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LEMBRETE IMPORTANTE QUANTO AO SENTIDO E AO MODO 
DE USAR DESTE CURSO 

 
1. O texto que se segue foi abreviado de forma metódica. Não é exigir muito 

pedir aos que o utilizem, em vistas ao exame, de estudá-lo realmente, e não 
apenas percorrê-lo, folheá-lo, acreditando ser o suficiente: cada qual é livre 
em suas opiniões doutrinais, mas isso não significa ignorar os materiais de 
base com que tivemos o trabalho de enriquecê-lo. O curso traz 
conhecimentos, é o resultado de numerosas leituras e pesquisas. É 
imprescindível não confundir curso e trabalhos práticos. 

2. O curso oral não é idêntico ao texto aqui apresentado – o qual é apenas o 
resumo daquele. Por vezes, algumas linhas do texto representam uma hora 
de curso; por vezes, tratamos de questões que não são abordadas no texto 
mimeografado. Logo, é muito pouco judicioso crer que a posse de um 
escrito dispense a presença habitual ao curso. 
 

Louis Jugnet, novembro de 1965 
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IIII    
 

Resumo do Curso Resumo do Curso Resumo do Curso Resumo do Curso     
“Doutrinas “Doutrinas “Doutrinas “Doutrinas FilosóficasFilosóficasFilosóficasFilosóficas e Sistemas Políticos” e Sistemas Políticos” e Sistemas Políticos” e Sistemas Políticos”    

 
1º A filosofia não deve ser negligenciada pelos estudantes do Instituto. 
 
Antes de tudo, para sua formação pessoal – motivo frente ao qual, graças a 
Deus, nem todos são insensíveis... Sem reflexões filosóficas, descambamos 
ou para fantasias retóricas, ou para a barbárie tecnicista (v. “A Ilha”1, de A. 
Huxley). Em segundo lugar (falo como utilitarista), os que desejam se 
preparar para o E.N.A. devem saber que, muitas das vezes, os debates com 
a banca tomam um caráter filosófico. (Eis porque se introduz, ao 4º ano, o 
ensino dessa matéria). 
 
Mais particularmente, existe uma filosofia política, de importância 
considerável: Platão, Rousseau, Hegel, Marx, Sartre, Raymond Aron etc. 
 
2º Algumas noções fundamentais para se compreender as grandes 
doutrinas. A sua variância não deve esconder as constantes, as grandes 
linhas mestras. 
 

a) A distinção entre a atitude realista e a idealista, no sentido preciso que essas 
palavras possuem em filosofia (v. um bom manual de filosofia, ou um 
vocabulário como o de Lalande). Isso respeita à teoria do conhecimento e à 
metafísica, mas existe uma aplicação política: alguns autores consideram a 
sociedade, antes do mais, como um fato, um dado, que podemos 
certamente aperfeiçoar, mas que primeiramente devemos tomá-lo tal como 
é (Aristóteles, Montesquieu, Comte, Marx, Maurras): é o realismo político. 
Outros pouco se ocupam do fato, se apegando a este apenas para realizar, a 
qualquer preço, um ideal estabelecido a priori (Rousseau, Brunschwig, 
Jaurès): é o idealismo político. 

b) Relações entre moral e política. 
 
A propósito, são possíveis três condutas: 
 
 - Proibimos a moral de se ocupar de política (seja porque não cremos na 
moral, seja porque a acantonamos na conduta individual). Esse é o 
maquiavelismo, idéia e prática muito difundida; 
 
- Ou incorporamos de tal modo a moral à política, que aquela venha a ser 
um braço desta (espécie de moral cívica). É o “moralismo político”. Ex.: 
Brunetière, Marc Sangnier e “Le Sillon” e, numa certa medida, a escola de 
Maritain; 
 
- Ou admitimos que a política contenha um aspecto técnico irredutível à 
moral, que ela não é idêntica a esta última nem quanto ao fim, nem quando 
aos meios (contra o moralismo); mas que está estritamente subordinada às 
exigências morais de seu uso e realizações (tal como a medicina). É a 
atitude de alguns pensadores, da qual voltaremos a falar em várias lições. 
 
 

                                                   
1 Vai-se encontrar no texto alguns títulos de livros traduzidos para o português e outros, em francês, como 
no original. A explicação é que os títulos traduzidos para o português são os que o foram para o francês, a 
partir de outras línguas; já os títulos que permanecem na língua franca são os que assim nasceram. [N. da 
P.] 
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IIIIIIII    
 

A política de PlatãoA política de PlatãoA política de PlatãoA política de Platão    
 

Trata-se aqui do “binômio” SÓCRATES-PLATÃO, visto que não podemos 
distinguir, com precisão histórica, o que vem de um e de outro. 
 
Motivo do interesse pelos gregos: no Oriente (exceto na China), não há 
filosofia política propriamente dita, mas uma religião com repercussões 
sociais. V. Maritain, a respeito dos gregos – “povo eleito pela razão” – que 
cumpriam, no plano da [razão], o papel de Israel no plano da religião. 
 
Efervescência na Grécia do séc. V: dissolução da religião, dos costumes, da 
ciência, das instituições. Daí o ceticismo e a sofística. Papel negativo dos 
sofistas (apesar de Hegel e Nietzsche, que os defendem) – destruição da 
idéia de verdade, da distinção do bem e do mal e de todos os valores 
sociais. 
 
PLATÃO (429-348), de casta principesca, inclinado à poesia: renuncia-a. 
Viaja e compara. Tentativa de ação política, retumbante fracasso. Filosofia 
pura, no final (“Academia”). 
 
Para ele, existe um verdadeiro interesse político, guiado por preocupações 
morais que supunham a reforma dos espíritos. Ocupar-se-á de convencer 
sucessivamente cidades inimigas. 
 
Gradação de uma política de tipo utópica (a mais célebre) para uma visão 
mais realista. “A República” – “O Político” – “As Leis”. 
 
- “A República”: divisão tripartite da alma (pensamento, coração, desejo), 
regrada por virtudes fundamentais. Projeção desse esquema sobre a 
sociedade; três escalões sociais: filósofos, guerreiros, artesãos (os escravos, 
que não eram cidadãos, não entravam na classificação). Os filósofos não são 
os “puros intelectos” que opomos tão amiúde frente aos homens de ação. 
Os guerreiros não são abrutalhados, mas recebem vigorosa educação. Não 
diz respeito a castas fechadas, como no bramanismo. Há ascensão e queda 
de homens, de um escalão para outro, segundo suas qualidades. As 
mulheres são iguais aos homens e podem aceder às funções superiores. 
Não existe propriedade individual (Platão é coletivista), nem família (o 
Estado regula questões tais como eugenia etc.), já que essas duas instituições 
são obstáculos ao poder absoluto do Estado. 
 
Comparação desse comunismo moralista com o dos anarquistas (Platão era 
estatista); com o dos marxistas (Platão sublinha o plano espiritual); com a 
atitude de Nietzsche (Platão põe os homens superiores ao serviço do bem 
comum, e não acima dele). 
 
Teoria dos diferentes tipos de regime político, conforme seja governado 
por um grande número, por um pequeno número ou por um só. Cada um 
desses tipos pode desviar-se, tornar-se demagógico, oligárquico ou tirânico 
(destino dessa classificação, a seguir). 
 
- “O Político”: o filósofo não governa, mas é conselheiro do governante. A 
soberania fundamenta-se na superioridade natural, atitude mais realista que 
a d’“A República”. 
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- “As Leis”: obra de maturidade, moralista como a “República”, mas 
politicamente menos utópica: papel da persuasão, maior liberdade do 
cidadão, alguma propriedade familiar etc.. 
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IIIIIIIIIIII    
    

A política de AristótelesA política de AristótelesA política de AristótelesA política de Aristóteles    
 
ARISTÓTELES (384-322). Aluno de Platão, depois filósofo independente. 
Preceptor e conselheiro de Alexandre da Macedônia, fundador de uma 
escola (o “Liceu”). Obra vastíssima, gênio notável, constantemente esquecido 
do ensino universitário, por razões diversas, mas admirado também por 
diversas pessoas, de Hegel (“Aristóteles é um dos mais ricos, mais 
profundos gênios que hão aparecido no mundo: um homem a que nenhum 
outro, em nenhum tempo, se poderia comparar... de todos os filósofos, é 
aquele com que fomos mais injustos”) até Darwin (“Lineu e Cuvier foram 
minhas duas divindades, mas são simples colegiais em comparação a 
Aristóteles”). É ao pensar sua filosofia (a qual não aceitava) que Bérgson fala 
da “metafísica natural da inteligência humana”. 
 
- O essencial de sua obra política está circunscrito nos limites d’“A Política”, 
construída solidamente, baseada no conhecimento preciso dos dados 
concretos (diversidade dos regimes segundo a localização, o gênero de vida 
dos habitantes etc., fazendo que a “teoria dos climas”, a qual se atribuí a 
Montesquieu, encontre-se já explícita em Aristóteles e seus continuadores 
escolásticos!). 
 
- A atitude geral [da obra] é a recusa simultânea do empirismo político puro 
à maneira dos sofistas, e do racionalismo utópico de Platão (tal está ligado a 
uma teoria do conhecimento que não convém analisar aqui. V. Thonnard, 
“Histoire de la Philosophie”, Desclée et Cie). Crença na natureza humana 
essencialmente estável e idêntica a si (id. Comte, Maurras, Camus, contra 
Hegel, Marx, Sartre), diversificando-se na variedade das instituições 
(contrasta com Rousseau e com o racionalismo abstrato do séc. XVIII). 
Preocupações morais profundas, mas não “moralismo” de tipo puritano. 
 
- Ponto de partida: o homem é social por natureza, ou sociável, não por seu 
aspecto gregário, mas pela parte racional (a civilização é escolha coletiva). 
Não se deve procurar a origem da sociedade partindo do constrangimento, 
nem de uma espécie de convenção jurídica. É fato da natureza, mas da 
natureza racional, espiritual. 
 
A família é a forma fundamental da sociedade (antiplatonismo). A 
propriedade é legítima, e indispensável à expansão da família. (Difere 
totalmente do capitalismo de tipo liberal e tecnicista, claro!) A mulher é 
subordinada ao homem, dentro do grupo familiar, de maneira “política” 
(quer dizer, humana, como pessoa) e não “despótica”. O Estado assume a 
responsabilidade efetiva na educação das crianças (tendência estatista 
comum aos gregos, tal como certa eugenia, bastante inumana). O Estado 
governa uma como federação de cidades, cada qual com cerca de 100.000 
habitantes, no máximo. 
 
O fim da sociedade não é o enriquecimento material; Aristóteles não 
aprecia o imperialismo, a política de expansão; desconfia dos argentários e 
da especulação monetária; detesta a guerra; teme a subversão em países 
onde os contrastes são demasiado fortes entre os vários meios sociais, e 
onde não existe, ou praticamente não há, classes médias. Admite a 
escravidão, como quase todos os autores antigos, mas não a fundamenta no 
direito de guerra (sendo aí mais humano que os jurisconsultos “cristãos”, 
como Grotius). Justifica-a antes pelas desigualdades naturais e necessidades 
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práticas. Em uma curiosa fórmula, diz que a escravidão seria inútil “no dia 
em que as lançadeiras (de tecer) fiassem por si próprias”. 
 
- Essencialmente, a classificação dos diferentes regimes políticos é a mesma 
da de Platão. Aristóteles não se consagra a nenhum deles em particular, mas 
prefere um “regime misto”, mescla que compreende elementos de 
democracia, de aristocracia e de monarquia, dosados de formas várias 
conforme os países e as épocas (realismo político). 
 
Compreendemos que esse pensamento, tão equilibrado e comedido, imbui-
se de grande proveito – mesmo para um homem de nossos dias. 
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IVIVIVIV        
    

O cristianismo antigoO cristianismo antigoO cristianismo antigoO cristianismo antigo    
 
Em sentido estrito, o cristianismo não é filosofia, mas um sistema de mundo, 
cuja influência ultrapassou em muito a de todas as doutrinas filosóficas. 
 
Urge-nos falar dele. 
 
Seu significado essencial, sua missão principal, é ensinar ao homem o 
caminho da salvação espiritual, e não aperfeiçoar diretamente ou muito 
menos reedificar por completo a estrutura temporal. Hoje em dia alguns 
deturpam o cristianismo deveras ao fazer-lhe simples meio de o homem ser 
feliz cá embaixo. Sem dúvida o cristianismo não se desinteressa pelo 
homem de carne e osso, que vive no tempo, mas olha para além da terra. 
Seria mutilá-lo reduzi-lo a uma moral vaga. Antes de tudo, é uma doutrina 
cuja moral é-lhe somente o corolário ou condição de realização. (Daí a 
importância extrema das questões de dogma, das quais se desinteressam 
por completo muitos dos cristãos “militantes” ou “engajados”). Não se deve 
duvidar de que no curso da história há uma tomada de consciência cada 
vez mais explícita do conteúdo das crenças – mas esta preocupação 
doutrinal sente-se desde o Evangelho, e mais ainda em São Paulo. 
 
Ademais é preciso ser doido para enxergar no Evangelho um apelo à 
Revolução: o Cristo vivera em uma sociedade patriarcal, de grandes 
injustiças e, além disso, em um país ocupado. Ora ele jamais abordara esse 
duplo problema diretamente. Julga os homens segundo a virtude de cada 
um e não segundo a raça ou a classe, para as quais não dá importância. 
(Uma leitura honesta e calma do Evangelho basta para confirmá-lo). Toda a 
lengalenga sobre o “socialismo”, o “comunismo” ou o “anarquismo” de Jesus 
pertence à ordem da mistificação. 
 
No entanto o cristianismo não abandona o mundo às forças da violência e 
da injustiça. Seu grande ensinamento é a Caridade, em sentido forte 
(sobrenatural, teologal): amor de Deus e do próximo na qualidade de filho 
de Deus. Trás à lembrança a existência da justiça, que é por sua vez 
individual e social. Embora não se misture com a política, não é todavia 
compatível com qualquer doutrina ou instituição: não se pode ser nazi e 
cristão ao mesmo tempo (nem de resto ser comunista e cristão. 
Retomaremos o tema nas lições sobre o marxismo). 
 
Sobre a Caridade, v. São Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, c. XIII. O 
cristianismo acarretou, num prazo mais ou menos longo, conseqüências 
político-sociais consideráveis. 
 
- Vejamos por exemplo o caso da escravidão: o cristianismo antigo não 
eleva contra ela nenhuma condenação teórica, e não convida os escravos à 
rebelião violenta (isso nos espanta e escandaliza, e com razão!). Mas ao 
mesmo tempo exorta os mestres à bondade em face dos escravos, e os 
escravos a uma obediência digna. (v. São Paulo, Epístola aos Efésios, 6, 5,9; 
Epístola a Timóteo, 6, 1,2; Epístola a Filêmon; 1ª Epístola de São Pedro, 11, 
18-20). É que, já que ele professa a unidade da natureza e da remissão de 
todos os homens (Epístola aos Colossensses, 3, 2), torna logicamente 
inevitável a exploração do homem pelo homem, o desprezo racial etc., mas 
os que vêm a ser culpáveis de tais faltas são infiéis ao cristianismo. Havia aí 
um fermento de grande eficácia concreta. 
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A imaginação não nos basta para conceber o horror da escravidão na antiga 
civilização pagã (v. os historiadores desse tema). Os pensadores da época 
não viam nisso grande problema, sobretudo os romanos, que se adaptaram 
muito bem a ela (v. Cícero, Horácio, Ulpiano etc.). 
 
No culto, mesclando patrícios e plebeus, homens livres e escravos, 
admitindo estes às ordens sagradas, a Igreja nascente corta os preconceitos 
mais enraizados. 
 
Por outro lado o cristianismo inspira continuamente medidas concretas 
para melhorar a sorte do escravo. Os cristãos alforriaram verdadeiras massas 
de homens. (Um tal Hermes liberou 1250, no dia de Páscoa; Cromásius, 
1400; Melânius o Jovem, 4000). Grande parte dos bens da Igreja consagra-
se ao resgate dos escravos. Os imperadores cristãos, após a conversão de 
Constantino, abrandaram a legislação nesse domínio etc., de forma que a 
instituição enfraqueceu-se por si, foi-se dissolvendo. A escravidão vai se 
transformar em servidão. Ora só os ignorantes incondicionais podem 
confundir os dois institutos. O segundo comporta direitos reais, garantias 
canônicas no plano familiar (interdição de separar membros da mesma 
família etc.). Há ademais tipos de servidão cada vez mais atenuados: os 
especialistas em história medieval ensinam-nos que a servidão, contrário a 
erro tão difundido, quase que desaparece no curso da Idade Média, tanto 
mais que os Capetos favoreciam com todas as suas forças as desobrigas (v. 
atos de manumissão de Felipe o Belo, de Charles de Valois, de Luís o 
Cabeçudo, e de Felipe V. V. a ordenação de Luís o Cabeçudo frente ao 
bailo de Senlis: “Conforme o direito natural, cada qual nasce franco (livre)”...) 
 
Haveria outras coisas para se mostrar quanto ao tema da influência político-
social do cristianismo: o problema das relações entre poder temporal e 
espiritual, por exemplo. Nós o retomaremos nas lições seguintes. 
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VVVV    
    

A Idade MédiaA Idade MédiaA Idade MédiaA Idade Média    
 
NOTA PRELIMINAR 
 
Existem períodos da História mais desconhecidos e caluniados que outros. 
A Idade Média é o melhor exemplo disso. Desprezada pelo Renascimento 
e pela Reforma, incompreendida pelo séc. XVII, odiada pelo séc. XVIII 
devido ao seu catolicismo e monarquismo resolutos, espezinhado pelo 
materialismo cientificista e pela ideologia revolucionária do séc. XIX, ela 
fora descoberta gradualmente pelos mestres de História Medieval, na 
França e no exterior; mas, infelizmente, para o grande público, ela só evoca 
as imagens de Epinal, de “Notre-Dame de Paris” (de Victor Hugo), um 
panorama com suplícios, empestados, feiticeiros e monges ignaros. 
 
Os manuais universitários de filosofia perfazem o pensamento medieval, ao 
qual muitos especialistas atuais consagram trabalhos em poucas linhas 
peremptórias, o que prova sobretudo que os autores ignoram a escolástica 
em tudo. (Para esclarecimentos, poderemos ler o livro pequeno e 
esclarecedor de Paul Vignaux, professor da Sorbonne, sobre “Le Pensée au 
Moyen age”, (Armand Colin), e percorrer (pelo menos) “la philosophie au 
Moyen age”, de Etienne Gilson (Payot) [“A Filosofia na Idade Média”, em 
português, ed. Martins Fontes, 1995]). 
 
