foi dado esse passo, é à comunidade científica que compete estabelecer retificações e
acréscimos. Sendo naturalmente um corpo vivo em expansão (muito ao contrário do que
supunha Comte, ao afirmar que estava conclusa e acabada), a ciência insere áreas de
disputas e controvérsias. As formas de solucioná-las acham-se entretanto plenamente
estabelecidas.
Não tem cabimento, portanto, falar-se em moral científica. Na medida em
que o homem jamais será um ser puramente moral, oscilando invariavelmente entre as
inclinações e os ditames da moralidade - quando a sua consciência os conhece e aprecia,
nada tendo portanto de inatos, nem muito menos, como imaginava Comte, de
automáticos - a moral será sempre uma conquista árdua tanto para os indivíduos como
para as comunidades. Além de ser ensinada, seja dos púlpitos seja das cátedras, a moral
comporta meditação de caráter teórico que foi chamada de ética. Também nesse
particular, não se chega a vislumbrar qual seria a contribuição específica do positivismo
comteano.
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7. A "MORAL" TOTALITÁRIA

7.1. TRAÇOS ESSENCIAIS E EXPRESSÕES MAIS SIGNIFICATIVAS DO
TOTALITARISMO
O totalitarismo é um fenômeno ocorrido no século XX e, por mais que
possa apresentar essa ou aquela semelhança com o absolutismo monárquico ou com os
governos tirânicos do passado, tem na verdade características próprias que o
singularizam. Assim, até onde podemos conhecer as estruturas estatais antigas e
modernas, nenhuma delas conseguiu o poder total e absoluto alcançado pelos Estados
totalitários contemporâneos. Estes lograram a proeza de quebrar todos os laços de
solidariedade entre seus súditos, transformando-os em massa amorfa. A oposição tornase episódica, sendo implacavelmente esmagada, sem despertar qualquer interesse
popular.
Todos os países ocidentais conheceram movimentos totalitários de maior ou
menor intensidade. Entretanto, somente na Alemanha adquiriram maturidade suficiente
para empolgar o poder. O nazismo veio a ser a experiência totalitária mais
desesperadora vivida pelo Ocidente.
É certo que na Rússia, com a chegada dos comunistas ao poder, começou a
ser montado um sistema totalitário que durou cerca de setenta anos. Contudo, embora o
arcabouço teórico de que se valeu seja de origem ocidental, a tradição cultural do país é
bizantina, estando mais próxima do despotismo oriental do que das tradições do
Ocidente. Apesar dessa peculiaridade, tornou-se o sistema totalitário mais duradouro e,
por isto mesmo, digno de atenção detida. O fenômeno do nazismo sugere que o
Ocidente não está a salvo de semelhante traumatismo, razão pela qual o estudo do
totalitarismo soviético não é uma questão meramente acadêmica mas de grande
relevância para os destinos do Ocidente.
Os movimentos totalitários são de natureza prevalecentemente política.
Examinando-os mais de perto, verifica-se que apresentam muitos pontos em comum
com o fanatismo religioso. Contudo, a religião somente se transforma em expressão
totalitária quanto transita para a esfera política, a exemplo do que se dá no Islã. No seio
da Igreja Católica, o movimento autodenominado de "teologia da libertação" tem
revelado um grande potencial totalitário. Os partidos políticos a qeu tem dado origem
inclinam-se francamente por uma opção totalitária.
O totalitarismo gestou-se como desenvolvimento de alguns traços presentes
às doutrinas socialistas, em especial a marxista mas não apenas esta. O movimento
hitlerista chamava-se nacional-socialismo e na origem do fascismo italiano é muito forte
a presença do ideário socialista. Ainda assim, o movimento totalitário típico é de
inspiração comunista.
Os comunistas desenvolveram o menosprezo ao Estado Liberal de Direito
presente ao marxismo. Marx entendia o Estado Liberal como uma expressão do
predomínio político da burguesia, sendo uma circunstância transitória na história da
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humanidade. Usou para caracterizá-lo a infeliz expressão de "ditadura burguesa", a ser
substituída pela ditadura do proletariado.