De fato a Idade Média é um período longo (de sete a oito séculos!), que 
conheceu toda uma evolução interna, e que engloba diversas correntes 
contrastantes; vemos aí uma sucessão de divergências religiosas (v. o 
Catarismo, por ex.), de místicos, de cientistas (mais do que poderíamos crer: 
Gerbet d’Aurillac, Papa sob o nome de Silvestre II; Roger Bacon, Nicolas 
Oresme etc.), de filósofos, de políticos. Encontramos pessoas que querem 
dar ao Papa todo o poder, mesmo o temporal, mas também “laicos” ao 
estilo moderno, divinizando o poder civil; aqueles que são hostis à Igreja, 
devido à crueza da justiça criminal e às superstições da época, esquecem 
facilmente que a Idade Média é a continuação do mundo antigo, e que ela 
está sempre em contenda com este, trabalhando por aniquilá-lo, em 
proveito dos valores cristãos. 
 
- Não podemos esboçar aqui senão algumas perspectivas, um sumário, do 
pensamento tomista (de São Tomás de Aquino), que fora tão importante 
em sua grandeza que inspira, até aos dias de hoje, uma vigorosa corrente 
doutrinal2.  
 
Nascido em 1225, no reino de Nápoles, de casta nobre, Tomás de Aquino 
arrostou a família para seguir a vocação religiosa. Aluno de Alberto o 
Grande, outro grande pensador dominicano, logo ilustraria as maiores 
universidades européias, de maneira especial a de Paris. Morre em 1274. É 
o modelo do pensador católico, glorificado em inúmeros documentos 
pontificais, dos quais alguns são recentes. 
 
Os princípios de sua política encontram-se na segunda parte da “Suma 
Teológica”, no (mui livre) comentário sobre a Política de Aristóteles, e no 

                                                   
2 Perceberão isso ao ler, no nosso “Pour connaître saint Thomas d’Aquin” (Bordas), o apêndice II 
intitulado “A escola tomista através das épocas” (pp. 245-252). A influência de São Tomás fez Bertrand 
Russel, filósofo e cientista (muito irreligioso), dizer: “Em 1945, a influência de São Tomás é mais poderosa 
que a de Hegel”. É necessário vislumbrar o panorama mundial do pensamento, e não se mesmerizar em um 
ou outro meio intelectual restrito – árvore que nos esconde a floresta. 
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pequeno Tratado sobre o Governo dos Príncipes dirigido ao Rei do Chipre 
(uma de suas partes é debitada a um seu discípulo). Só podemos oferecer 
aqui breve esboço de alguns temas relevantes. 
 
Ainda que fosse imbuído de inspiração religiosa e moral, a política tomista 
não é um moralismo estreito, no sentido que definimos na primeira lição. 
 
O homem é naturalmente sociável (como para Aristóteles, mas com algo a 
mais: a noção cristã de caridade). São Tomás repugna a atitude 
individualista, forma larval da anarquia, mas não é totalitário, óbvio. 
Entretanto, sua doutrina também não é um “personalismo” (equívoco de 
Maritain a esse respeito, notado sobretudo por autores canadenses, 
espanhóis e italianos). 
 
Em São Tomás, a idéia de Lei cumpre um papel de destaque, o que explica 
a forte influência que exerce até aos dias de hoje em todas as espécies de 
juristas. Há uma lei eterna, fundada em Deus; uma lei natural (escala de 
valores, tornando nossos atos intrinsecamente bons ou maus, independente 
de convenções sociais); e uma lei positiva, que varia segundo os lugares e os 
países. São Tomás não professa o relativismo historicista de muitos 
pensadores, nem o racionalismo de tipo supra-temporal e abstratista, à 
moda de Rousseau: tem em grande consideração a diversidade das 
civilizações. 
 
Isso explica mormente a teoria dos diferentes regimes políticos. Se ele 
considera a monarquia como o regime menos imperfeito, por causa da 
unidade e da continuidade que assegura ao poder, sem contudo sacrificar as 
diversidades legítimas, como ocorre com a tirania ditatorial – não pretende, 
por outro lado, que ela convenha de modo indistinto a qualquer país e 
época. O papel que outorga ao consentimento popular dá lugar a 
divergências de interpretação, até mesmo a contra-sensos. Alguns, tais como 
Gilson, ao usar da fórmula “alicujus vicem gerentis multitudinis”, impelem-
no à democracia em sentido moderno. Outros o levam para um sentido 
maurrasiano. A bem dizer sua posição não coincide com nenhuma dessas 
visões, se bem que seja mais próxima da segunda que da primeira. 
 
São Tomás admite a sedição contra a opressão, quando todos os outros 
meios de se fazer justiça fracassaram e a tirania é mesmo intolerável desde 
que haja real oportunidade de sucesso e não arrisque, ao se rebelar, trazer 
maiores males que os que poderiam sofrer. 
 
No caso das relações entre poder temporal e espiritual, formula princípios 
que se tornarão cada vez mais, de modo assumido, a doutrina oficial da 
Igreja católica. É a dita teoria do “poder indireto”: o temporal é soberano em 
sua própria ordem (São Tomás repugna a teocracia, que obcecara certos 
canonistas e teólogos), mas subordinado ao espiritual no que tem de moral 
e religioso. (Rejeitar essa idéia é ademais professar o maquiavelismo ou o 
amoralismo político. Provamos de suas conseqüências desde há alguns 
séculos!). 
 
 - Dever-se-ia falar também de sua teoria da justiça, em matéria individual e 
coletiva. São Tomás diz por exemplo que só podemos exigir uma vida 
virtuosa se dermos às pessoas meios de levar uma vida material decente. 
 
Concluímos com a frase de um jurista, o qual está longe de ser tomista: 
“apesar de se darem novas formas às expressões dos [velhos] problemas, os 
filósofos do direito [ainda] não puderam resolver as questões fundamentais 
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apresentadas por São Tomás para além dos limites assinalados por ele – 
tratem das relações da moral e do direito, do direito de rebelião ou de 
liberdade individual, todos os pensadores são obrigados a antes solucionar, 
seja total ou parcialmente, os problemas cujos elementos São Tomás 
enunciara” (Brimo, “Pascal et le Droit”, Sirey). 
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VIVIVIVI    
    

Reforma e ContraReforma e ContraReforma e ContraReforma e Contra----ReformaReformaReformaReforma    
 
Ainda aqui, pensamento religioso mais que filosofia pura, mas de grande 
influência sobre o político e o social. 
 
Há um aspecto minudente, que interessa sobretudo aos historiadores 
enquanto tais (Guerra dos Camponeses, a Liga etc.), e um aspecto 
principalmente doutrinal, que é o que nos importa. 
 

 
I. A REFORMA 

 
Lutero e Calvino não são de modo algum racionalistas ou precursores do 
livre pensamento. Eles combatem o catolicismo, como o fazem os 
humanistas renascentistas de inspiração pagã, mas por razão inversa: os 
segundos reprovam no catolicismo o sacrifício do homem e da natureza; os 
reformadores temem paganizar a religião e ceder demais à razão e à 
filosofia... 
 
Para eles, a natureza humana está totalmente corrompida pelo pecado 
original; o homem é incapaz do bem, está salvo ou condenado a despeito 
de sua livre escolha (v. Lutero, “De servo arbitrio”); a razão é tão-somente 
serva do erro etc. 
 
- A doutrina reformada engendra grandes mudanças no problema Estado-
Igreja: resumindo, a Igreja é uma realidade interior e invisível, cujo aspecto 
jurídico e institucional subtrai-se quase totalmente. Mas já que ainda assim 
existem igrejas protestantes, quais serão suas relações com o poder 
temporal? Os reformadores oscilam entre duas tendências: uma consiste em 
associar intimamente o destino das igrejas ao dos príncipes temporais – 
sem os quais a Reforma não se poderia espraiar (ex.: Lutero na Alemanha) e 
que, por isso, se imiscuirão naquelas o tempo todo (Demais, se tudo o que é 
humano é podre, para que então se associar tanto a ele? Eles deixam César 
agir como bem quer.); a outra tendência é uma espécie de nova teocracia, 
de poderio de homens de Deus sobre a cidade, resultando em um 
verdadeiro clericalismo sem padres (Calvino em Genebra, regulamentando 
de modo despótico o mínimo detalhe da vida dos habitantes; o ambiente 
puritano na Inglaterra e na América dos sécs. XVII e XVIII). 
 
- Por outro lado, podemos nos perguntar qual é a posição da Reforma 
diante do problema da democracia e do liberalismo. Como se diz amiúde, 
foram eles que o engendraram? Convém distinguir dois aspectos do 
problema: 
 

a) A questão da intenção: Lutero não é de espírito democrata nem liberal, mas 
absolutista e autoritário. Quando da Guerra dos Camponeses, empolgara os 
príncipes à repressão brutal, negando aos oprimidos o direito da revolta (o 
que é um recuo, em comparação à teoria de São Tomás, p. ex.). Calvino 
tampouco é revolucionário social e político. 

b) A questão da lógica interna: a doutrina reformada contém os germes da 
revolução política. Que é o individualismo liberal do séc. XVIII senão o 
livre exame aplicado por Lutero à interpretação da Bíblia, desapegado da 
tradição eclesiástica e estendido daí em diante à sociedade temporal? 
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Isso é tão verdadeiro que no século seguinte o pastor Jurieu, defensor do 
protestantismo, adversário de Bossuet, será precursor de Rousseau no plano 
político; por conseguinte, os adversários da Revolução Francesa, mesmo os 
incréus, serão anti-protestantes (cf. Augusto Comte, que chamará o 
protestantismo de “a sedição do indivíduo contra a espécie”). 
 
- Um último ponto: autores de tendências tão díspares quanto Max Weber, 
Tawney e Santayana (sem dúvidas, o primeiro e o último são incréus) crêem 
que a Reforma cumpriu importante papel na emancipação e no 
desenvolvimento do capitalismo moderno: não que lhe seja a causa formal, 
mas porque sua concepção de vida religiosa, centrada não mais na 
contemplação, como na Idade Média, mas na ação eficaz, e a idéia do 
sucesso temporal dos eleitos (próxima às idéias do Antigo Testamento, 
onde a prosperidade cá embaixo é recompensa pelo serviço de Deus) 
contribuíram para se criar o clima favorável ao produtivismo mercantil e 
financeiro, [clima esse] que depois se disseminará. (v. sobre o tema os textos 
um tanto agros de Mousnier, in “Histoire génerale des civilisations”, Presses 
Universitaires, volume sobre o séc. XVI e XVII, sobretudo págs. 81 a 159). 
 
 

 
 

II. A CONTRA-REFORMA 
 

Ela está bem longe de ser apenas uma reação ao protestantismo. 
Nomeamo-la Contra-Reforma devido à ocasião histórica, mas de fato é um 
meticuloso trabalho de retomada de consciência, de organização, de 
transformação dos métodos de prédica e ensino etc.. Seu alcance será 
formidável, mesmo para além da religião e da política, influenciando até à 
arte. Dará nascimento à época (ou estilo) “barroco”, em sentido técnico e 
não pejorativo. Possibilitada pelo heróico esforço da Espanha (já que os reis 
da França, hesitando por algum tempo diante da Reforma, não se 
entusiasmaram pelo Concílio de Trento), a Contra-Reforma contribuíra por 
sua vez para inspirar e desenvolver a civilização espanhola do “Século de 
Ouro”, de onde a riqueza intelectual, religiosa, literária e pictórica desta – 
um grande esplendor. 
 
Todavia nossa apresentação desse assunto será mais breve que a da 
Reforma, porque no fim das contas trata-se apenas do aprofundamento e 
expansão do catolicismo tradicional, anteriormente considerado. 
 
Alguns grandes nomes: 
 
- Francisco de VITÓRIA, dominicano espanhol (1480-1546), humanista 
de caráter, tomista de doutrina. Ocupa-se deveras dos problemas morais 
suscitados pela colonização (tratado “De Indis”). Primeiro devido ao espírito 
independente, entra em conflito com Carlos V; depois, feito por este 
conselheiro para assuntos americanos3. Interessa-se igualmente por Direito 
Internacional, do qual ele e sua escola (Escola de Salamanca) são de fato os 
fundadores. 
 
- BELARMINO (canonizado em 1935). Italiano, teólogo e homem de ação 
(Núncio na França). Tradicionalíssimo, mas de espírito independente em 

                                                   
3 A obra da Espanha fora bastamente caluniada (“a lenda negra”) pelos autores protestantes, sobretudo 
ingleses, pelos enciclopedistas e pelos historiadores revolucionários do séc. XIX. Para arrumar um pouco as 
coisas, v. por ex. Carlos Peyrera: “L’oeuvre de l’Espanhe en Amérique Latine” (Presses universitaires). 
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várias circunstâncias críticas (apoio dado a Henrique IV, o caso com os 
teólogos de Veneza etc.). 
 
- E sobretudo Francisco SUAREZ, jesuíta, espanhol de Granada (1548-
1612), cujas obras como teólogo, filósofo e canonista eram tão importantes 
que no séc. XVIII ainda eram utilizadas em filosofia, mesmo nas 
universidades protestantes da Alemanha!... 
 
Seus princípios fundamentais baseiam-se na Escolástica clássica, embora a 
doutrina afaste-se do tomismo em pontos cruciais (sobretudo em 
metafísica). Também construíra uma teoria do poder, do consentimento etc., 
que sem ser democrática no sentido moderno – longe disso – está mais 
próxima dessa última que a de São Tomás, quando se refere ao 
consentimento popular na legitimidade do poder político. Suas concepções 
jurídicas conheceram grande sucesso, mesmo para além dos meios 
católicos (cf. seu tratado “De legibus”). 
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VII 
 

Maquiavelismo e utopiaMaquiavelismo e utopiaMaquiavelismo e utopiaMaquiavelismo e utopia    
 
Achamos interessante apresentar em paralelo dois elementos contrastantes: 
 
- o primeiro, um “realismo amoralista”; 
- o segundo, um “idealismo” por demais moralista (v. lição I)  
 

I. MAQUIAVEL 
 

Leva vida agitada, dividida entre a política militante, a libertinagem e o 
estudo... A seu modo, sua obra é capital, já que introduz o amoralismo em 
política – lição que infelizmente só provou do sucesso. 
 
Ele é um intrigante, em que pese as convicções de cariz democrático (v. 
mais à frente), bajula torpemente os Médicis – que contudo o torturam... – a 
fim de lhes obter um emprego. Resultado: está novamente em maus lençóis 
no momento em que o partido republicano sobe ao poder... 
 
Obra: As Comédias (“A Mandrágora” etc); Da Arte da Guerra; O Príncipe; 
Discurso sobre Tito Lívio. Resta dúvidas sobre a cronologia. Editou-se pela 
N.R.F (1954-1955) dois grossos volumes de correspondência. 
 
Menoscaba a moral, a boa-fé, a eqüidade. O fim sempre justifica os meios. 
Pessoalmente é totalmente incrédulo: o cristianismo só lhe é visto como 
força política (desconhecimento específico dos valores religiosos e 
transcendentes). Como Nietzsche mais tarde, vê nele um fator de 
enfraquecimento e decadência da sociedade. 
 
Sua obra foi apreciada de diversos modos. Coisa curiosa, a maioria de seus 
contemporâneos e sucessores imediatos tinham-no em alta estima, 
Descartes o admira com reservas, e Espinosa com poucas. 
 
Outros tratam por refutá-lo, ainda que... por maquiavelismo, tal como o 
“honrado” Frederico da Prússia (e que, no entanto!...). Rousseau faz-lhe o 
elogio, julga o tratado do “Príncipe” “o livro dos republicanos”. Para 
Rousseau, Maquiavel, bom democrata no fundo do coração, desagradaria 
aos cidadãos devido à terrível descrição do tirano... 
 
Para saber o que pensar disso, devemos esclarecer o pensamento de 
Maquiavel 
 

a) sobre o melhor regime político; 
b) sobre moral e política (v. lição I). 

 
Por não fazer tal distinção, cometem-se muitos contra-sensos a esse 
respeito. 
 

a) O melhor regime – por convicção, Maquiavel é republicano, quiçá 
democrata. Ainda assim, ao conhecer a França, admira o regime capetino 
por seu equilíbrio ao mesmo tempo estável e flexível; continua um 
individualista, prefere os “estados populares” à monarquia. Faz apologia do 
povo, posto que este possa ser enganado. Ajuíza a oposição quase fatal 
entre o interesse do príncipe e o do país, e que um príncipe mal, sozinho, é 
pior que uma assembléia má. Se acrescentarmos que Maquiavel é um 
patriota italiano, desejoso em unificar seu país, criando um exército 
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nacional, compreenderemos a indulgência dos muitos homens de estado 
revolucionários defronte ele. 

b) Moral e política – o amoralismo (ou mesmo o imoralismo político: é a idéia 
da maior fecundidade dos vícios que das virtudes) é uma constante em seu 
comportamento: seja encorajando (por oportunismo inescrupuloso) César 
Bórgia, duque de Valentinois, a supliciar seus inimigos, seja louvando a 
república romana, é sempre a negação da moral que o anima. 
 
Isso nos bastaria para pôr a obra de Maquiavel – apesar da astúcia e das 
observações muitas vezes lúcidas e penetrantes – abaixo não tão-somente 
dos grandes doutores cristãos da Idade Média e da Contra-Reforma, mas 
também dos filósofos gregos clássicos, como Platão e Aristóteles, que 
sempre reivindicaram a primazia do bem moral acima da utilidade empírica 
e das razões de estado. 
 

 
 
 
 

II. OS UTÓPICOS 
 

A utopia consiste em construir a priori um tipo ideal de sociedade, sem dar-
se conta da experiência concreta nem dos limites da natureza humana (v. 
Ruyer: “L’utopie et les utopies”). É uma corrente constante em filosofia 
política, de Platão aos socialistas do séc. XIX (Fourier, Cabet etc.), passando 
por Fénelon e o abbé de Saint-Pierre. 
 

- Tomaremos somente dois exemplos : 
 
1. Tomás MORE, ou Morus (1480-1535). Homem de estado, altas 
incumbências na Inglaterra (Grande Chanceler), humanista católico, pai de 
família, cheio de humor e bonomia, decapitado por ordem de Henrique 
VIII, por crime de catolicismo, e também por opor-se às exações financeiras 
do rei (canonizado em 1935, pela Igreja romana). 
 
Principal obra: “A Utopia”. Ponto de partida concreto: enojado dos abusos 
sociais (tanto piores, visto que a Inglaterra já é palco de um impulso tecno-
capitalista nascente, com o surgimento da indústria têxtil, do êxodo rural, da 
extraordinária miséria do povo, dos motins populares reprimidos com 
selvageria), Tomás More, através de engenhoso artifício, propõe a crítica às 
instituições de seu tempo e país. Os nomes do país (imaginário), do 
suserano, dos habitantes etc., são construídos para despistar o leitor. 
 
Entrementes a crítica passa dos limites, torna-se mito, senão mistificação. O 
autor derrama-nos aos olhos o quadro de uma sociedade racionalizada por 
inteiro, por demais “o melhor dos mundos” para nos agradar de verdade. 
Uma mescla de costumes idílicos (que mais tarde encantarão as gentes do 
séc. XVIII) e de cupinzeiro, onde tudo, até ao cardápio das refeições e à 
música que se escuta ao comer, é regulamentado... A família subsiste, não a 
propriedade (dissociação rara na história do pensamento). Moral honesta, 
mas assaz utilitária. Religião natural, sem culto definido. (Por seu martírio, 
More atestaria todavia a profundidade e autenticidade de seu cristianismo). 
Coisa curiosa a cidade de Utopia era moralista como ela só “para uso 
interno”, e maquiavélica, ou quase isso, em face de seus vizinhos, de sorte 
que se poderia dizer que More é uma mistura de Platão e Maquiavel 
(Pierre Mesnard). A dimensão exata desse trabalho ainda se presta à 
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discussão até hoje. Parece que não é nem puro artifício, nem qualquer coisa 
que o autor leve totalmente a sério. 
 
2. CAMPANELLA (1568-1639) é um utópico, de “cabo a rabo”. 
 
Monge dominicano calabrês, meio doido, agitado, desperdiçando anos de 
vida na prisão, filosofa contra a Escolástica, junto à linha do panpsiquismo 
italiano da Renascença. Após conceber a era de um Império Universal, do 
qual o Papa seria o chefe, escreve: “A Cidade do Sol” (da qual se 
aproximam os socialistas utópicos do séc. XIX.) 
 
Fontes: Platão, a vida monástica e... a exuberante imaginação de 
Campanella... 
 
Estado teocrático, não-popular (diferente de Morus). No cume o “Sol”, que é 
o “Metafísico”, pontífice supremo que possui a ciência universal e a pureza 
absoluta (?). Abaixo, três magistrados: “Poder” (Ministério da Defesa 
Nacional), “Amor” (espécie de engenheiro chefe da libido, ocupando-se de 
tudo que respeita à sexualidade, eugenia etc.), e “Sabedoria” (ciências, artes, 
educação). Supressão da família. Dirigismo econômico estrito. Controle de 
tudo através de um corpo de funcionários poderosíssimos. (Parece que com 
um pouquinho de sorte Campanella levaria seu projeto a efeito). 
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VII 
 

Hobbes e LockeHobbes e LockeHobbes e LockeHobbes e Locke    
 
O pensamento do séc. XVI situa-se em face da Reforma; o do séc. XVII, 
em face da Revolução Inglesa, inclusive na Europa continental (ver lição 
sobre Bossuet e Jurieu). 
 
Duas doutrinas contrastantes. 
 

I. HOBBES 
 
Procedente de uma família de pregadores – Estuda em Oxford – Funções 
como preceptor – Relações com grandes homens do tempo (Francis 
Bacon, Gassendi etc.). Termina os dias na França, por causa do 
monarquismo. Obra a se lembrar: “De Cive” (1642) e “Leviatã” (1650). 
 
- Sua filosofia básica é um empirismo, quiçá um materialismo radical, 
determinista e mecanicista. O método expositivo é dedutivo e racionalista 
(admiração por Euclides). A política é absolutista, mas sem motivação 
religiosa, prefigurando configurações totalitárias modernas, ainda mais por 
se aproximar das teorias monarquistas tradicionais. De resto a Igreja da 
Inglaterra e os partidários dos Stuart permaneceram indiferentes aos 
esforços de Hobbes, cuja obra viam mais como comprometedora que útil à 
sua causa. 
 
Ponto de partida. 
 
O homem não é naturalmente bom; poderíamos dizer que ele é de fato 
mau, mas não à maneira de Lutero ou Calvino, pois Hobbes não crê no 
pecado original. O homem é o lobo do homem. Não é naturalmente 
sociável (comparar com Aristóteles e São Tomás). No curioso vocabulário 
de Hobbes, convém distinguir o “direito natural” e a “lei natural”. O primeiro 
é a liberdade de se valer de seu poder como bem entender (destruir, matar 
etc.). É a “guerra de todos contra todos”. Felizmente há o extinto de 
conservação, mais forte que tudo, dínamo de nossas ações. Daí a “lei 
natural”: é a regra pela qual nos impedimos de prejudicar a outrem, em 
troca de os demais fazê-lo em nosso favor. De onde os acordos, os 
contratos, os pactos e, para fechar, a passagem para o estado social 
propriamente dito (comparar com o que dirá Rousseau, que é contra, mas 
de certa forma simétrico). 
 
Em tal estado, a obrigação baseia-se nos interesses evidentes (utilitarismo 
bem britânico...). 
 
Será preciso um poder fortíssimo para constranger o homem a viver em 
sociedade. Taine dirá que o homem é “um gorila feroz e lúbrico”. Está bem 
perto da idéia de Hobbes (que já era a de Maquiavel, mas este era 
republicano, como vimos). O estado será monárquico; Hobbes confere 
maior importância ao fato de que é um só o que governa (príncipe 
monárquico, no sentido etimológico, ou monocrático, como dizem alguns) 
que ao ambiente diversificado em qualidade e respeitoso das liberdades 
concretas, que serão defendidos por pessoas como Bossuet, Maistre e 
Maurras. Sua concepção da monarquia é totalitária, diríamos quase um 
hitlerismo antes do tempo, pelo menos em alguns traços. Não podemos 
erigi-lo como teórico-tipo da monarquia cristã e tradicional. 
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Toda insurreição é ilegítima. A distinção do bem e do mal vem da vida 
social, que está submetida às decisões do estado. Mesmo em matéria 
religiosa, o estado tem grande poderio, já que ela também concerne à vida 
social e que sozinho o soberano faz da multidão um corpo policiado. 
Convém proscrever o “papismo”, por causa de seu “suserano estrangeiro” 
(ainda uma obsessão bem inglesa...), e as seitas presbiterianas, de inspiração 
revolucionária. O rei pode e deve codificar um Credo mínimo.  
 
O que acabamos de dizer é o bastante para mostrar as vantagens e os 
bperigos dessa concepção. Ademais ela possui, como tudo o que se baseia 
na pura força, os elementos de sua derrocada. É assim que para Hobbes o 
indivíduo afastado da sociedade habitual (por ex., um prisioneiro de guerra) 
desapega-se de toda obrigação frente a ela, podendo entrar (sempre por 
instinto de conservação) a serviço do vencedor. Mais uma vez, oscilamos do 
totalitarismo à anarquia, contra a qual ele concebera a teoria. 
 

 
2. LOCKE 

 
Família de mercadores. Estuda para ser padre. Depois, médico (sem 
conseguir o grau). Vida política agitada: fuga para a Holanda; emprego 
importante na administração. Vocação filosófica tardia. Interesse por 
questões monetárias (papel na fundação do Banco da Inglaterra). Em 
filosofia pura, um empirismo mais hesitante e menos radical que o de seus 
continuadores (Condillac, Hume). Para gravar: “Ensaio sobre a tolerância” e 
“Ensaio sobre o governo civil”, cuja influência será considerável. 
 
Luta contra a teocracia anglicana, a propósito do “direito divino” do rei e do 
direito de impor uma religião à nação. Método basicamente racionalista e 
abstrato, apesar do pretenso empirismo. 
 
O estado de natureza não é selvagem (ver Rousseau, a seguir). Há uma 
liberdade e igualdade natural dos homens, os quais são naturalmente 
sociáveis (oposição a Hobbes). 
 
Locke admite a propriedade privada, mas sem grande entusiasmo. Sem 
rejeitar a posse, a herança e outros títulos tomados do direito clássico, 
acredita no trabalho como fundamento da apropriação de bens. 
 
O pacto social assegura a garantia dos direitos fundamentais do homem, a 
soberania popular é inalienável, existe um direito permanente de resistência 
à opressão. 
 
Também em Locke encontramos o cerne da famosa “separação dos 
poderes”: distinguimos o legislativo, o executivo e o confederativo (paz e 
guerra). Contudo põe o legislativo na posição mais baixa, tem a fobia do 
arbitrário e do “despotismo” (comparar com Montesquieu). Esperaríamos de 
um autor com tal espírito a rejeição a toda forma de escravidão, mas, no 
entanto, Locke não vai tão longe e admite a legitimidade do princípio 
contra os criminosos, ou ainda em caso de guerra. Igualmente seu tão 
gabado liberalismo religioso é mitigadíssimo, já que por ele o estado deveria 
proscrever o catolicismo (sempre por causa do “soberano estrangeiro”, que 
é o Papa...) e também o ateísmo (pois a idéia de Deus é a garantia da lei 
moral e da vida social). A influência de Locke foi considerável, não apenas 
– como cremos muitas vezes – por intermédio de Montesquieu, mas 
também de maneira direta, na Declaração Americana dos Direitos (“bill of 
right”) e ainda sobre as gentes de 89, na França, que liam Locke no original. 
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IX 
 

Os juristas e a escola cartesianaOs juristas e a escola cartesianaOs juristas e a escola cartesianaOs juristas e a escola cartesiana    
 

I. OS JURISTAS 
 

ALTHUSIUS (Althusen) (1566-1617). Holandês. Calvinista. “Política 
methodice digesta”. Alguns lhe vêem como o fundador do direito público 
moderno. Soberania una e indivisível, tendo o povo por fonte. Ela é 
inalienável, retornando ao povo à morte do chefe. Na origem da sociedade 
há um contrato, tácito pelo menos (isso basta para mostrar-nos que os 
autores do séc. XVIII não criaram um pensamento totalmente novo...). 
 
GROTIUS (Hugo de Groot) (1583-1645). Também holandês, mas 
luterano. De nossa parte, espantamo-nos do gigantesco papel que lhe 
conferem alguns filósofos do direito, já que seu pensamento é tacanho e, de 
uma certa forma, quase amoralista. Principal obra: “Sobre o direito de paz e 
de guerra” (1623). 
 
Provavelmente De Groot crê em um direito natural anterior às convenções 
sociais (idéia que tampouco “inventara”, uma vez que lhe vinha dos 
doutores escolásticos da Idade Média e da Contra-Reforma...). Também crê 
na sociabilidade natural do homem (idéia que remonta aos filósofos gregos 
clássicos), mas de fato acantona-se por demais, à moda dos jurisconsultos, 
em raciocínios que se fundamentam no que se pratica, sem atinar se é bom 
ou mal, mesmo quando graves problemas de consciência estão em jogo. É 
desta forma que esse “cristão” admite sem reservas a escravidão, sobretudo 
na forma do “perpetuus famulatus pro alimentis”, através do direito de 
guerra – o que o pagão Aristóteles não considera válido, já que se inspira 
em legitimação diversa; mais ainda, dá aos beligerantes o direito de agir a 
seu talante, o que jamais admitiram teólogos e canonistas medievais, nem os 
da Contra-Reforma. (“Segundo Grotius, na guerra podemos assassinar, 
envenenar, passar os povos ao fio da espada sem distinção de idade ou 
sexo, deportar, saquear, queimar, violar as sepulturas, mentir, estuprar”. 
Bonthoul: “Les guerres”, Payot, 1951, p. 485).  
 
PUFFENDORF (1632-1694), alemão (“Elementos de jurisprudência 
universal” e “Do direito da natureza e dos povos”). Sua obra consiste 
sobretudo em pôr uma ordem mais “airada” na massuda obra de Grotius. 
Espírito claro, metódico, honesto, mas pouco original. Aproxima-se de 
Hobbes nas origens da sociedade (egoísmo e instinto de conservação), 
embora admita certo altruísmo natural. Todavia conserva-lhe o papel dos 
valores morais em matéria de comportamento social e político. 
 

 
II. A ESCOLA CARTESIANA 

 
A princípio, o próprio DESCARTES. Muitos imaginam que Descartes, 
conforme o espírito de seu método, deveria professar um racionalismo 
político abstrato, o que lhe faria precursor dos enciclopedistas etc.. Nada 
mais falso: na “lógica interna” do cartesianismo, haveria (como na do 
luteranismo) um elemento revolucionário, é bem possível, mas suas 
intenções, não mais que as de Lutero, não estão no sentido da subversão 
política. 
 
Muitos, para quem Descartes está por inteiro no “Discurso do Método”, 
ficarão surpresos em saber que com algumas reservas admira Maquiavel. 
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(“Devemos supor que os meios de que se serve o príncipe para se 
estabelecer são justos, como eu o creio que são quase todos, uma vez que 
os príncipes que os pratiquem estimam-nos como tais; pois a justiça entre 
soberanos tem limites diferentes dos entre particulares; parece que nessas 
refregas, Deus dá o direito àqueles a quem Ele dá a força... em face de seus 
inimigos, possuem permissão de fazer quase de tudo... entendo sob o nome 
de inimigos os que não são amigos ou aliados, daí se ter o direito de lhes 
fazer guerra quando isso for vantajoso e, ao começarem tornar-se suspeitos 
e temíveis, temos a licença de desconfiar deles”. Carta à princesa Elisabete, 
setembro de 1646). Os problemas envolvendo o governo não o atraem e, 
tanto por prudência humana quanto por falta de paixão pelo tema, prefere 
deixar a outrem o que toca à direção dos negócios públicos. Considerar 
Descartes o pai da Revolução Francesa é querer fazer todo o mundo de 
bobo. 
 
MALEBRANCHE pouco se dá a esse tipo de problema. Em contrapartida, 
Espinosa e Leibniz dão-lhe ao conjunto da obra um lugar destacado. 
 
ESPINOSA (Consultar elementos de história da filosofia). Textos básicos: 
 
“Tratado Teológico-Político” (1645-1670) e; 
“Tratado Político” (1675-1677). 
 
Espinosa admira Maquiavel (“O sagacíssimo Maquiavel”) e crê que há 
algumas verdades em Hobbes. Elogia os “empíricos” contra os teológicos e 
utópicos. As paixões humanas são fenômenos naturais como o frio, o calor, 
a chuva. O poder das coisas é o próprio poder de Deus, já que Deus e a 
natureza são uma só e mesma realidade (panteísmo). Temos pois tantos 
direitos quantos sejam nossos poderes. Nesse sentido os peixes grandes 
comem os pequeninos, e o homem pode agir à vontade, nos limites de suas 
forças, já que o homem não é livre, mas determinado. 
 
Para tanto convém também considerar a lei da razão: “Por meio da lei da 
natureza, o homem obedece às leis gerais das coisas. Por meio da razão, 
obedece às leis de sua própria natureza”. Ora a razão nos ensina que o que 
há de mais útil ao homem é a sociedade; que a paz vale mais que a guerra 
etc. Mas como o homem é levado pelas paixões, a força é necessária para 
fazê-lo sentir-se tranqüilo. O estado deve usar de coação (embora Espinosa 
admita certa liberdade de consciência, manifestando-se mais no interior 
[dos espíritos] que na sociedade). Espinosa tenta ir mais além ao descrever-
nos no “Tratado Político” detalhes de uma constituição que sabe deveras à 
utopia (no tema da soberania, dos impostos etc., deixando transparecer a 
simpatia pelo ideal democrático). 
 
Em matéria de política, a influência desse pensamento é mais importante do 
que comumente acreditamos. Convém destacar que ele inspirou algumas 
teorias de Sieyès e da Constituição do ano VIII. No plano dos 
acontecimentos lemos com curiosidade o livro de Pierre Lafue sobre 
“Rohan contre le Roi” (Le Livre contemporain, 1959) a respeito da 
insensata aventura que fora a conspiração dita de Rohan contra Luís XIV, 
encorajada pelo holandês Van den Enden, correspondente de Espinosa, e 
auxiliado por algumas personagens singulares. (Queriam até mesmo 
proclamar um regime republicano). 
 
LEIBNIZ. Um grande filósofo e cientista. Os mais avisados acham-no 
superior a Descartes em largueza de visão e riqueza de síntese – somos da 
mesma opinião. De fato um gênio universal; realiza descobertas em 
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matemática e em física, e é um metafísico de escol; e para mais distanciar-se 
de Descartes, esse pensador protestante conhece a fundo a teologia e o 
estado da arte das controvérsias religiosas, nas quais se imiscui 
regularmente. É em suma um jurista de valor. 
 
Severo em face de Hobbes e mesmo de Grotius, quer vincular as disciplinas 
jurídicas às normas morais e religiosas. Cf. seu “Méthode nouvelle pour 
apprendre et pour enseigner la jurisprudence” (1667) e demais tratados. 
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X 
 

Bossuet e FénelonBossuet e FénelonBossuet e FénelonBossuet e Fénelon    
 
 

I. BOSSUET 
 
Para se entender o porquê dessa lição, convém primeiramente convencer-
se da idéia de que nada se sabe sobre Bossuet se reduzimo-lo a um 
“escritor magnífico”, autor de “famosos sermões”, desinteressando-nos do 
conteúdo de seu pensamento. Nomeamo-lo de forma pitoresca como 
Bossuet “o último dos padres da Igreja” – o que é verdade, apesar das 
maledicências e baixezas que espalham sobre ele até hoje os admiradores 
tardios do quietismo e do jansenismo. “Bossuet”, dizia H. Bremond, pouco 
suspeito de lhe ser simpático, “é o catolicismo feito homem”. A fórmula 
parece-nos excelente, e para tomar as verdadeiras dimensões de nosso 
autor, bem faríamos remeter ao livro dificílimo de encontrar e cheio de 
méritos de Louis Dimier (“Bossuet”), e ao estudo de Massis em “Visage des 
idées” (Grasset), afora as generosas e benevolentes análises de Gustave 
Lanson (que todavia era incréu e irreligioso) em sua História da Literatura 
Francesa e em “Bossuet”. O equilíbrio do autor, a arte de composição, a 
extensão da erudição, a segurança da doutrina, apóiam-se sobre asneiras 
pseudo-teológicas, tais como as que enchem nossos dias... 
 
As fontes do pensamento político de Bossuet são a Bíblia, Aristóteles 
(“Política”), os grandes doutores da Idade Média (o pensamento de Bossuet 
é um tomismo inato, algumas vezes revestido de elementos cartesianos) e 
da Contra-Reforma. Como todo autor cristão, Bossuet está firmemente 
persuadido de que a História tem um sentido (um significado e por isso um 
fim), mas que não podemos esgotá-la de todo por meio da razão que, 
quando muito, esclarecida e confirmada pela fé, poderá nos indicar as linhas 
gerais. Bossuet se lança em uma teologia da História que não é, a nosso ver, 
muito prudente ou discreta (tentação ademais bem freqüente entre os 
autores que desejam perscrutar os desígnios da Providência). Não daremos 
muita atenção a isso nessa lição, mas antes à sua teoria do governo. 
 
Vimos que uma das idéias essenciais do cristianismo é a de que o homem é 
naturalmente sociável – aqui, é herdeira de Aristóteles –, à qual acrescenta 
a idéia sobrenatural da caridade. Isso não nos deve deixar esquecer o que 
há de brutal, de indisciplinado, de cruel no ser humano; ainda que o homem 
seja definido como um “animal racional”, sempre será preciso um espírito 
de lucidez e de sacrifício para obedecer à razão, lutando contra a inclinação 
e o peso do instinto, de sorte que o otimismo cristão (no terreno metafísico) 
acomode-se perfeitamente a um pessimismo existencial e histórico, no 
terreno do concreto e do acontecimento (quando os “pioneiros” neocristãos 
se esforçarão para distinguir as duas perspectivas? A tarefa ultrapassa em 
muito seu nível intelectual!...). 
 
O Estado não tem papel coercitivo, ainda que saiba e possa constranger. 
Tem por finalidade assegurar a concórdia e a amizade entre os homens. 
 