No Ocidente, os sociais-democratas que eram de fato os herdeiros do
marxismo logo verificaram que as previsões de Marx a esse respeito estavam
equivocadas. A posse do poder econômico não equivalia ao domínio automático da
máquina estatal. Tanto isto era verdade que os sociais-democratas elegeram expressivas
bancadas parlamentares e marcharam para a formação de governos socialistas, mantidas
intactas as estruturas econômicas.
A tradição russa era entretanto inteiramente diversa. Ali nunca chegou a
existir Estado Liberal de Direito. A monarquia era absoluta e apenas durante uns poucos
anos anteriores à Primeira Guerra Mundial funcionou uma entidade parecida aos
parlamentos ocidentais, denominada Duma, mas que na verdade estava longe de
caracterizar uma monarquia constitucional. Na Rússia, o Czar continuou a exercitar seus
podres despóticos tradicionais mesmo na curta fase de funcionamento da Duma. De
sorte que os comunistas aproximaram o conceito marxista equívoco de "ditadura
burguesa" do Estado czarista - que era de fato despótico e asiático - e desenvolveram
uma doutrina coerente de menosprezo das liberdades democráticas duramente
conquistadas no Ocidente. Essa doutrina é justamente o que se chamou de marxismoleninismo.
Lenin desenvolve a sua doutrina do estado concebido como uma ditadura
sobretudo no livro O Estado e a Revolução (1917), bem como no livro subsequente em
que volta ao assunto - A Revolução Proletária e o Renegado Kautski (1918). Para
avaliar-se o desprezo que vota às conquistas liberais, pode-se consultar o ensaio
"Discurso sobre o Engano do Povo com as Palavras de Ordem de Liberdade e
Igualdade" (1919).

7.2. O CERNE DA ÉTICA TOTALITÁRIA
O princípio fundamental que orienta a ética totalitária consiste na convicção
de que os fins justificam os meios.
Posto que pretendo erigir uma sociedade nova, onde haja desaparecido a
exploração do homem pelo homem, posso valer-me de não importa que meio para
alcançar tais objetivos.
A "ditadura burguesa" é odiosa. O princípio segundo o qual todos são
iguais perante a lei é meramente formal. O que importa de fato é a posse dos meios de
produção. De modo que o "habeas-corpus" ou o mandado de segurança contra o arbítrio
da autoridade são prerrogativas burguesas de que o proletariado se dispensará. Na
ditadura do proletariado não haverá arbítrio da autoridade porquanto esta está dedicada
a uma obra grandiosa, visando aquele fim todas as ações que venha a empreender.
Weber chamou a esse arrazoado de "ética da convicção" e mostrou
magistralmente como é o campo propício ao aparecimento de pessoas frustradas que
buscarão recompensar-se dando vazão ao ressentimento, estando condenadas a tornar-se
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meros aduladores de um chefe. Eis o que disse a esse propósito, na conferência em que
examina a vocação do político:
"Quem quer que, utilizando a força, deseje instaurar a justiça social sobre a
Terra sentirá a necessidade de contar com seguidores, isto é, com uma organização
humana. Ora, essa organização não atua, a menos que se lhe faça entrever
indispensáveis recompensas psicológicas ou materiais, sejam terrestres ou celestes.