Todo poder vem de Deus (diz São Paulo, o que é tão-somente um 
corolário da idéia metafísica de Deus enquanto causa primeira de tudo o 
que existe). Nós dissemos isso mesmo: todo o poder; Lanson, entre outros, 
teve a argúcia de demonstrar que Bossuet nunca canonizou a idéia da 
“monarquia de direito divino” para todos os tempos e países. 
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Ele a defende para a França, por razões peculiáres, tanto religiosas quanto 
políticas. Contudo sabe muito bem que todo regime que respeite 
determinados valores fundamentais pode valer para um ou outro país, em 
tal ou tal época. Basta ler Bossuet para perceber isso4. O traço marcante de 
seu pensamento é recusa categórica do que se chamará a “pactomania”, 
obsessão juridicista que quer pôr um contrato à origem de todo grupo 
social, de toda autoridade, em prejuízo de uma espécie de idéia vitalista de 
sociedade, concebida como conjunto de instituições que se formam 
espontaneamente. 
 
Tal disposição se manifestará sobretudo na polêmica com o pastor Jurieu 
(1632-1713).  Diligente defensor do protestantismo (“cartas pastorais” etc.), 
é também um teórico democrata convicto que, diferente de Lutero e 
Calvino, vai até as últimas conseqüências dos princípios reformados: ódio ao 
princípio monárquico, crença na soberania popular, idéia de um pacto 
inicial etc., o que o faz radical continuador de Althusius e precursor de 
Rousseau. Exasperado pela oposição, em que já enxergava com clareza e 
lucidez uma perigosa escalada revolucionária, Bossuet não reconhecia 
sequer a legitimidade daquelas insurreições admitidas por São Tomás e 
Suarez. Isso não quer dizer que ele dá ao rei todos os direitos! A 
monarquia, tal como a concebe, não é totalitária, mas sim o perfeito 
contrapeso ao cesarismo totalitário da época moderna, já que: 
 

a) Ela submete à mesma lei moral tanto o rei quanto o último dos súditos (a 
respeito da liberdade dos predicadores do antigo regime, remontemos aos 
sermões de Bourdaloue em Versalhes!), ao passo que os césares totalitários 
têm-se por criaturas superiores e crêem-se “para além do bem e do mal”; 

b) Ela admite uma gama de organismos moderadores entre o Estado e o 
indivíduo, possuindo funcionamento autônomo (famílias, províncias, 
corporações, assembléias diversas – só Deus sabe quantas vezes eles 
enfrentaram o rei, durante o antigo regime!), enquanto as ditaduras 
modernas só admitem o indivíduo desarmado defronte o Estado todo-
poderoso. 

 
 

II. FÊNELON 
 
Impossível conceber um homem tão diferente de Bossuet, seja física como 
moralmente. Temperamento cíclico, fugidio, respondendo às grosserias de 
Bossuet por punhaladas disfarçadas em sorrisos, fértil em intrigas, e tudo 
isso desempenhando o papel de homem de Deus... J. Guitton, em uma 
recente defesa de tese na Sorbonne, falava de um “budismo” nas idéias de 
Fénelon sobre a contemplação. Compreendemos porque a Igreja não se 
encantou delas... 
 

                                                   
4 Eis aqui uma boa ocasião para esclarecer aquela opinião tola e convencional, sempre repisada a partir de 
muitos pontos de vista, sobre a “monarquia de direito divino”. Em verdade: 
a) Os teólogos e canonistas da Idade Média e da Contra-Reforma sempre repetiram que as várias 
formas de regime político são concebíveis e legítimas, apesar de a monarquia lhes parecer, de modo geral, a 
melhor, ou o menos pior se comparado aos outros sistemas; 
b) Em sua quase totalidade, são hostis à concepção teocrática do Estado; o Rei-Pontífice por 
excelência é idéia típica dos cismáticos greco-russos, quiçá de seus sucedâneos laicos, em países protestantes 
como a Inglaterra; 
c) A divinização e a sacralização hiperbólica e excessiva do poder real é uma reminiscência da 
antiguidade pagã e do culto dos imperadores romanos, que é cara aos legisladores laicos, hostis ademais aos 
membros da Igreja. De modo que o que sobra da famosa “monarquia de direito divino” é um acordo 
genérico entre a Igreja e o Estado sob o Antigo Regime, conformado à doutrina das encíclicas pontificais e 
consagrado por meio de cerimônias religiosas. É só isso! 
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Em política o mesmo contraste: Fénelon admitia com certeza a monarquia, 
mas a queria aristocrática, dando boa parte do poder aos maiorais, mas ao 
mesmo tempo havia algo do parlamentarismo em sentido moderno.  Era 
uma espécie de feudal utópico, tipo bem comum à época, do qual 
voltaremos a falar. Nele há algo de Platão e Morus, mas com qualquer coisa 
de arrogante, que sabe à Fronda. R. Mousnier trata-o por “aristocrata 
retrógrado”. 
 
Encontramos em Fénelon os temas cristãos sobre a paz e a justiça social, 
mas são, tanto nele como em outros que se lhe seguiram, apenas uma 
agitação vã... Destacamos o péssimo hábito de desaprovar seu país, de 
rebaixá-lo em face dos inimigos, desconhecendo as situações concretas em 
política. Apesar de as fortificações de Vauban provarem seu valor em 
circunstâncias gravíssimas, Fénelon propôs sua destruição devido ao alto 
custo... Desejava que nos entregássemos às mãos da Suiça, Valência, Douai, 
Cambrai, Namur, Charleroi, Luxemburgo, "a fim de que nos franqueassem 
as portas aos inimigos, caso faltássemos com a palavra" (v. Mousnier). Não 
vislumbra a ameaça germânica, o perigoso progresso da Inglaterra e da 
Holanda, instando-nos a restituir Besançon, Lille e Strasbourg, que são 
"injustas conquistas". Mousnier acrescenta: "Fénelon parece redigir os 
panfletos do inimigo" (Nesse tema, podemos vê-lo como precursor de certo 
tipo de "intelectual"). Humanista escrupuloso no que tange a seu país, 
também é derrotista por princípio. Só consegue ver a derrota à frente. 
Deve-se acabar com a guerra a todo o custo; concebia a França do séc. 
XVIII (em pleno apogeu, apesar das tribulações) como "velha máquina 
degringolada, que segue por inércia do antigo impulso dado, até que 
termine por se despedaçar ao primeiro impacto (sic)". Entendemos porque 
Mousnier pôde dizer que esse grande escritor fora um político lamentável, 
e porque Luís XIV, voltando os olhos aos efeitos desastrosos da agitação, 
chamara Fénelon de "o pedante mais fantasioso do Reino". 
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XI 
 

De Ramsay a FranklinDe Ramsay a FranklinDe Ramsay a FranklinDe Ramsay a Franklin    
 
A presente lição versa dos autores de renome secundário, mas que fazem a 
ponte entre Fénelon, os “filósofos” do séc. XVIII e a Revolução. À sua 
maneira, são interessantíssimos. 
 
RAMSAY, escocês (nascido em 1689), falso nobre, era filho de um pacato 
padeiro. “Apóstolo da verdade, que não pára de mentir sequer no leito de 
morte” (B. Fay), fizera os estudos na Universidade de Edimburgo, sendo por 
algum tempo preceptor de filhos de nobres. Espírito extremamente instável, 
fora anglicano, depois protestante relapso, a seguir indiferente e cético, 
novamente protestante, e enfim converteu-se (?) ao catolicismo. Conhecera 
Fénelon, que o influenciou muito em política, e encontrou-se mesmo com a 
célebre Madame Guyon. Recebido e condecorado pelo Regente, vem a ser 
preceptor do filho de Turenne, depois dos filhos de Tiago III. Fora a 
Oxford, onde o acolhem na Sociedade Real de Ciências e torna-se a cada 
dia mais influente. Escreve “Ensaio sobre política” (1719), “Viagem de Ciro” 
(1727), e trava conhecimento com Boulainvilliers (v. mais a frente). Maçom, 
tenta unir as Lojas. Apregoa a monarquia aristocrática e liberal (apego aos 
parlamentos). Em um plano de governo, planejado com o duque de 
Chevreuse, a ser proposto ao duque de Borgonha, fala dos Estados Gerais 
(clero, nobres, terceiro estado). O estudo de sua doutrina é proveitoso, se 
quisermos compreender a evolução das idéias e dos acontecimentos... 
 
BOULAINVILLIERS (Conde de) (1658-1722) “astrólogo e profeta” (B. 
Fay). “Era um homem de valor e de espírito, bastante letrado”. (Saint-Simon). 
Dizem que era descendente de reis da Hungria. Parte da educação no 
oratório. Depois de ativa vida militar, retorna ao castelo de Saint-Sayre, na 
Normandia, onde vive solitário. Realiza trabalhos de genealogia, de 
astrologia (dizem que ele previa com precisão a morte de muitas grandes 
personagens), estuda História, sobretudo a da nobreza francesa. Conhece o 
duque de Noailles, Saint-Simon e Fénelon, que em certas ocasiões lhe pede 
conselhos. 
 
Seu pensamento filosófico é um determinismo rígido: ele liga a crença de 
que tudo se rege pelos astros (“Histoire de l’apogée du Soleil”, “Pratique des 
règles de l’astronomie”) a noções científicas (“Abrégé de l’Histoire 
universelle” etc.). Deus não tem função nesse sistema, mas essa ausência 
estranha tem conseqüências políticas. A influência dos astros preside a 
hereditariedade biológica, conservando a pureza ou causando a mistura das 
raças (“Essai sur la noblesse de France”). Desta feita os francos eram nação 
livre, conquistadora, nobilíssima. Deles só se conhecem reis e comandantes 
eleitos. Nosso aristocrata anarquista exaspera-se contra os reis que 
vilipendiaram a bela ordem feudal, unindo a França – sobretudo Luís XI e 
Luís XIV. A mixórdia astrológica de Boulainvilliers rapidamente 
desmorona, mas o ódio aos Bourbons e ao absolutismo “monárquico”, o 
espírito escarninho, a hostilidade ao papel da Igreja, além da estapafúrdia 
explicação racista em que baseia a história da França, produziram vultosos 
efeitos ao serem manipulados por panfletários mais habilidosos. Após a 
morte de Boulainvilliers, sua obra é difundida por entre os círculos 
cabalísticos da Inglaterra e da Holanda. O duque de Vendôme, o de 
Noailles, o próprio rei (Luís XV), a rainha, se alimentavam dela... 
 
MANDEVILLE (1670-1733) franco-holandês de Dordrecht, médico. 
Escreve obras obscenas, além da “Fábula das Abelhas”: não há livre-arbítrio, 
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nem Deus, nem imortalidade – o prazer é o único real motor da atividade 
humana. A grande variedade dos desejos é o que nos distingue das feras. 
Eis porque trabalhamos (“os vícios privados são as benesses públicas”). 
Comparar com as idéias de Voltaire e de Holbach etc. 
 
NEWTON é um cientista cujo nome é de todos conhecido. Pouco 
sabemos da atividade religiosa e política, do estudo dos profetas (livro de 
Daniel, Apocalipse). Membro do Parlamento, Presidente da Sociedade Real 
de Ciências de Londres, exerce influência mundial. Homem probo e 
honesto, que professava esquisita doutrina religiosa, luta contra a corrupção 
(a Inglaterra, admirada dos filósofos, ponto de partida dos ataques dirigidos 
ao Antigo Regime francês – acusado de cercear o imperialismo britânico – 
de fato era, àquela época, um país assolado por desigualdades econômicas e 
sociais brutais, em que os costumes estavam corrompidos, sobretudo na 
classe dirigente, onde medrava a ebriedade, a homossexualidade e os 
escândalos de toda natureza, enquanto a mortalidade infantil era a maior da 
Europa entre as classes pobres. V. a respeito do tema, nossa lição sobre 
Tomás Morus e sobre Montesquieu.). Houve aí o impulso ao livre-
pensamento (Toland, Collins, Tindal). 
 
Refugiado na Inglaterra, o pastor DESAGUILLIERS, de Rochelle, propaga o 
ideal maçônico. Especialista de valor (inventa um canhão de repetição que 
demais não é levado a sério), vulgariza as idéias de Newton. Associa a Bíblia, 
Pitágoras e o progresso das ciências. Há uma religião acima de todas as 
outras (tema maçônico). 
 
FRANKLIN (1706-1790) de uma numerosa família de protestantes 
dissidentes, pessoas modestas (comerciantes de velas). O pai deixa a 
Inglaterra, aporta em Boston. Duas épocas distintas na vida de Benjamin 
Franklin. Começa por assumir a responsabilidade do jornal de seu irmão 
Jacques, o que lhe vale aborrecimentos. Vai a Filadélfia, reside entre os 
quakers, mais tolerantes. Editor – retorna à Inglaterra, onde leva vida de 
lúbrico. “Ensaio sobre a liberdade e a necessidade, o prazer e o sofrimento”. 
O homem, dizia, é simples mecanismo, em que não há virtudes nem vícios, 
resumindo-se tudo a reações automáticas: não existem imoralidade nem 
sanções do além-mundo (compare-se com a “filosofia” de Helvetius). Mas 
Benjamin conhece a tristeza, sofre tribulações, prova o sentimento de 
fracasso e angústia após grave doença (1727). Recupera-se já convertido, 
até místico à sua maneira adogmática (restando, ainda, certos traços de mau 
comportamento). Casa-se. Ingressa na maçonaria da Filadélfia, 
desempenhará o afamado papel na emancipação da América do Norte. 
Política liberal e parlamentar. 
 
Quando de sua morte, descobrimos nele uma profissão de fé: há um Ser 
Supremo, mas a oração e a religião como tais não servem de nada. Seu 
pensamento exercerá notória influência nas gentes de 78.  
 
Apesar da diversidade de temperamentos e doutrinas, na verdade, em 
todos esses autores existem traços comuns bem característicos: ódio à 
monarquia tradicional. Ódio sobretudo ao catolicismo; todas as religiões se 
comparam. O catolicismo, que sustenta obstinadamente o contrário, é o 
inimigo nº 1, o obstáculo a ser derrubado. (Poderemos ler com grande 
proveito a sólida e valorosa obra de Charles Ledré sobre “La  Franc-
maçonnerie”, Fayard). Culto à ciência e à técnica, olhos voltados mais para 
os valores temporais e materiais que para a verdade desinteressada e 
transcendente. Crença no progresso através da difusão das “luzes” etc. Tal 
corrente, encarnada por Condorcet (“Essai d’un tableau historique des 
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progrès de l’esprit humain”), contribuirá fortemente para a Revolução 
Francesa, mas ultrapassará esta por assim dizer e inspirará a ideologia do 
séc. XIX e seus atuais rebentos. 
 

 
 

NA FRANÇA 
 

Não esquecer o Abbé de SAINT-PIERRE (1658-1743), cujo êxito fora 
extraordinário. Liberal, amante de constituições, regulamentos etc.. Para 
recordar: a idéia de academia política (que corresponde por sua vez à nossa 
Academia de Ciências Morais e Políticas, com características de... Conselho 
de Estado!). O princípio da seleção dos funcionários. A Polisinodia 
(pluralidade dos Conselhos) e, mais ainda, o “Projeto da Paz Perpétua”, 
começado em 1713, quando do Congresso de Utrecht, finalizado em 
1718, publicado (como resumo) em 1729. Debatido pelos enciclopedistas, 
por Voltaire e Rousseau; escarnecido por Frederico II (“A coisa toda é 
realmente possível; só se esqueceu do consentimento da Europa e outras 
ninharias dessa ordem”.). Fundamento: uma “Sociedade Permanente”, 
compreendendo 24 potências signatárias de um “status quo” (como todos 
os utópicos, o abbé é detalhista: indica até a idade e o ordenado dos 
delegados!). Direito igual para potências muito desiguais (ex.: os estados 
italianos). Nada deverá mudar para que a paz seja salvaguardada. Fundo 
comum de assistência, renúncia a uso de força militar etc., com arbitragem; 
sanções exercidas por uma força internacional, em que termina por 
englobar turcos, tártaros etc. 
 
Não esqueçamos de ARGENSON (1696-1764). “Considérations sur le 
gouvernement de la France”; liberal ou mesmo libertino, hostil à venalidade 
dos tributos, à influência da nobreza e, em geral, à desigualdade e... até ao 
casamento. 
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XII 
 

MontesquieuMontesquieuMontesquieuMontesquieu    
 
Importantíssimo autor, mais honesto que Voltaire, mais ponderado que 
Rousseau. Para biografia e detalhes da obra, ver manuais de história da 
filosofia ou da literatura. 
 
A partir de “Lettres persanes”, conseguimos vislumbrar a orientação do 
autor: espírito extremamente anti-católico, tom acerbo em face da 
monarquia tradicional, simpatia pela Inglaterra etc.. Em “Causes de la 
grandeur et la décadence des Romains” Montesquieu empreende trabalho 
comparável aos Discursos de Maquiavel sobre Tito Lívio, com mais história 
e menos política. Nele encontramos a persistente idéia de que o estado 
monárquico tende naturalmente ao despotismo, enquanto a aristocracia 
poder-se-ia tornar popular. Eis aí de novo a anglomania. Simpático aos 
partidos, sinal e penhor da liberdade... 
 
“L’Esprit des Lois” não se apega à clássica concepção do direito natural 
(ainda que lhe conserve algo) nem ao empirismo jurídico. Montesquieu 
admite intercorrências da justiça divina, mas insiste no encadeamento de 
causas e efeitos (solidariedade entre formas de governo, educação, 
penalidade, crenças, política exterior etc.). Papel do clima, da densidade 
populacional, do regime de vida. (Recordemo-nos aqui que a origem da 
“teoria dos climas”, que atribuem a Montesquieu, encontra-se na “Política” 
de Aristóteles e entre os doutores medievais...). Apesar de insistir no 
determinismo natural, Montesquieu não é fatalista, crê na liberdade humana. 
A finalidade da obra é sobretudo prática: guiar a ação política. A exposição 
é indutiva, histórica (Antiguidade, História Moderna, Oriente). Montesquieu 
não crê no estado de natureza, mas como Aristóteles na sociabilidade 
natural do homem. A estrutura é em grande parte dedutiva. Idéia fixa (como 
em Voltaire) sobre o nórdico, liberal, e sobre o meridional, escravo 
romanizado (as fórmulas usadas por ambos autores nesse tema chegam a 
ser mesmo violentas e injuriosas). Reencontramos tais idéias em Madame 
de Staël e, no século XIX, no grande clã revolucionário (Michelet, Hugo 
etc.) e entre alguns precursores do racismo (Gobineau), mas sob outra 
forma. 
 

 
Teoria dos princípios e da natureza dos governos. 

 
Convém distinguir a República, que pode ser democrática ou aristocrática, e 
a Monarquia (o despotismo não é tipo de regime distinto, mas deformação, 
que atinge acima de tudo a Monarquia). Cada regime tem um princípio 
inspirador (virtude, honra). Montesquieu não crê na democracia, regime 
antigo e ultrapassado. Detesta a Monarquia, devido à fobia que prova em 
face de qualquer domínio pessoal. De fato suas preferências se inclinam 
para a concepção de uma aristocracia liberal, dentro do espírito de partidos 
parlamentares, hostis à ação real (v. discussão mais adiante). 
 
Cada regime corrompe-se quando o princípio se deteriora. No despotismo 
o que manda é o medo. Montesquieu não acredita em pactos e convenções 
sociais (aqui, opõe-se a Locke). 
 
A teoria da separação dos poderes é conhecidíssima dos juristas, por eles 
tratada em detalhe. Em parte corresponde àquela de Locke (v. lição supra).  
Não se pode de modo algum confundi-la com a teoria do “regime misto” 
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em Aristóteles e São Tomás (v. lição supra), pois uma independe da outra. 
Pode haver um regime que seja misto de democracia, aristocracia e 
monarquia, sem separação de poderes, ou um regime politicamente puro, 
com separação de poderes. 
 
Enfim Montesquieu combate a escravidão e particularmente o tráfico 
negreiro de modo enérgico. Luta contra a crueldade no judiciário (tortura). 
Beccaria inspira-se nele em “Dos Delitos e das Penas”, que se opõe não 
apenas à tortura, mas à pena de morte. 

 
 

Discussão: 
 

Devido à influência profunda do liberalismo de Montesquieu sobre a 
primeira fase da Revolução (89) e sobre o próprio pensamento burguês do 
século XIX, convém tecer alguns julgamentos de valor e apreciações 
críticas. 
 
1º O método é ambíguo. Autores não contemplados por nós, como Léon 
Brunschsvicg, destacam que o emprego da palavra “lei” por Montesquieu é 
equívoco, designando tanto as leis da natureza, ou o que o valha, quanto os 
elementos normativos e éticos. O vai-e-vem de uma a outra significação não 
colabora para a exegese do pensamento de Montesquieu... 
 
2º A classificação dos regimes é discutível. Que há realmente em comum 
entre a aristocracia e a democracia, afora o fato de não ser o governo de um 
só (critério puramente negativo)? Também não admitiríamos sem 
contestação que o governo aristocrático, “gótico” ou feudal, é “a melhor 
espécie de governo que os homens puderam imaginar”. Cá estamos nós em 
meio aos delírios de Boulainvilliers (v. lição XI). 
 
O ódio que tem da Monarquia tradicional (“absoluta” em sentido 
etimológico, mas limitada pelo fenômeno dos “corpos naturais” – v. lição 
sobre Bossuet, e mais a frente, as sobre Bonald e Maurras) é a de um 
“intrigante” de Parlamentos, daquela raça política que põe por terra – em 
nome do ódio à Monarquia – todas as tentativas de reforma, 
particularmente a de Maupéou. 
 
3º A obra de Montesquieu deixa muito a desejar no aspecto social. De fato, 
para falar como um marxista, ele sacrifica tudo à “liberdade formal”, à 
abstração que representa o ideal (e a vontade de poder!) da nobreza 
parlamentar e da burguesia ascendente. Da Inglaterra só divisa o princípio 
liberal, mas como Voltaire passa em branco pelas iniqüidades sociais de 
então, muitos mais chocantes que as que havia em França. Se há pobres, diz 
Montesquieu, é porque não trabalham (o batido refrão!... ainda por cima, 
elogia o sinistro Henrique VII por ter arruinado numerosas casas 
assistenciais sustentadas por ordens religiosas antes da Reforma, de “onde o 
populacho tirava a subsistência”)5. Dessa forma se favorecia o industrialismo 
e o desenvolvimento econômico... Contudo basta uma rápida olhada para o 
que dizem os historiadores estudiosos da Inglaterra para se constatar que a 
população urbana, sobretudo (muito mais importante que em França, v. 
lição sobre os utópicos, em Tomás Morus), estava em decadência 
generalizada, submetendo-se a um terrível modo de vida: as crianças 
começavam a trabalhar com quatro anos (quatro anos!) nas manufaturas de 

                                                   
5 Um exército inteiro... de pobres diabos e doentes morreram (então) miseravelmente de fome (Aldous 
Huxley). 
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algodão, e a partir de oito anos, nas minas. Entre elas a mortalidade era 
enorme. A punição, mesmo para com as crianças, era de uma crueldade 
inaudita (um historiador contemporâneo fala da “severidade inaudita do 
direito penal inglês defronte as pobres crianças”...). Por outro lado, os 
manufatureiros liberais, apologistas do capitalismo selvagem ao século XIX, 
poderão crer de boa-fé que são defensores dos Direitos do Homem, visto 
que se opõem à Igreja e à Monarquia... 
 
4º A separação dos poderes: 
 

a) O mais espantoso é que Montesquieu não entendeu nada do 
funcionamento concreto das instituições inglesas que tinha sob os olhos. Os 
ingleses assim o atestam; desde Macaulay até aos historiadores de 
Cambridge e de Oxford – como G. M. Trevelyan, em sua “História da 
Inglaterra” – sublinham o fato, com mistura de humor e impaciência. 

b) Demais a teoria clássica da separação dos poderes não é tão óbvia: não é 
uma evidência ofuscante, contém graves problemas. Isso se deve ao fato de 
ela encontrar desde cedo ferrenha oposição, seja por parte do 
monarquismo clássico, seja por parte dos autores mais revolucionários: 
 
Em 1766 Luís XV chega de improviso ao Parlamento e declara: “a 
autoridade soberana reside na minha só pessoa; é de mim apenas que meus 
súditos tiram a justiça e a autoridade; a plenitude da autoridade, que só em 
meu nome exercem, está em mim, e seu uso nunca pode virar-se contra 
mim; é a mim somente que pertence o poder legislativo, sem dependência 
ou partilha...” ...Ainda que Mercier de Larivière distinga o judiciário dos dois 
outros poderes, em contrapartida funde o legislativo ao executivo. (Outros 
vão questionar, maliciosamente, qual será a solução de um conflito entre 
poderes distintos, afora o recurso à força, à insurreição ou ao golpe de 
estado...). Rousseau, no “Contrat social”, compara Montesquieu ao 
prestidigitador que finge cortar uma criança em pedaços, lança-os ao alto e, 
no chão, retoma a criança perfeitamente íntegra. Os jacobinos na mesma 
toada hostilizarão a separação [de cunho] liberal, que lhes parece sacrificar 
o interesse nacional e a capacidade de o Estado transformar a sociedade. 
 
De nossa parte, nós que reclamamos de certos filósofos e juristas católicos, 
desejaríamos que se não confundissem distinção e separação: sem dúvida 
há real distinção de poderes (logicamente falando), dois elementos distintos 
são tão-somente dois elementos em que um não é o outro, por ex., a cor e 
a extensão da folha de papel não são uma só e mesma propriedade desta 
folha, mas a separação radical arrisca tornar o Estado atáxico, neutralizar a 
coordenação dos negócios públicos, fragmentar o que deveria convergir. 
Mesmo refusando em definitivo o Estado totalitário, seja “de direita” ou “de 
esquerda”, (dentro dos limites em que essas palavras têm sentido...), também 
não aceitamos o estado liberal, cuja impotência histórica contra os abusos 
do capitalismo, contra a arremetida marxista e contra a barbárie nazista 
desperdiçou inúmeras ocasiões que teve de ser manifestar6. 

                                                   
6 Vocês vão perceber que não demos nenhuma lição sobre Voltaire: é que seu papel na marcha dos 
acontecimentos remonta aos golpes (mais das vezes, baixos) que aplicou à Igreja Católica. Em relação a 
Montesquieu e Rousseau, suas idéias quase não têm peso. 
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XIII 
 

RousseauRousseauRousseauRousseau    
 
Vamos confrontar aqui uma doutrina cuja influência fora enorme e que 
ainda hoje é relevante. Juntamente com o marxismo, é a que domina o 
cenário político atual. 
 
- Para vida e obra, v. os manuais, assim como foi para Montesquieu. 
 
A fim de que enxerguemos um pouco mais sua relevante obra e, mais das 
vezes, enigmática, distingamos primeiramente a doutrina dos “Discours” e a 
do “Contrat”. 
 
 

I. “LES DISCOURS” 
 
1º “Discours sur les sciences et les arts”. Em resposta à questão feita pela 
academia de Dijon, Rousseau repete o mote cínico (nesse ponto, oposição 
total a Voltaire): ele é contrário à difusão das “Luzes”. O vício é o preço que 
o homem paga ao desejar “sair da ignorância em que a sabedoria eterna nos 
pusera”. 
 
2º “Discours sur l’inégalité”. Nas “Confessions”, Rousseau admite que se 
trata de uma exageração polêmica. Contudo recomenda-a sinceramente. 
Finalidade: distinguir “o original do artificial” (comparar com “Confessions”: 
“o homem humanizado em face do homem natural”). O homem primitivo 
era naturalmente bom (ou antes inocente, para aquém de nossa atual 
distinção entre bem e mal). Bebendo das fontes, alimentando-se das plantas, 
saciando as necessidades sem falseá-las, preservava-se das enfermidades, 
das doenças e dos vícios. Era feliz... 
 
Perguntamo-nos se Rousseau realmente acreditou na existência do estado 
de natureza. Ele faz uma pergunta ruim e, de improviso, dá uma resposta 
pior ainda. Segundo alguns para Rousseau era apenas lucubração, visto que 
não lhe dava prova histórica concreta. Outros crêem refutá-lo de todo 
mostrando que, quão longe remontemos, o homem sempre vivera em 
sociedade. De fato Rousseau: 
 

a) acreditava realmente no estado de natureza como origem do homem, mas; 
b) não pretende estabelecê-lo ao plano histórico. 

 
Para ele, trata-se de uma teoria ou de um princípio, análoga àquelas da 
Física de Newton, que racionalmente nos fazemos para tornar inteligível o 
dado empírico. Em suma, de acordo com a hipótese não podemos abarcar 
as contradições da sociedade humana, o que basta para justificar suas 
opiniões. 
 
A perda da inocência original (espécie de caricatura ou sucedâneo da 
concepção cristã da Queda) dá nascimento ao estado de selvageria, que não 
é mais o estado de natureza e também não é ainda o estado social 
propriamente dito (bandos de caçadores, medo, vingança etc.). Descoberta 
do fogo, nascimento da propriedade e da desigualdade (o pior dos males, 
segundo Rousseau). No fundo o “Discours” é panfleto individualista, até 
mesmo libertário, anarquista. 
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Rousseau mitiga um pouco suas opiniões na “Reponse au Roi Stanislas” e 
no “Préface de Narcise”. Devemos respeitar a cultura adquirida e a 
civilização, pois se as destruímos tornamo-nos ignaros, sem daí recuperar a 
inocência original, o que nos faria perder dos dois lados. 
 
 

II. “LE CONTRAT SOCIAL” 
 
O problema levantado é o seguinte: porque o estado social, sendo em 
essência antinatural, torna-se inevitável, como racionalizar uma sociedade? 
(comparar com o “Émile”: substituir a má educação pela boa). 
 
O texto do “Contrat” originou-se de laboriosos remanejamentos, 
apresentando-se no gênero racionalista e dedutivo, por vezes quase 
espinosista. Nem por isso é perfeitamente claro (cf. Rousseau: “Os que se 
gabam de compreender o “Contrat” por inteiro são mais hábeis que eu”7). A 
obra é dominada pelo tema ou idéia da vontade geral, idéia que em parte 
vem de opiniões emprestadas de Diderot (sem falar das fontes mais antigas, 
de Althusius a Jurieu, v. lições precedentes, sobre juristas e sobre Bossuet). 
[A vontade geral] está sempre às direitas e nunca se engana, por mais que 
tentem (cômoda escapatória para disfarçar os fatos incômodos). Ela opõe-se 
às “vontades particulares”; com isso, Rousseau não quer significar os desejos 
dos indivíduos, mas a intervenção dos “corpos naturais” ou “intermediários” 
do Antigo Regime (províncias, corporações, Igrejas etc.). Os cidadãos dão o 
poder à coletividade. Esta em bloco escolhe o governo. O livro I critica 
Hobbes e Grotius, sobretudo a respeito da escravidão, e nisso podemos 
dizer que acerta em cheio. Mas é nos livros II e seguintes que sua filosofia 
política verdadeiramente mostra tudo o que tem de mistificadora... 
 
O soberano e os súditos fazem um só corpo de cidadãos, considerado sob 
dois aspectos: enquanto legislador (quando em assembléia) e enquanto 
indivíduos (quando isolados). Não ao parlamentarismo, regime corrompido 
e corruptor (poderíamos emprestar de Rousseau um florilégio de textos 
antiparlamentaristas...), mas sim à consulta direta à população (referendo), daí 
a hostilidade aos estados muito grandes, onde Rousseau cria tal coisa 
irrealizável. 
 
Rousseau detesta a monarquia; ao lê-lo parece-nos que ele fez uma 
brincadeira, já que utiliza contra ela argumentos que são como o negativo 
daqueles que os autores monarquistas empregam para justificá-la. Contrária 
ao regime republicano, a monarquia é regime instável, falto de continuidade 
(?!) Que a “multidão”, tal como dizem os autores clássicos, seja para 
Rousseau a fonte da soberania, tudo bem; mas também ela é o critério para 
a distinção entre o bem e o mal? Alguns autores – simpáticos a Rousseau – 
dizem que não, que ele não põe o consentimento popular acima dos 
valores imutáveis e absolutos. Outros como Maritain em “Trois 
Réformateurs” (Pion, éditeur. Poucas são as palavras para expressar quão 
bem recomendamos a obra) pensam o contrário. 
 
Como dissemos anteriormente (lição XII), Rousseau rejeita a separação de 
poderes. A soberania é unitária. 
 

                                                   
7 De tempos em tempos, Rousseau tem desses rompantes de encantadora ingenuidade. Quando um 
fidalgote provinciano apresentou-lhe o filho “educado conforme os princípios de ‘l’Émile’”, Jean-Jacques 
Rousseau ralhou: “Pouco me importa isso, Senhor, e pouco me importa vosso filho!”... 
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- No que tange à religião, há-de se despir o indivíduo de tudo quanto 
poderia armá-lo contra o Estado (comparar com Platão, lição II). Rousseau é 
deveras hostil defronte o catolicismo, não apenas por razões filosóficas, mas 
pela seguinte razão política: o católico não é nunca cidadão “para valer”. 
Também não é dos protestantes, apesar das simpatias aos desdobramentos 
revolucionários da Reforma (v. lição sobre esta). Tolera um vago 
cristianismo “moralista”, retórico, humanitário, sem dogmas definidos – de si 
é teísta: há-de se crer em Deus e em sua ação no mundo, na vida futura, na 
santidade da lei civil. Rousseau agarra-se de tal modo a esse Credo mínimo 
(tanto aqui como em muitos outros pontos fundamentais, Robespierre será 
seu fidelíssimo interprete) que se o ateu insistir em sê-lo, será aprisionado, 
quiçá eliminado por completo (Contrat, I.IV, cap. VIII). 
 

 
Discussão: 

 
O pensamento de Rousseau – ao menos nos parece – é sofístico e 
extremamente nocivo. 
 
1º Se ressaltarmos o livre consentimento do indivíduo, para sermos 
coerentes, diríamos que cada qual tem o poder de a qualquer hora romper 
com pacto social. Chegamos pois à interpretação anarquista, que corrobora 
com a doutrina dos “Discours”, com todos os inconvenientes que o 
individualismo liberal e o puro anarquismo contêm (v. lição sobre Maurras, 
e artigo “Rousseau” que esse escrevera em “Dictionaire politique et 
critique”). É uma concepção essencialmente negativa e destrutiva dos 
valores sociais. 
 
2º Se ressaltarmos a vontade geral considerada em bloco, espécie de 
abstração coisificada, chegamos a conclusões espantosas e a nosso ver ainda 
inaceitáveis: 
 

A. Em princípio, a vontade geral é a da unanimidade do corpo social. Mas ela é 
de fato irrealizável, e Rousseau sabe muito bem disso. Daí então será a 
maioria numérica a suposta representante da vontade geral. Temos aí duas 
dificuldades: 
 

a) Quem nos garante (além da “fé” democrática, que remove montanhas...) que 
a maioria realmente encarna mais o bom senso e o reto julgamento que a 
minoria – sobretudo quando não se é adepto do otimismo radical a 
propósito da lucidez e da bondade humanas; 

b) Que deverá fazer a minoria? Rousseau não vacila: em foro público, deverá 
inclinar-se diante do veredicto, mas em foro íntimo, deverá amoldar-se a tal 
deliberação, aceitá-la ficta e absolutamente como boa. Deverá fazer 
autocrítica e, caso haja nova votação, votar como indicado pela maioria. E se 
há resistência? é Rousseau que nos diz que o recalcitrante será “forçado a 
ser livre”... 
RESULTADO: teremos o totalitarismo político. 
 
Rousseau foi a causa lógica de Saint-Just e Robespierre, quando declara: “o 
governo da República é o despotismo da liberdade (sic) contra o da tirania”. 
Podemos afirmar que Rousseau é uma das fontes inequívocas dos 
modernos poderes totalitários, de Napoleão aos ditadores atuais. Por 
intermédio de Fichte, a idéia de Rousseau sobre o “povo” e... daquele que o 
encarna contribuiu para o nascimento e desenvolvimento do 
pangermanismo (Constatação bem a propósito, mas que sem dúvida 



    Editora Permanência 
________________________________________________________ 

 38 

aborrecerá os incondicionais admiradores dos “grandes precursores” e dos 
“imortais princípios”...). 
 

B. Não estamos ao final das dores. Os teóricos e os homens políticos da 
democracia temem sobremaneira que nunca se alcance realmente a maioria 
nos sufrágios. De fato têm razão (consideremos a proporção – 
aritmeticamente ridícula – dos franceses que eram partidários da 
Convenção e que votaram por ela!...). Assim no plano jurídico os prosélitos 
de Rousseau chegaram a tal conclusão, ao despojarem-se de todo o artifício. 
 
Um dentre os republicanos históricos do último século, Arthur Ranc, 
voltado à direita da assembléia, exclamava com muita ingenuidade: “Se sois 
ínfima minoria, nós vos desprezaremos8; se sois forte minoria, nós vos 
anularemos; se sois maioria, tomaremos do fuzil e desceremos às ruas”9. 
Mais catedrático, o eminente jurista da célebre “Ligue des Droits de 
l’Homme” escreve: “A vontade da maioria não é categoria absoluta... em 
numerosos casos, as ‘deliberações do povo’ não têm valor para a 
consciência jurídica da democracia. O fato majoritário não é componente 
decisivo à ética democrática. Ao contrário a falta de maioria aritmética não 
elimina o caráter democrático da França da Convenção... Representa a 
Convenção Nacional a maioria dos eleitores franceses de 1792? Claro que 
não... os cidadãos ‘pensantes e ativos’ eram só ínfima minoria. Se um país 
vota livremente (a palavra é sublinhada pelo autor do artigo) contra a 
liberdade, ao plano moral e institucional é ilegal.” (Mirkine-Guetzévitch, 
“Revue philosophique”,  julho-setembro de 1952, pp. 448-449). Qualquer 
comentário parecer-nos-ia supérfluo... 
 
Conclusão: é por se inspirar politicamente em Rousseau que a França 
oscila, desde a Revolução, entre a anarquia e o despotismo cesarista. 
 