Acima de duto, as recompensas psicológicas: nas modernas condições de luta de
classes, tais recompensas se traduzem pela satisfação dos ódios, dos desejos de
vingança, dos ressentimentos e, principalmente, da tendência pseudo-ética de ter razão
a qualquer preço, saciando, por conseqüência, a necessidade de difamar o adversário e
de acusá-lo de heresia. Aparecem, em seguida, as recompensas de caráter material:
aventura, vitória, presa, poder e vantagens. O êxito do chefe depende, por completo, do
funcionamento da organização com que ele conte. Por esse motivo, ele depende
também dos sentimentos que inspirem seus partidários e não apenas dos sentimentos
que pessoalmente o inspirem. Seu futuro depende, portanto, da possibilidade de
assegurar, de maneira durável, todas essas recompensas aos partidários de que não
pode prescindir, trate-se da guarda-vermelha, de espiões ou de agitadores. O chefe não
é o senhor absoluto dos resultados de sua atividade, devendo curvar-se também à
exigências de seus partidários, exigências que podem ser moralmente baixas. Ele terá
seus partidários sob domínio enquanto fé sincera em sua pessoa e na causa que defende
seja depositada pelo menos por uma fração desses partidários, pois jamais ocorreu que
sentimentos idênticos inspirem sequer a maioria de um grupo humano. Aquelas
convicções, mesmo quando subjetivamente as mais sinceras, não servem, em realidade
e na maioria das vezes, senão para 'justificar' moralmente os desejos de vingança, de
poder, de lucros e de vantagens. A esse respeito, não permitiremos que nos contem
fábulas, pois a interpretação materialista da História não é veículo em que possamos
subir à nossa vontade e que se detenha diante dos promotores da revolução. E importa,
sobretudo, não esquecer que à revolução animada de entusiasmo sucederá sempre a
rotina cotidiana de uma tradição e que, nesse momento, o herói da fé abdicará e a
própria fé perderá em vigor ou se transformará - esse o mais cruel destino que pode ter
- em elemento da fraseologia convencional dos pedantes e dos técnicos da política.
Essa revolução ocorre de maneira particularmente rápida quando se trata de lutas
ideológicas, simplesmente porque esse gênero de lutas é, via de regra, dirigido ou
inspirado por chefes autênticos, os profetas da revolução. Nesse caso, com efeito,
como, em geral, em toda atividade que reclama uma organização devotada ao chefe,
uma das condições para que se alcance êxito e a despersonalização e o estabelecimento
de uma rotina, em suma, a proletarização espiritual, no interesse da disciplina. Essa a
razão por que os partidários vitoriosos de um chefe que luta por suas convicções
entram - e, de ordinário, rapidamente - em processo de degenração, transformando-se
em massa de vulgares aproveitadores".
O principal resultado de tal comportamento é eximir-se seu autor da
responsabilidade pelas conseqüências de seus atos. Afirma Weber "... quando hoje em
dia, num tempo de excitação (escreve logo no ano seguinte ao término da Primeira
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Guerra, quando os comunistas fomentam insurreição em alguns países europeus)... - a
excitação não é sempre e nem mesmo genuinamente uma paixão autêntica - vemos
subitamente surgir, de toda parte, homens políticos animados pelo espírito da ética da
convicção e proclamando: 'Não eu, mas o mundo é que é estúpido e vulgar, a
responsabilidade pelas conseqüências não cabe a mim, porém àqueles a cujo serviço
estou; não obstante, esperem um pouco e eu saberei destruir essa estupidez e essa
vulgaridade - diante de tal situação, confesso que antes de mais, procuro informar-me
acerca do equilíbrio interior desses partidários de ética da convicção. Tenho a
impressão de que, nove vezes em dez, estarei diante de balões cheios de vento, sem
consciência da responsabilidade que assumem e embriagados de sensações
românticas".30
A todos os estudiosos da ética totalitária tem impressionado vivamente o
tipo de personalidade que a ela se ajusta, porquanto não deixa de ser curioso, por
exemplo, condenar-se em Cuba a ditadura de batista e achar que deve ser derrubada pela
força, para em seguida aceitar passivamente a ditadura de Fidel Castro e pretender
mesmo que possa ter alguma justificativa.