No plano religioso a ideologia de Rousseau e seu herdeiro, o jacobinismo, 
são tão opostos ao cristianismo quanto o materialismo marxista10. Contra a 
cegueira de alguns cristãos que se não contentam em defender só a 
democracia (o que ao plano institucional é de seu direito), mas que nos 
repisam – apesar de todas as encíclicas – “a natureza evangélica da 
Revolução Francesa”, haver-se-ia de confeccionar quadro sinótico, 
detalhando o significado cristão das palavras “liberdade, igualdade, 
fraternidade” e o sentido que possuíam para o pensamento revolucionário 
dos sécs. XVIII e XIX: logo perceberiam o contraste. Isso também é 
enxergado com perfeita lucidez por incréus tais como Albert Camus 
(Leremos sobretudo o texto intitulado “Les Régicides”, em “L’homme 
révolté”, pp. 143-168) e André Malraux, que mais de uma vez sustentou 
que se a Revolução se não pode conceber sem o cristianismo, é porque ela 
é exatamente sua contrapartida, um como negativo metafísico. 

    
    

                                                   
8 Notaremos sempre o desprezo da pessoa e das idéias do adversário, desde que não represente a massa em 
sentido mecânico... 
9 De fato, nenhuma de nossas repúblicas originaram-se de um pacto pacífico, mas sempre da revolta e da 
insurreição armada... 
10 Seria interessante (fizemo-lo em outra ocasião) comparar em detalhe o jacobinismo e o marxismo. A 
diferença entre ambos é que o jacobinismo vindo de Rousseau é racionalismo abstrato, estático, formal, 
diferente da dialética evolutiva e materialista do marxismo. Afora a metódica utilização da violência para 
eliminar qualquer oposição, as semelhanças são profundas, trate-se da oposição empedernida, irredutível, 
ao catolicismo em ambos os casos (rejeição ao sagrado, à transcendência etc...) ou ainda do coletivismo. 
Alfim Rousseau estima ser o Estado juiz do que podemos possuir; a Revolução Francesa conhecera forte 
impulso coletivista (v. Gaxotte “La Révolution française.” Cap. XII). 



    Editora Permanência 
________________________________________________________ 

 39 

XIVXIVXIVXIV    
    

A A A A CCCContraontraontraontra----RRRRevoluçãoevoluçãoevoluçãoevolução    
    

I.    – Bonald e Maistre    
 

1. DE BONALD (1754 – 1840) 
 
Nascido em Milão. Pai da Restauração. 
 
Obra copiosa. Tomar nota sobretudo de “Législation primitive” e “Théorie 
du pouvoir”. 
 
A primeira impressão é a de uma austera concepção de ordem, feita de 
sujeições, proibições etc.. Mas isso é passageiro. Como destacara Marcel de 
Corte, seu pensamento constitui-se de muita vitalidade e espontaneidade. 
Até mesmo o amor cumpre aí importante papel, mas não há nada que 
lembre o clima romântico e revolucionário da palavra: é caridade viril e 
digna, e não piegas. 
 
Bonald não tem a concepção angelista de homem, como Rousseau, mas o 
vê concreto, encarnado (“a inteligência servida de órgãos”) e incorporado a 
dado meio natural e histórico, que não escolheu e de que não pode fazer 
tábula rasa. Daí o indivíduo deve sacrificar muito de si (mas não a vida 
espiritual) à sociedade. (Comparar com lições ulteriores sobre Comte e 
sobre Maurras). “O homem somente é livre em estado de dependência”. As 
normas da ação humana são a transcendência de Deus e a fidelidade 
criadora. Todavia a concepção de Bonald não é “teocrática”, tal como a 
entendemos hoje em dia: ele não despreza a consistência do temporal. Tal 
[consistência] se forma espontaneamente, como os fenômenos naturais, e 
de modo algum é resultado de pactos e livres convenções, como para 
Rousseau e as gentes da Revolução. [A Revolução] era tratada por ele de 
forma extensa, não como abalo político entre outros, mas reviravolta radical 
na escala de valores, o que também era, como vimos, a idéia de Camus e de 
Malraux. 
 
O elemento fundamental da sociedade é o organismo familiar, e não o 
indivíduo. As províncias, as associações espontâneas de todo tipo (corpos 
naturais) são permeáveis ao abuso, mas sadias e indispensáveis em si 
mesmas. 
 
A Revolução repousa sobre uma falsa metafísica, uma filosofia empirista e 
essencialmente atéia (o deísmo abstrato não é muito diferente da negação 
de Deus, e é certamente anticatólico. V. lição sobre Rousseau). Os homens, 
não sendo de todo corrompidos (Lutero, Calvino e Jansênius pensavam 
diferentemente), inclinam-se a agir mais para o mal que para o bem, e a 
multidão nada mais é que bando de cegos, conduzidos por cegos que se 
guiam por uma bengala (a imagem é do próprio Bonald). Bonald é só 
sarcasmos em face da “vontade geral” do herdeiro do pastor Jurieu, 
Rousseau, que dizia que “o povo é a única autoridade que não precisa ter 
razão para validar seus atos políticos.”11  
 

                                                   
11 Comparar com a fórmula de São Tomás de Aquino, ao descrever os diversos regimes: “É manifesto que o 
estado popular deve necessariamente dar-se por fim o que parece justo à multidão...” (Comentário à 
Política de Aristóteles, livro XI, lição 4.) 
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Demais Bonald insiste sobre as fontes de cariz protestante, se podemos 
assim dizer, da ideologia revolucionária de 89-93 (v. lição sobre a Reforma). 
Assinala que a democracia é perpétuo oscilar entre a anarquia e o 
totalitarismo (v. lição sobre a Rousseau). Opõe a liberdade abstrata do 
liberalismo às liberdades concretas garantidas pelos corpos naturais, 
demonstrando a necessidade de hierarquias sociais contra o igualitarismo 
de Rousseau, para quem “a justiça é igualdade”. Sob forma aborrecida e 
árdua, em Bonald encontramos o essencial da mais vigorosa argumentação 
contra-revolucionária. Uma vez que admite valores morais aos quais o 
soberano deve estrita obediência, rejeita o maquiavelismo e vê nos corpos 
naturais freio contra o despotismo cesarista, ainda deve se dizer que ele não 
é totalitário (não mais que Bossuet ou Maistre)?  
 
O destino quis que esse pensamento honesto e equilibrado fosse 
manchado, quando de sua exposição histórica, com visões filosóficas 
discutíveis, particularmente com uma fragílima teoria da linguagem. Mas 
como pudemos destacar a teoria do poder, que contém o cerne de seu 
pensamento político, já havia sido escrito antes que a teoria da linguagem 
fosse formulada. 
 
 

2. DE MAISTRE (1753-1821) 
 
Nascido a Chambéry, magistrado culto, valoroso autodidata, por algum 
tempo encantado pelo iluminismo (maçonaria etc.). Embaixador de Sabóia a 
São Petersburgo (1803-1817), onde redige as obras mais importantes. 
Morre em Turim em 1821. 
 
Citamos apenas as “Considérations sur la France” (que analisamos mais a 
frente), “Les Soirées de Saint-Pétersbourg”, “Essais sur le principe générateur 
des constitutions » e o tratado “du Pape”. 
 
Pugna sobretudo contra a filosofia que alicerçara a Revolução (Voltaire, 
Diderot etc.). Temperamento complemente diferente do de Bonald: mais 
fervoroso, mais dinâmico; vocação para polemista. De resto excelente 
escritor, usando por sua vez da invectiva e da ironia, em estilo que às vezes 
lembra o de Voltaire. Visto que suas idéias fundamentais são quase as 
mesmas de De Bonald, para variar procederemos à breve análise de uma de 
suas obras principais, “Considérations sur la France”. 
 
Diante dos avanços das forças revolucionárias, Maistre parte. Relaciona-se 
com os agentes realistas. Conhece Mme de Staël e Benjamin Constant. Esse 
último, carreirista e intrigante sem escrúpulos, sempre disposto a 
“acompanhar a voga”, tem dentre suas amantes uma tal Mme de Trévor, 
membro do Diretório, que lhe aconselha redigir o elogio ao novo regime, o 
que [de fato] faz (“De la force du gouvernement actuel, et de la nécessité de 
s’y rallier”). A impressa revolucionária dá-lhe grande destaque e divulgação. 
Desgostoso Maistre escreve, após combinação com Mallet du Pan, agente 
dos Príncipes, a obra de que vamos falar agora (1796): 
 
Cap. I. “Des Révolutions”. O homem é livre, mas Deus conduz a História, 
inevitavelmente. O viés de Maistre é análogo ao de Bossuet, ao interpretar 
os fatos históricos à luz do providencialismo. 
 
Cap. II. “Conjecture sur les voies de la Providence dans la Révolutions 
française”. Apesar do diminuto número dos revolucionários, crê na 
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concorrência [de toda a] França em um tipo de responsabilidade coletiva 
em face dos crimes revolucionários, sobretudo na morte do Rei12. 
 
Cap. III. “De la destruction violente de l’espèce humaine”. É um dos textos, 
dentre tantos outros, em que Maistre expõe sua concepção da guerra. A 
despeito da forma literária intencionalmente paradoxal e por vezes 
empolada, não se trata de elogio cruel à guerra (o que, mais das vezes, 
atribuem a esse homem pacífico), mas o desdobramento de idéias 
tradicionalíssimas: na visão cristã, o laço entre o pecado, a guerra e a 
expiação. Certas fórmulas são discutíveis, mas o autor nada tem de sádico. 
 
Cap. IV. “La Republique française peut-elle durer?”. Consideração acerca da 
atualidade política: Maistre crê que não, e diz o porquê. 
 
Cap. V. “De la Révolution française considerée dans son caractère 
antireligieux”. Maistre trata aí de algo sobremodo fundamental (v. nossa 
lição sobre Rousseau, e as opiniões concordantes de Camus e Malraux). É 
nesse capítulo que encontramos o magnífico extrato: “Rousseau, o homem 
que mais se ludibriara...”. 
 
Cap. VI. “De l’influence divine dans les constitutions politiques”. Por si só, o 
capítulo é um pequeno tratado, de que é necessário transcrever certas 
passagens dignas de figurar em qualquer antologia de ciência política. Cf. ao 
começo do capítulo: 
 
“O homem pode modificar qualquer coisa dentro de sua esfera de ação, 
mas não cria nada: eis a lei tanto física quanto moral. Sem dúvida o homem 
pode cultivar pepinos, cuidar da planta, aperfeiçoá-la por enxertia, 
conformá-la de maneiras mil, mas nunca se imaginou tendo o poder de 
fabricá-la. Como concebeu que tinha o de fazer uma constituição?... 1º 
Nenhuma constituição resulta de deliberação; os direitos dos povos nunca 
são escritos ou, pelo menos, os atos constitutivos ou leis fundamentais 
escritas são tão-somente títulos declaratórios de leis anteriores, de que nada 
podemos dizer senão que existem porque existem... 4º As concessões 
[feitas pelo] soberano sempre se precederam de um estado de coisas que 
lhes exigia e que não dependia dele. 5º Mesmo que as leis escritas não 
sejam senão declarações de direitos anteriores, todavia falta muito para que 
tudo o que possa ser escrito seja escrito: sempre há, em cada constituição, 
algo que não pode ser escrito... 6º Quanto mais se escreve, mais fraca a 
instituição, é óbvio. As leis são apenas declarações de direitos e só se 
declaram direitos atacados; de sorte que a multiplicidade de leis 
constitucionais escritas prova apenas a multiplicidade dos conflitos e o 
perigo de destruição”.  
 
Mais isto: “A constituição de 1795, tal como as antecessoras, é feita para o 
homem. Ora no mundo não existe o homem. Durante minha vida, já vi 
franceses, italianos, russos etc... e sei mesmo, graças a Montesquieu, que 
podemos até ser persas; mas quanto a “o homem”, afirmo nunca tê-lo 
encontrado na minha vida – se é que existe –, não ao menos que eu 
soubesse”. 
 
N.B. – essa última fórmula precisa de alguns reparos doutrinais. Há claro 
uma natureza ou essência do homem, como pensavam autores tão 

                                                   
12 “É escândalo repugnante apresentar-se, como grande momento da História, a morte de um homem 
simples e bom. Esse cadafalso não representa uma culminância, mas longe disso.” (Albert Camus, 
“L´homme révolté”, p. 152). Os psicanalistas vêem nesse ato a morte simbólica do pai. 
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diferentes quanto Aristóteles, São Tomás, Comte, Maurras, Camus, o que 
de resto Maistre não negava absolutamente. Daí tira a imposição do 
respeito à pessoa e alguns direitos fundamentais. 
 
Mas os homens discrepam pelo tipo físico, pela inteligência, pelo valor 
moral, pelas condições geográficas etc..., na ordem do concreto e da vida 
quotidiana, que é a [ordem] das diversidades acidentais em sentido 
aristotélico, o que mostra a vaidade do racionalismo de 89-93 e a jactância 
de Rousseau ao redigir as constituições da Córsega e da Polônia, [lugares] 
de que ignorava praticamente tudo. 
 
Cap. VII. “Signes de nullité dans le gouvernement français”. Essencialmente, 
o mesmo discurso. Crítica feraz do “legismo” revolucionário. Ao calcular as 
leis editadas pelos governos revolucionários, de 1º de julho de 1789 a 26 
de outubro de 1795, ou seja, pouco mais de seis anos, encontrara mais de 
15.000 delas, o que comentou com amarga ironia: “duvido que as três 
linhagens de reis de França hajam aventado coleção desta monta... é 
assustador... que uma nação cuja irreflexão é proverbial, tenha produzido tão 
obstinados trabalhadores... Mas o espanto se transmuda em pena, ao 
vislumbrarmos a inanidade dessas leis e ao repararmos que são apenas 
crianças que se matam para construir um grande castelo de cartas”. 
 
Cap. VIII. “De l’ancienne constitution française. Digression sur le Roi et sur 
as déclaration aux Français de mois de juillet 17??”. Maistre não deseja um 
“governo de clérigos” (ele não é clerical, em sentido etimológico). Aqui, a 
feliz expressão que resume o Termidor: “alguns celerados guilhotinaram 
alguns celerados...”. 
 
Cap. IX. “Comment se fera la Contre-Révolution”. Maistre vê-la em minoria, 
operando-se desde cima (Golpe de Estado). 
 
Cap. X. “Des prétendus dangers d’une Contre-Révolution”. Tentativa de 
diminuir os temores dos que contraíram compromissos (adquirentes de 
bens nacionais etc...) 
 
O cap. XI é um “anexo”, intitulado: “Fragments d’une histoire de la 
Révolution anglaise par David Hume”, com o paralelo entre as duas 
revoluções. 
 
A clarividência de Maistre em relação ao futuro é digna de nota. Em 1817, 
já velho e um tanto amargurado, escrevera ao Superior Geral dos Jesuítas: 
“...Convém preparar-se para a grande revolução, da qual a que acaba de 
terminar – por assim dizer – é tão-somente o prefácio. O mundo fermenta, 
ver-se-ão coisas estranhas: em verdade, o espetáculo não será nem para vós, 
nem para mim”. 
 
Para quem vive os anos 60, após a revolução russa e a revolução chinesa, a 
previsão não deixa de ter fundamento. Ainda aqui pensamos na 
descerebração de certos meios intelectuais e “neocristãos”: “A única 
diferença que percebo entre a nossa época e a do grande Robespierre é 
que outrora as cabeças rolavam, e agora elas se viram. Tenho quase certeza 
que o estado atual terminará de maneira extraordinária, e talvez sangrenta” 
(março de 1819). 
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XV 
 

A ContraA ContraA ContraA Contra----RevoRevoRevoRevoluçãoluçãoluçãolução    

    
II. – Os Espanhóis 

 
PREÂMBULO 

 
1º Em regra o francês não conhece a Espanha, e ainda que por lá tenha 
passado, não compreende absolutamente nada, porque leva consigo juízos 
de valor pré-fabricados. (Aliás, isso não é de hoje). Do mesmo modo que 
fica chocado diante de um discutível hábito anglo-saxão, deixa-se levar por 
um complexo de superioridade em face de um país tão grande e 
profundamente civilizado quanto a Espanha. 
 
2º O intelectual francês, ainda que por profissão, ao ensinar filosofia, não 
conhece quase nada do pensamento espanhol (com as honoráveis 
exceções, que só faz confirmar a regra). 
 
3º A psicologia espanhola rejeita os subterfúgios e as “nuances das nuances 
etc.”; tal como o céu da Península, ela é toda de contrastes fortes e 
marcantes: o amor, a morte, a mística religiosa, a anti-religião frenética, a 
fidelidade monárquica, a anarquia descomedida etc.. 
 
4º Os problemas sociais da Espanha são mui reais; contudo nessa lição 
consideraremos particularmente a doutrina política de alguns importantes 
autores, sem pretender apresentar juízo adequado da Espanha de 1961. 
 
A filosofia política espanhola possui, a nosso ver, três fases importantes: 
 

a) O pensamento dos doutores da Contra-Reforma. A Espanha é então a “Luz 
de Trento”. É Vitória, Suarez etc. (v. lição sobre a Contra-Reforma). 

b) Os autores da idade dita “barroca”, como Castillo de Bobadilla, Covarrubias, 
Orozco, Gracian, Juan Marquez, Numez de Castro, Quevedo y Villegas, 
Rivadeneyra, Saavedra Fajârdo etc., solenemente ignorados em França, e 
que no entanto são interessantíssimos. Em geral não são filósofos, menos 
ainda teólogos, mas altos funcionários, secretários, advogados, conselheiros, 
militares, diplomatas. Tendência dominante: concebem a política de 
maneira menos “sacral” que os contra-reformistas, todavia subordinam-na às 
exigências da moral: interessados pelo maquiavelismo – por vezes são 
tentados um pouco por ele – conseguem todavia resistir-lhe, retendo 
apenas o sentido do concreto e da observação política. Sobre o assunto, 
consultaremos a obra interessantíssima de J. A. Maravail “La philosophie 
politique espagnole au XVIIe siècle” (Vrin, 1955). Lamentamos não ter 
tempo para consagrar-lhe uma lição a parte. 

c) Os autores do séc XIX, que nos são mais próximos devido aos problemas 
que enfrentam e, como veremos, que possuem uma lucidez assustadora em 
face da história política contemporânea. 
Dentre eles, ficaremos sobretudo com Balmes, Donoso Cortés e Menendez 
y Palayo. 
 
JAIME BALMES (1810-1848) é padre secular catalão (e inutilmente 
jesuíta, como dirá um guia espanhol recente). De família paupérrima, 
levando uma austera vida de estudos entrecortada por viagens a diversos 
países da Europa, morre de tuberculose moço, deixando considerável obra 
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(“Filosofia fundamental” 4 vol., “O Protestantismo comparado ao 
Catolicismo”, “O Critério”, “Cartas a um cético” etc., contando inclusive com 
poemas e ensaios literários variados). Seminário de Vich, universidade de 
Cervera etc. Poliglota notável, que sabia francês, inglês, alemão. Leitor 
insaciável. Matemático apreciável (trigonometria). 
 
Sua orientação filosófica é uma doutrina da certeza espontânea e vital, 
indestrutível apesar das finezas céticas e idealistas. Ademais é eclético, e 
não “tomista”. Balmes diz que se é para escolher “preferiria permanecer 
homem sem ser filósofo a deixar de ser homem, vindo a ser filósofo”. 
(Comparar com a frase em que Hegel diz exatamente o contrário: mais 
alguém se torna filósofo, mais deixa de ser homem como os demais. Dois 
temperamentos intelectuais, duas concepções da cultura antagonistas!). 
 
A atividade política de Balmes é um tanto restrita, apesar de seu papel na 
redação de diversas revistas de idéias. Todavia ao defender as idéias 
tradicionais, tenta apresentar um fator moderador e conciliador às facções 
que dilaceravam a Espanha. Respondendo a Guizot, apologista da influência 
protestante na Europa, justifica a influência católica em face das 
exprobações que dirigiam contra ela os “filósofos” do séc. XVIII e os 
liberais do séc. XIX, sobretudo no plano das implicações sociais e políticas. 
Citaremos mais a frente alguns textos realmente proféticos a respeito do 
futuro papel da Rússia. 
 
DONOSO CORTÊS (1809-1853). Ele será o destaque dessa lição, tão 
importantes nos parecem suas opiniões na hora atual. 
 
Espanhol do sul. Estuda em Sevilha, onde lhe ensinam...Voltaire e Rousseau. 
Flerta com a carreira política (1832). Em 1834, chocado com o espetáculo 
dos motins, incêndios de igrejas, massacres de padres. De 1837 a 1848 
ação política, jornalismo, discursos etc.. Deputado diante da Corte13. Emigra 
quando do golpe de estado liberal de 1840. Após 1847 (morte de seu 
irmão), político francamente contra-revolucionário, católico “a toda prova”. 
Em 1849 embaixador extraordinário a Berlim. Donoso Cortés conhecerá 
os maiores homens da época, desde o rei da Prússia Guilherme IV, 
Metternich, até a Veuillot, Montalembert, Ranke, Schelling etc.. Sua opinião 
terá peso no meio diplomático europeu. Bismark o estimará. Pedir-lhe-á em 
diversas ocasiões o parecer sobre a situação européia, em diversas 
chancelarias. (Ele não é, como podemos ver, teólogo ou filósofo, mas 
diplomata e escritor político “engajado” ). 
 
Obras a citar: “Discurso acerca da ditadura” (1849), “Discurso acerca da 
Europa” (1850). “Ensaio acerca do Catolicismo, do Liberalismo e do 
Socialismo” (1851), “Carta ao cardeal Fornari acerca dos erros de nosso 
tempo” (1852). Sem falar da volumosa correspondência com o duque De 
Broglie, Montalenbert etc...14 
 
Na época moderna, seu pensamento chamou a atenção de considerável 
número de filósofos políticos, de sociólogos e de historiadores das idéias, 
sobretudo alemães (Carl Schimitt, Schram, L. Fisher, Pazywara), mas também 
franceses (Chaix-Ruy), italianos, espanhóis, portugueses etc.. 
 

                                                   
13 A Corte: assembléia representativa em Espanha e Portugal [N. da P.] 
14 Esse homem de família numerosa (marques de Valdegamas) vivia em tal desapego que dava, literalmente, 
tudo o que lhe pertencia. No momento de partir a uma cerimônia oficial, Veuillot alertou-o da camisa 
rasgada. Ele respondeu, com grande embaraço: “é que não tenho mais nenhuma”... 
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A idéia que tem do homem não é por assim dizer otimista: sem dúvida a 
criatura humana originou-se das boas mãos de Deus, mas escolheu o mal 
(pecado original) e, apesar da Redenção, continua profundamente ferida. Se 
autores há que “confiam no que é humano”, Donoso certamente não está 
entre eles; com a [usada] rispidez espanhola, as descrições do homem 
concreto semelham-se sobremaneira com as de De Bonald (v. lição 
precedente). Para ele a civilização dita “moderna” está totalmente fora de 
rumo – trate-se do liberalismo político, do coletivismo ou da adoração à 
ciência, ela é maléfica e voltada ao erro, geratriz de catástrofes. Já 
compararam Donoso Corte ao profeta Jeremias,  sem refletirem no fato de 
que, ao plano religioso, tal idéia diz mais do que queriam dizer15. Não crê 
no concerto da Europa (v. mais a frente). Contudo faz-se desgostoso ao lhe 
taxarem o “pessimismo” ou o “desespero”, já que acima de tudo a 
constatação de uma triste realidade não é pessimista ou otimista, mas 
verdadeira e objetiva... Além crê na Providência e na intervenção de Deus, 
ao menos no final, para concertar a situação aparentemente perdida 
(“Proclamo o triunfo natural do mal sobre o bem, e o triunfo sobrenatural 
de Deus sobre o mal”). 
 
Enfim exorta à ação militante: difusão de idéias verdadeiras, luta incessante 
contra os erros doutrinais e sanguinários (“Depois dos sofismas, vêm as 
revoluções; depois dos sofistas, vêm os carrascos...”), e como último recurso 
a luta armada, se todos os outros meios revelarem-se impossíveis16. 
 
O pensamento de Donoso expressa-se de forma às vezes veemente, 
oratória (por vezes até demais) e ao mesmo tempo dialética, quiçá 
axiomática (por ex., no “Ensaio acerca do Catolicismo” etc.), i. é, enunciando 
o mais claro possível seus princípios e os do adversário, aproximando-os ao 
máximo, clarificando-lhes as perspectivas etc.. 
 
O catolicismo militante e combativo inspira toda a obra, dentro da melhor 
tradição espanhola. De alto a baixo toda a síntese donosiana inspira-se no 
catolicismo tradicional, de tal modo que poderia derrotar um francês de 
semelhante espírito. Não suporta as aproximações, nem as soluções 
provisórias (v. a violência com que apostrofa a clerezia francesa em 1848 e 
seus complexos de inferioridade, sua cumplicidade latente para com a 
Revolução em ascensão, sua adoração ao que é novo etc.). 
 
As revoluções, sobretudo a Revolução com R maiúsculo, i. é, a Revolução 
Francesa e suas repercussões européias, e depois mundiais, não tem para 
Donoso uma causa essencialmente econômica ou social. A fome, a miséria 
podem engendrar motins, mas não subversão organizada e prolongada. Para 
isso faz-se mister de idéias, de doutrina, de militância; enfim a intervenção 
do fator ideológico enquanto tal. Para ele, como para Camus, trata-se de 
uma revolta metafísica (“Sereis como deuses”). 
 
De fato existem duas concepções do mundo em ação, face a face: uma, 
plena, afirmativa, construtiva, pautada no firme conhecimento do real e dos 

                                                   
15 “...O autêntico profeta é o pregoeiro da desgraça? (S. Dheilly, professor no Instituto Católico de Paris, 
“Les prophètes”, Fayard, p. 31 e p. 33). Os adversários de Jeremias, que só de anunciar prosperidade e 
vitória tratavam, não se quietaram até que o profeta fosse reduzido ao silêncio. Como recentemente dizia 
um jornalista: “Tornamo-nos mais odiosos ao anunciar as desgraças que de fato acontecem, que ao predizer 
alegrias que nunca vêm...’. 
16 Se se vê nisso um não sei quê de “fanatismo espanhol”, queiram ler o que diz o Doutor-Tipo da Igreja, 
São Tomás de Aquino: o que padece a morte pelo bem comum sem parte com o Cristo, não merece a 
auréola (de mártir); mas, se tem parte com Ele, merecerá a auréola e será mártir, defendendo a cidade 
contra o ataque de inimigos que tentam abalar a fé no Cristo, recebendo a morte em tal defesa (Suma 
Teológica. Supl. q. 96, art. 6, art. 11). 
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valores autênticos, e por conseguinte, politicamente tradicionalista, inimiga 
da abstração (v. lição sobre Bonald – Maistre), eis a concepção católica. A 
outra, negativa, hipercrítica, pautada na discussão e no perpétuo 
questionamento de tudo, dissolvente e paralisante, tendo como 
conseqüência política a passagem do liberalismo “burguês” e individualista 
ao coletivismo integral. No rejeitar as noções clássicas de religião, de pátria, 
de autoridade, de sacrifício, a Europa virtualmente se suicidou. Donoso 
prediz-nos a dissolução do espírito militar e religioso (cuja simbiose salvara 
a ordem ocidental), a ascensão das morais da facilidade e do prazer, a 
destruição das elites e das hierarquias qualitativas, em suma a atomização 
gregária e totalitária da sociedade, nova forma da barbárie.  Ele dá um papel 
de destaque a Espanha como catalisador na resistência a tal processo, 
chegando mesmo a compará-la a Israel em sua luta por Deus (não detivera, 
depois rechaçara o Islão? Não parara e reprimira a expansão da Reforma? 
Não dera um basta às idéias revolucionárias vindas da França?) É preciso 
não perder a coragem... Essa é a mensagem final de Donoso Cortês. Se 
acrescentarmos ainda as previsões acerca da Rússia (v. adendo a essa lição) 
não se poderá dizer que está ultrapassado! 
 
MENENDEZ PALAYO (1856-1912) é um notável polígrafo. Nascido em 
Santander, ensinara literatura a Universidade de Madri, sendo em seguida 
nomeado diretor da Biblioteca Nacional. De erudição assombrosa, não é 
todavia filósofo; algumas de suas conclusões nessa matéria (severidade 
defronte a filosofia escolástica, amor da Renascença) parecem-nos deveras 
discutíveis. Mas o cerne da obra é assaz sólido, notadamente “la Ciencia 
española”, onde o autor demonstra, através de faustoso aparato bibliográfico, 
a enorme contribuição da Espanha à cultura e à civilização ocidentais, além 
da “História dos heterodoxos espanhóis”. Infelizmente, faltam-nos o tempo 
e espaço para lhe consagrar uma lição em especial. De resto a síntese de 
Donoso parece-nos mais importante e atual que a de Menendez. 
 
Não faltariam nomes para citar dentre os autores espanhóis que 
continuaram essa grande tradição de pensamento contra-revolucionário 
cristão e não totalitário, procedentes da Contra-Reforma (Maextu, J.M. 
Peman etc.). Há aí uma grande lição que devemos aprender. Como 
escrevera Leopoldo Palácios, professor na Universidade de Madri, “no 
momento em que os cristãos aceitavam – como aceitam – retornar sem 
resistência às catacumbas, a Espanha recorda que sempre lutara pela Igreja 
das catedrais”. 
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AddendumAddendumAddendumAddendum    
    

Os Espanhóis do séc. XIX e a Rússia 
    

“Alguns crêem que a Europa não conhecerá novamente conflitos 
semelhantes aos da irrupção dos bárbaros do norte ou dos árabes. Talvez 
não tenham refletido o bastante para o que poderia advir, dentro da ordem 
da Revolução, de uma Ásia governada pelos Russos”. (Balmes). 
 
“Entre o despotismo moscovita e o socialismo europeu há afinidade 
profunda. Isoladamente, agem da mesma forma, um em prol do outro. Um 
dia tornar-se-ão uma só e mesma ação... aí então, a hora da Rússia soará; aí 
então, a Rússia poderá marchar tranquilamente de arma em punho por 
sobre a Europa; aí então o mundo presenciará a maior desgraça que a 
História tenha registrado” (Donoso Cortês, 1850). 
 
Igualmente: 
 
“Na Rússia haverá um colossal império materialista e comunista” (textual, 
1850). 
 
Louis Veuillot é francês, mas mui ligado a Donoso Cortês. Imbuído daquela 
escola, escreve: 
 
“Chegará a hora, cada vez mais próxima, em que a Rússia, mestra das 
hordas incontáveis que ela adestra, mestra dos segredos da ciência, assaz 
civilizada para lhes perfeccionar, mas assaz bárbara para lhes usar sem 
escrúpulo, estenderá suas pretensões de domínio sobre a Europa. Que 
poderá fazer esta, corrompida de impiedade, depravada pela Revolução e 
por dissensões intestinas, sem comandantes, ou com comandantes 
dispostos à traí-la, ou ainda, disposta a trair-se?”. 
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XVIXVIXVIXVI    
    

Augusto ComteAugusto ComteAugusto ComteAugusto Comte    
    

 
Nascido a Montpellier (1798), secretário de Saint-Simon após cursar o 
politécnico. Ruptura (1824). Fracassa na carreira universitária. Vive às 
expensas de amigos e admiradores. Dissabores amorosos (Clotilde de 
Vaux). Morre em 185717. 
 
Obras importantes: opúsculos variados (1819-1820). Cours de philosophie 
positive. Discours sur l’esprit positif. Discours sur l’ensemble du positivisme. 
Système de politique positive. Catéchisme positiviste. Syntèse subjective. 
 
Contrariamente ao que se nos afigura amiúde, Comte toma para si 
sobretudo um papel de reformador social e político. Encontra-se em face da 
antítese entre a Revolução e a Contra-Revolução, ou como diz, frente à 
idéia anárquica de progresso (Condorcet) e à idéia retrógrada de ordem 
(Bonald-Maistre). Deseja fazer-lhes a síntese, ou antes superar o 
antagonismo. (De fato, como veremos, está mais próximo do segundo que 
do primeiro). Admira os “períodos orgânicos”, i. é, os fortemente 
estruturados e dominados por uma sólida síntese, destaque dado ao apogeu 
da Idade Média (séc. XIII), desejando fazer algo parecido, mas desapegado 
da supremacia da Teologia, a qual seria substituída pela Sociologia. 
 
Remeteremos às exposições dos manuais de filosofia e história em vistas à 
filosofia teórica de Comte (Bréhier etc). Lembremo-nos por alto da famosa 
“lei dos três estados” que é – bem pela rama – tudo de que se lembram da 
classificação das ciências18. 
 
Comte é daqueles que consideram a sociedade como dado a constatar, 
antes que ideal a se construir de todo (realismo político, v. lição I). 
 
Não é organicista, i. é, não abusa das comparações com corpos vivos, células 
etc., sabendo que os indivíduos, quão estreitos sejam seus laços ao plano 
social, são em verdade seres biologicamente distintos. Constata que o 
indivíduo recebe da sociedade todo o patrimônio civilizacional, e que, 
cortado este, cai mui facilmente no subjetivismo egocêntrico. Como para 
Aristóteles, existe uma natureza social no homem – não obstante a pobre 
metafísica comtiana. A humanidade (a despeito do flagrante absurdo) não é 
a soma aritmética dos homens passados e futuros, mas o conjunto daqueles 
que, quão modesta fosse sua posição social, hajam contribuído com algo, 
sendo os demais para ele senão uma espécie de húmus, ou terra inculta. 
 
- Como dizíamos, a sociologia será a ciência suprema, a chave-mestra do 
edifício intelectual. Comte realmente a fundou? A questão nos parece mal 

                                                   
17 Era um homem direito, honesto, corajoso e desinteressado (um exemplo: de sobremesa, comia uma 
côdea de pão, sempre pensando naqueles que sequer o necessário possuíam), mas estranho e por vezes 
desequilibrado (crises tremendas, pelo menos durante parte de sua vida). Seu alcance  intelectual é por 
vezes curto.  
18 Tal “lei” é ademais uma opinião totalmente a priori, chocando-se amiúde com vários argumentos 
decisivos: Comte engana-se completamente ao conceber a metafísica e suas relações com a ciência (elas são 
complementares uma a outra, e não opostas). Desconhece que a maioria dos pais fundadores das ciências 
são crentes e espiritualistas, o que seria difícil de explicar, já que o nascimento do espírito científico dissipa 
a teologia e a metafísica assim como o sol dissipa as trevas. Enfim as predições sobre o fim iminente da 
teologia e da metafísica, simples “vestígios”, terminaram por fracassar totalmente, visto que tanto uma 
como outra tem mais representantes de peso e audiência nos grandes congressos culturais internacionais 
que há cem anos! 
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formulada e, nesse mister, ele tece elogios a Montesquieu e a De Bonald. 
Quanto a dizer que ele fora o primeiro a fazer da sociologia “verdadeira 
ciência”, é de se supor que tal disciplina seja de fato ciência natural, o que 
muitos autores não admitem19. De resto, sem embargo das pretensões 
cientificistas, a sociologia de Comte é mormente filosofia política e filosofia 
da história, em que a dedução tem peso considerável. 
 
- Comte não fala muito da moral e de suas relações com a política, primeiro 
porque propusera desde o início dar à moral um lugar distinto em sua 
síntese, e depois porque seu natural altruísmo fá-lo considerar como 
pressuposto as noções éticas fundamentais que os demais filósofos trataram 
esforçosamente por justificar. De todo modo, Comte é anti-maquivélico, e 
tem uma concepção honesta e moral das atividades político-sociais. 
 
- Cremos que, para o conteúdo de suas idéias, faz-se preciso distinguir dois 
aspectos: um, essencial, que revela as intenções fundamentais e a inclinação 
espiritual inata a Comte; o outro, secundário, sente à utopia e é cheio de 
esquisitices. 
 

 
I. A INSPIRAÇÃO PROFUNDA DE COMTE 

 
Egresso de família realista e católica do sul. Aprendera – para sempre, 
como dizia – “o amor ao nobre jugo do passado” e a superioridade da 
obediência à revolta. Desta feita prefere a cooptação à eleição, o poder 
espiritual ao temporal puro, e deseja em princípio que o intelectual seja 
simples conselheiro do governo, e não o governo mesmo. 
 
- Fundamentalmente é anti-individualista e anti-protestante (posto que 
incréu), pois vê na rebelião de Lutero contra Roma o princípio da “sedição 
do indivíduo contra a espécie” (a fórmula é-lhe típica). Não confia na 
consciência individual deixada à própria sorte. Nada era mais anti-kantiano 
que o espírito desse mediterrâneo, que de extasiado que era pela religião 
tradicional chegara a propor aos jesuítas (que então eram importante força 
contra-revolucionária) uma aliança prática contra a subversão. 
 
- Anti-individualista, Comte também é anti-liberal, em sentido 
rigorosamente doutrinal: se há doutrina verdadeira, então todas as doutrinas 
não se valem, e se não se valem, em princípio não poderiam ter direitos 
iguais (o que não exclui na prática a tolerância e a compreensão). Faz crítica 
acerba à noção de liberdade de pensamento, de livre-pensamento, que em 
último caso é sinônimo de pensamento vaporoso e indeterminado, próximo 
à idéia exposta mais tarde pelo escritor inglês Chesterton (Chesterton diz 
“A livre ausência de pensamento...”). Toda sua demonstração é censurável, 
visto ser ela curiosa transposição, em vocabulário cientificista, do que diz a 
teologia tradicional nesse ponto; o sociólogo protestante Gaston Richard 
dirá, de forma ácida, que Comte possuía espírito de grande inquisidor...  
 