É mais curioso ainda registrar que os prisioneiros desse tipo de convicção,
quanto conseguem libertar-se de seus grilhões, não sabem explicar a que atribuí-lo. O
certo é que, diante de algum fato mais brutal dos regimes comunistas, uma leva de
intelectuais deixou suas fileiras. Tal ocorreu nos anos trinta, diante dos expurgos e dos
processos de Stalin; por ocasião do pacto que este assinou com Hitler; na oportunidade
do relatório Krushov, em 1956, denunciando os seus crimes; na invasão da
Tchecoslováquia em 1968 e assim por diante. Daniel Bell diz a este respeito que "cada
geração de comunistas tem o Kronsdat que merece", para lembrar que, logo em seguida
à Revolução, os bolcheviques fuzilaram impiedosamente os marinheiros e soldados da
fortaleza de Kronsdat, justamente o grupo que havia bombardeado o Palácio de Inverno,
em Petrogrado (então capital da Rússia, cidade cuja denominação, durante a existência
da União Soviética, passou a ser Leningrado), e, assim, assegurando a sua vitória. De
sorte que a verdadeira face do bolchevismo não apareceu naquele momento em que essa
ou aquela geração o percebeu mas sempre estava presente.
Não cabe, portanto, nenhum empenho de "conversão" dos partidários da
ética totalitária. O que se pode fazer é reiterar que a moralidade encontra-se nos meios
que recorremos para vê-la realizada e não nos fins que nos movem. O próprio marxismo
acabou sendo vítima dessa armadilha, isto é, ao admitir que os fins justificavam os
meios acabou permitindo que a sua fraseologia fosse utilizada por quem não tem outro
fim senão o de perpetuar-se no poder a qualquer título. Por que nada têm a ver com
nenhuma espécie de socialismo os ditadores que na África e no Oriente chegaram a
proclamar-se "Repúblicas Socialistas", para explicitar seu alinhamento ao lado da então
inexistente União Soviética.
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7.3. INDICAÇÕES PARA PESQUISA
As principais expressões do totalitarismo no Brasil acham-se caracterizadas
no livro Evolução do Pensamento Político Brasileiro (Belo Horizonte, Ed,. Itatiaia,
1989). Contudo, não se procedeu, até o presente, à necessária caracterização de sua
manifestação no plano moral.
Dentre os autores marxistas, é na obra de Lenine (Vladimir Ilitch Ulianov
(1870/1924) onde a tese de que os fins justificam os meios acha-se formulada de modo
mais enfático, notadamente nos textos antes referidos (os livros O Estado e a
Revolução, de 1817 e A Revolução Proletária e o renegado Kaytski, de 1918; e o
ensaio "Discurso sobre o engano do povo com as palavras de ordem de Liberdade e
Igualdade", de 1919). Para compreender o caráter falacioso de sua identificação do
Estado Liberal de Direito com a tradição czarista basta consultar outro marxista
eminente: Edward Bernstein (1852/1932). Bernstein entendia que o ideal socialista
devia ser aproximado da moral e não da ciência. Além disso, que os postulados morais
que mais se aproximavam daquele ideário encontrar-se-iam na ética kantiana (cf.
antologia preparada por Joaquim Alberjan, editada pela Tecnos, Madrid. 1990).
Os textos de autores brasileiros em que os pressupostos da ética totalitária
estejam formulados precisariam ser identificados. A partir das indicações precedentes
será possível organizar a correspondente pesquisa.
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ADENDO

OBSERVAÇÕES CRÍTICAS DE JOSÉ MAURÍCIO DE CARVALHO

O "Roteiro para Estudo e Pesquisa da Problemática Moral na Cultura
Brasileira", evita entrar nos meandros teóricos para concentrar-se nas conseqüências do
ideário e nas diferenças entre as correntes. Eis as considerações que faço esperando que
possam ser úteis:
1º) O 2º parágrafo do item 2.1 começa com a seguinte afirmação: "Os
enunciados teóricos, no plano moral, limitavam-se à suposição de que a lei moral se
cumpre com vistas à vida eterna". Restrita dessa forma a assertiva aplica-se apenas aos
moralistas do que denominei de 2ª geração. Nessa ocasião tentou-se abafar a
espontaneidade da existência em nome de uma racionalização da vida. A 1ª geração
incorporará o sentido humanista do Renascimento que os fez preocupados inclusive
com o progresso material do Reino e com a arte de bem governar, cuidando os
moralistas, notadamente Frei Heitor Pinto, de evocar as idéias platônicas (ideal de bem
e de justiça) a fim de evitar que suas teses fossem confundidas com as sugestões de
Maquiavel. O treinamento do monarca devia seguir o ideal platônico. Há preocupação
com os efeitos do governo e com a arte (entenda-se técnica e a idéia que a Renascença
tinha de ciência) na vida do Reino. Nas págs. 28, 29 e 30 da introdução do meu livro
procurei resumir essa discussão.
2º) Os enunciados básicos que você indica no item 2.2 são conseqüência, a
meu ver, do afunilamento do debate moral. Não mais se discute o que é o bem, suas
fontes, diferentes tipos, conseqüências dos atos. A aproximação do ideal polatônico
gerou um estreitamento do debate moral. Por que motivo? É que se tentou abafar todas
as manifestações espontâneas do homem em nome da vivência de um ideal, na prática
inatingível. Curiosamente estão citando Descartes, o pai do subjetivismo moderno,
embora tivessem em vista apenas as idéias relativas a Deus. Na verdade assim
procedendo revelaram forte influxo do platonismo de Heitor Pinto. Ao procurar a
perfeição, vida semelhante a dos anjos e não a dos homens concretos, o propósito moral
limitou-se a combater tudo o que afastava do ideal de perfeição. A única riqueza era
Deus, assim deviam depositar nele toda a confiança vivendo na pobreza. Devia-se
também evitar todo pensamento de luxúria. Cf. o ideal de vida de Frei Antônio das
Chagas à p. 29: As consequências desse projeto são conhecidas. Nuno marques Pereira
e Feliciano de Souza Marques, por seu turno, fazem uma espécie de aplicação social dos
princípios debatidos pela 2ª geração. Estão a meio caminho entre os teóricos que
examinei (cf. o item 1b do meu livro) e os compromissos das irmandades religiosas
sobre as quais também fiz referência.
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3º) O título 3. "Primeira versão da moral cientificista" deixou de fora uma
questão importante. O uso das idéias dos jusnaturalistas alemães Heinécio e Pufendorf
por Souza Farinha tinha por objetivo repropor, em outro nível, o debate iniciado pela 1ª
geração. É de lá que vinha o propósito de aproximar-se dos valores modernos, em
embrião no Renascimento. Acreditaram os moralistas da 3ª geração que mesmo não se
alcançando os ideais propugnados pela 2ª geração, agindo com bons propósitos e,
sobretudo, atuando tendo em vista o modelo de cidadania encontrado em germe na 1ª
geração e agora, por eles desenvolvida, conseguiriam promover o progresso moral e
econômico. Esteves Pereira chamou a isso de Newtonianismo moral e creio que o
conceito é muito preciso e fecundo, completando o conceito de empirismo mitigado
devido a Joaquim de Carvalho. O projeto moral de Pombal era um ideal pedagógico
derivado do modelo de governo que os jesuítas denominaram de razão de Estado, cuja
raiz estava plantada na 1ª geração agora revista com base na idéia de progresso humano
posta em curso pelo iluminismo. O projeto dos iluministas baseava-se numa ciência
objetiva, numa moral universal, na idéia de progresso aplicada à história humana,
acreditando na capacidade das instituições nacionais promoverem a justiça e a
felicidade dos homens.
4º) Quanto às idéias de Melo Freire e Cairu estão colocadas de modo
preciso. Para efeito de compreensão acredito que o texto poderia ser substancialmente
enriquecido se fossem mencionados os rumos teóricos assumidos pelos dois autores.
5º) A discussão empreendida pela Escola Eclética esclarece muitos pontos.
Os jornalistas mineiros da segunda metade do século passado, mesmo aproximando-se
do liberalismo e de algumas idéias modernas no campo moral, não se distanciavam dos
tradicionalistas. Pode ser em função de não atentarem para a solução de Paul Janet,
ficando no ponto em que Gonçalves de Magalhães deixou a questão.