- Anti-liberal, Comte também é anti-parlamentar. Para ele, os chefes 
revolucionários são “pretensiosos ignaros”. O parlamentarismo é “sofisma 
constitucional” por excelência. É “regime de intrigas e corrupção, em que a 
tirania está em toda parte e a responsabilidade em lugar nenhum”. 
Apregoada por Rousseau e pelos jacobinos, a soberania popular é 

                                                   
19 Cf. a clássica distinção de Dilthey entre “ciências da natureza” e “ciências do homem”, além do 
interessante libreto de Monnerot “Les faits sociaux ne sont pas des choses” (Gallimard). 
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“mistificação opressiva e mentira ignóbil”, “o deplorável exercício do 
sufrágio universal depravou profundamente a razão popular”.  
 
- Ao ler seus textos (Deus sabe quantos os há desse tipo na obra de 
Comte)20 perguntamo-nos o que o separa de De Bonald e Maistre. Ainda 
que critique reiteradamente a monarquia tradicional, faz o elogio de Luís 
XI, de Henrique IV, de Luís XIV, a quem chama de “ditadores”, e escreve: 
“o governo da legítima monarquia, aquela em que o comando se transmite 
de modo idêntico à propriedade, poderá ser chamado novamente à vida 
como último recurso de salvação”, não se turbando em defender Luís XVIII 
e até mesmo Villèle21... 
 
- Compreendemos agora como Charles Maurras (v. lição sobre este) pôde 
se valer tão amiúde de Comte. Vemos também como é ridículo considerar 
Comte “o precursor de Durkhem” já que, como bem disse Gilson, Comte é 
típico mediterrâneo e até mesmo helênico22, enquanto Durkhem é 
profundamente judaico (posto que incréu, guarda a concepção legalista da 
moral herdada do Código de Moisés23; não toma de Comte as idéias sobre 
a sociedade, mas da escola alemã da “psicologia dos povos”24; além disso, 
suas posições políticas são as do socialismo moderado, mas francamente 
orientado pelo viés ideológico da Revolução Francesa). 
 
 

II. COMTE UTÓPICO: UM APANHADO DE SUA POLÍTICA 
 

Em princípio a idéia de hierarquia regrada de forma precisa e ordenada: 
povo, fabricantes, comerciantes, banqueiros, e depois poetas, artistas, 
cientistas e filósofos (de fato, sociólogos). Cada dirigente designa seu 
sucessor (Comte tem horror, aliás exagerado, a todo tipo de eleição: “a 
escolha dos superiores pelos inferiores é pura anarquia”). Chega mesmo a 
oferecer-se candidamente como um dos principais responsáveis à 
instauração do futuro regime... Trata-se em verdade de republiquetas de 
produtores, suprimindo as injustiças do liberalismo econômico, celebrando 
a concórdia entre as camadas sociais, o que não deixa de parecer com 
certas opiniões socialistas, mormente as de Proudhon. Até os filósofos têm 
sua hierarquia (aspirantes, vicários etc.). Eles não tem a função de exercer o 
poder, mas sim a de formular os princípios gerais que emprestarão aos 
dirigentes temporais, para que estes os apliquem de maneiras variadas, de 
acordo com as circunstâncias. Tudo é regrado, inclusive censuras e 
excomunhões. Isso porque há uma religião da Humanidade. A 
Humanidade é o grande Ser; a Terra, o grande Asserá; o Espaço, o grande 
Meio; há um calendário de vultos e cerimônias verdadeiramente litúrgicas. 
As pessoas de bem viverão pela eternidade... na memória da Humanidade 
(“imortalidade subjetiva”). Os estipêndios, os móveis, o número de filhos, 
tudo se libra pelos poderes públicos (parece que estamos lendo Tomás 
Morus ou Campanella). Não existirá mais jornais (Comte os detesta a 
todos). O ensino será monopólio do poder etc... O conjunto é sem dúvida 
peculiar, mas nos parece que não raro fazem de Comte um espantalho, o 

                                                   
20 A IIIª República dá claras provas de humor involuntário, ao tomar por santos patronos A. Comte e 
Renan (autor de “La reforme intellectuelle et morale”), convidados para comícios, discursos e banquetes 
por pessoas cujo modo de vida desprezavam e que lhes tiravam proveito porquanto silenciassem uma parte 
capital da obra de ambos, que era francamente hostil à mitologia dos sécs. XVIII e XIX. 
21 Villèle, Jean-Baptiste Guillaume Joseph (1773-1854). Deputado e ministro ultramonarquista. [N. da P.] 
22 “Nada mais grego que a filosofia positiva desse novo Aristóteles... Respiramos aí o ar de Atenas, tuso se 
explicando tudo em última análise através de raciocínios que se querem justificados pela razão” (“Le 
philosophe et la théologie”, a1960, p. 31) 
23 Gilson, obra citada, p. 32-33. 
24 Compulsar “Le conflit de la morale et de la sociologie”, cap. V. 
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que não nos deve mascarar o que há de são e justo no “sistema político 
positivo”. Assim, não vamos mais insistir nisso. 
 

 
À GUISA DE CONCLUSÃO 

 
Comte é consideradiode diversas maneiras. Em particular os marxistas lhe 
são severos: vêem-no como um pequeno burguês paternalista e idealista 
(Comte dá a primazia causal em face da História às doutrinas, não tanto aos 
fatores econômicos, sobretudo em relação à Revolução Francesa). Comte 
não leu Marx; Marx só tardiamente leu Comte, pondo-o abaixo do rés-do-
chão, tal como faria com Hegel, já que Comte tem o defeito de não 
conhecer a dialética, de crer na natureza humana (como outrora Aristóteles, 
e mais tarde Camus), de admitir o princípio (senão o abuso) da propriedade 
privada e de respeitar (sendo incréu) o catolicismo, que para Marx é 
alienação a destruir. Certamente ao plano da eficácia não se pode comparar 
as duas doutrinas, visto que Comte, depois de tentar convencer Louis-
Phillipe sem sucesso, aplaudira o 2 de dezembro, tendo algumas esperanças 
em Napoleão III, antes de decepcionar-se como os demais. Não obstante o 
Imperador interditara a difusão das idéias positivistas... 
 
- Do lado católico é interessante notar que os pensadores que acreditam 
em um “sentido da História’ (chegando quase a batizá-lo) são mais severos 
com Comte que com Hegel e Marx. Assim, o pe. de Lubac curiosamente 
escreveu: “ele era totalmente desprovido daquele sentido de transcendência 
que, por sua vez, fora tão agudo (ainda que pervertido ao extremo) em 
Nietzsche, e do qual encontramos o análogo ou sucedâneo (sic) em 
Marx”25. Esbarramos com a mesma severidade em Maritain26. Convém-nos 
aqui apresentar algumas questões: para alguns autores, a ódio contra Comte 
não viria do fato de ele ter dado origem a Maurras, e não de sua 
incredulidade religiosa (já que perdoam sem pejos a de Marx e Hegel)? 
Para outros, não viria dohelenismo, da crença na “natureza das coisas, na 
essência estável da natureza humana, que opõe-se ao mobilismo hegeliano-
marxista ou existencialista, defronte ao qual inclinam-se com simpatias? Em 
todo caso, de nossa parte, ainda que repudiemos a tola condenação 
positivista da Teologia e da Metafísica, somos como que compelidos a 
constatar que a oposição entre a concepção comtista e a católica à ordem 
da sociedade e do pensamento é menor que a entre o catolicismo e o 
hegelianismo, ou a entre o catolicismo e o marxismo (cf. o princípio 
comtista: “A ordem por base, o progresso por fim”, comparando-o, por 
exemplo, com o “Vetera novis augere et perficere” de Leão XIII, contra o 
conhecido mote “Façamos do passado tábula rasa”, caro aos progressistas de 
todos os matizes). Terminaremos com a opinião de Etienne Gilson, de 
quem não se duvida do apego à democracia: “A doutrina de Comte é hoje 
em dia negligenciada, já que rema contra a torrente que nos carrega. Há 
uma moda em filosofia. Em todo caso, pelo menos há uma em França”; 
Comte estigmatiza “o temível jargão neohegeliano que se deve falar para 
ser levado a sério”, (e diríamos nós: ser levado a sério em alguns ambientes 
clericais?); Gilson louva a linguagem um tanto quanto enfática, sem dúvida, 
mas em que “tudo, até os advérbios, se propõem a dar ao pensamento um 
sentido preciso e com isso, um realismo sólido e denso até tornar-se 
espesso” (Le Monde, 4 de setembro de 1957). 
 

 

                                                   
25 “Le drame de l’humanisme athée”, p. 277. 
26 “La philosophie morale”. T.I, ch.XI e XII, sobre o positivismo. 
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XVIIXVIIXVIIXVII    
    

O idealismo alemãoO idealismo alemãoO idealismo alemãoO idealismo alemão    
    Kant, Fichte, Hegel 

 
Enquanto a Política de Aristóteles ou a de Comte são fáceis de se expor, 
sem excessos de tecnicidade filosófica, o mesmo não se dá com os filósofos 
alemães do fim do séc. XVIII até meados do XIX: o vocabulário e o caráter 
sistemático, até mesmo escolar, do tipo de exposição, impede dissociar os 
dois elementos. Eis porque seremos forçados a fazer um esquema, ainda 
que isso não seja um curso de filosofia propriamente dito. 
 

 
KANT (1724-1804) 

 
Para sua filosofia propriamente dita, poderemos ver o livro de Thonnard 
(Hist. Philo. Desclée et Cie). O relativismo que nos nega todo conhecimento 
do absoluto é a essência de sua doutrina. 
 
O relativismo, que na “Crítica da Razão Pura” admite ainda uma “coisa em 
si” distinta do pensamento, vem a ser, no “opus postumum”, idealismo puro 
em que o espírito humano cria a totalidade do universo. 
 
A obra de Kant orienta-se sobretudo à moral, mas também aos problemas 
do direito e da política. Por exemplo vejamos a “doutrina do Direito”. 
 
Ela tange à legislação externa de nossos atos, diferente da doutrina da 
virtude, que versa dos aspectos internos. Kant opera rigorosa dissociação 
entre direito e moral. Tudo que pertence à interioridade e à subjetividade é 
da moral; é do direito tudo que concerne ao foro externo, e por 
conseguinte, à repressão27. Para ele a coação é a essência do Direito, e não 
tão-somente uma propriedade ou simples garantia extrínseca. Sem dúvida 
opõe-se a Rousseau, gabando sem parar a idéia de liberdade. Infelizmente, 
como sabemos, ambas asserções podem coexistir em certas doutrinas (cf. 
Rousseau a propósito do recalcitrante do “pacto social”: “Forçá-lo-emos a 
ser livre’”). Essa dissociação está repleta de perigos, justificando na seqüência 
o pangermanismo, a identificação do direito com a força, a concepção 
amoralista do Direito em Kelsen etc., o que já àquela época notava o 
cardeal Mercier numa carta ao general Von Laucken, quando da destruição 
da Universidade de Louvain durante a guerra de 1914-1918.  
 
A filosofia política de Kant era uma espécie de síntese (ou mistura) de 
Montesquieu e Rousseau. 
 

1. Existe um contrato social, e aqui a essência das idéias kantianas confunde-se 
com as perspectivas de Rousseau. Mais explícito que o filósofo francês, 
Kant define muito bem que não enxerga o pacto como uma realidade 
histórica, mas como idéia pela qual podemos pensar o Estado. Diferente de 
Rousseau, Kant crê que a passagem ao estado social é um bem. 

2. Existe a separação de poderes, mas não no que tange ao governo 
propriamente dito em sua “forma imperii” (monarquia, aristocracia ou 
democracia), mas à “forma regiminis”, que concerne, se podemos assim 
dizer, ao caráter da soberania (“republicana”, com ser humana, nuançada, ou 
“despótica”. Nesse ponto de vista, a monarquia pode ser republicana “e a 
democracia, despótica”. Notar a diferença em face do vocabulário de 

                                                   
27 Comparar com a idéia de Lutero: “Meu corpo a meu país, minha alma a Deus”. 
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Montesquieu). Para Kant o melhor governo é aquele em que um só homem 
comanda o executivo e o povo faz a lei através dos representantes. Kant 
não gosta da democracia, que arrisca causar atrito entre os poderes (de fato, 
v. o jacobinismo), encarnando à perfeição a burguesia liberal, meio 
conservadora, meio progressista28. 

3. Isso revela-se particularmente na concepção do direito de insurreição, o 
qual rejeita de todo como bárbaro retorno ao estado de natureza: a 
obediência à autoridade legítima (de fato, à estabelecida...) é um imperativo 
categórico. No máximo podemos opor uma resistência negativa (mera non 
cooperatio) às leis injustas. 

4. A filosofia da História é um tanto progressista (em sentido geral), 
orientando-se em direção a um projeto de paz perpétua, à maneira do abbé 
de Saint-Pierre. Os Estados devem sair do estado de natureza e entrar no 
estado jurídico. Em matéria de religião o kantismo interpreta os dogmas de 
modo simbólico e subjetivo (a Santíssima Trindade representa a separação 
dos poderes!...), na linha daquilo que será chamado mais tarde de 
protestantismo liberal (i. é, adogmático, reduzindo toda a Revelação a regras 
de honestidade natural e nada mais: sem sobrenatural, sem mistério, sem a 
graça etc...). Kant espera que o “reino da Razão” irá “aos poucos granjear os 
tronos, exercendo sua influência até aos princípios do governar”, o que 
autoriza “a esperança de que um dia, após as revoluções, tornar-se-á 
realidade um Estado amplo e universal”. Kant admira o 1789 (a ponto de 
mudar o trajeto de sua caminhada habitual à célebre data – logo ele, que 
era tão rotineiro em sua vida cotidiana), mas lamentará o 1793. Achamos 
que ele encarna à perfeição o liberal que não compreendeu a essência da 
Revolução e que está irremediavelmente votado a ser devorado por ela29. 
 

 
FICHTE (1762-1814) 

 
Começou como discípulo de Kant. Professor em Iena e em Berlim. 
Lembrar-se de “Filosofia do Direito”; “Discurso à Nação Alemã”. Filosofia 
totalmente idealista, onipotência da consciência. Deus é o pensamento 
humano divinizado e considerado como inteiramente livre e criador. O 
Direito é a condição de realização do indivíduo dentro da prática. A 
representação da liberdade de outrem limita nossa própria liberdade, mas 
como desconhecemos esta, uma força repressiva se faz necessária – o 
Estado. 
 
O Estado possui extensos poderes sobre a educação, a propriedade, as 
questões familiares (espírito jacobino, mas por outro lado Fichte mostra-se 
bem individualista). O intelectual tem um papel fundamental: por ser o 
verdadeiro criador dos valores, conduz os povos em direção ao futuro (v. 
“Discurso sobre a Nação Alemã”, em que a Alemanha é considerada a raça 
pura, a humanidade-tipo, no sentido etimológico do termo). 
 
N.B. – Não vamos falar sobre Schelling, cuja obra pertence, mais que a de 
Fichte, à filosofia pura, não tendo grande ressonância ao plano político, salvo 
por sua ligação com o ambiente romântico alemão iludido pela miragem do 
Santo Império, que era no fim das contas contra-revolucionário e 
tradicionalista. 
 

                                                   
28 Ver o que ele diz, sobretudo, contra o direito de voto dos assalariados etc.. Parece que estamos sob Louis-
Philippe, diante de um burguês orleanista, amigo das “Luzes”, mas temeroso em salvar o que chama “a 
ordem”. 
29 “Não raro, o gênero humano recebe com aplausos os acontecimentos que o conduzem à desgraça” 
(Goethe). Quantas ilustrações para esse aforismo poderíamos encontrar na história! 
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HEGEL (1770-1831) 
 

Para a sua filosofia propriamente dita e a discussão dos temas essenciais, 
seria de bom tom remeter à nosso artigo “Pour ou contre Hegel?”, 
publicado na Revue de Sciences politiques de l’Université de Toulouse, 
nouvelle série nº1, março de 1960 30. 
 
- Hegel transcreve (na medida do possível), na “Fenomenologia do Espírito”, 
os acontecimentos históricos que conhecera muito claramente: a Revolução 
Francesa, as guerras imperiais etc.. Mas para encontrar as idéias que nos 
interessam, convém procurar em outras obras, sobretudo as que versam da 
filosofia do Direito. 
 
Uma nação pressupõe, ao mesmo tempo, tanto elementos ideológicos 
quanto fatores materiais (estes, para o idealismo hegeliano, são também 
aspectos da Idéia). O poder pode ser despótico ou democrático, seja de 
forma integral, seja sob a forma de república aristocrática31. Para ele a 
monarquia é a síntese das duas [formas de poder] precedentes. (Ademais 
não acredita na separação dos poderes). Em relação ao sufrágio universal 
Hegel declara sem rodeios que “o povo que se encontrasse em tal condição 
seria um povo delirante, um povo em que dominariam a imoralidade, a 
injustiça, a força cega e selvagem...”. 
 
A idéia realiza-se na “História”, revelando-se mais claramente nos países 
temperados. No Oriente dá origem ao despotismo (China, as Índias, Pérsia, 
Egito); na Grécia ela é democrática. Em Roma fora republicana e 
aristocrática. Mas de fato é na Alemanha, sobretudo na Prússia, que atinge o 
apogeu. Com a filosofia de Hegel, ela logra a perfeição. A guerra é processo 
indispensável ao progresso da História, e ainda que Hegel tenha um grande 
sentido de realidade, engendrou Marx e justificou o militarismo 
conservador e pangermanista de “direito hegeliano”... 
 
Não nos esqueçamos que para Hegel os grandes homens são apenas 
espécies de títeres movidos pelas correntes profundas da História... 
 

                                                   
30 Acrescentamos Maritain “Philosophie morale” (NRF, 1960) IIª parte, 1ª seção, cap. VII, VIII, IX. 
31 De passagem, destacaremos a extrema diversidade que reina no vocabulário dos filósofos políticos. Se 
Montesquieu designa sob o nome “República” a democracia e a aristocracia, Hegel engloba a aristocracia 
dentro da democracia em sentido geral. 
Conclusão prática: o estudante deve prestar muita atenção às confusões de vocabulário que o ameaçam... 
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XVIIXVIIXVIIXVII    
    

ProudhonProudhonProudhonProudhon    
 
  
Viveu de 1809 a 1965. Filho de artesãos, autodidata (aliás, só em parte: foi 
bolsista no liceu de Besançon, seguiu cursos na Sorbonne etc.), ganha a vida 
como tipógrafo. Teórico e militante de um pensamento revolucionário bem 
diferente do marxismo. 
 
Obras (entre outras): 
 
“Qu’est-ce que la proprieté?” (1840); 
“Systèmes des contradictions économiques” (1846); 
“De la justice dans la Révolution et dans l’Église” (1858); 
“La guerre et la paix” (1861); além dos escritos póstumos: 
“La capacite politique de la classe ouvrière”; 
‘Théorie de la proprieté” (onde atenua algumas das opiniões anteriores) etc. 
 
Não gosta dos filósofos profissionais, que não são nem escritores, nem 
artistas, nem ao menos técnicos. Deseja edificar uma filosofia “prática e 
popular”. A obra é fundamental e essencialmente polêmica. Não possui 
sistema coerente e ordenado. A propriedade que chama de “roubo”, em 
uma célebre fórmula, não é bem a mesma dos teóricos do direito natural, 
mas “o poder de produzir sem trabalhar... o somatório dos abusos da 
propriedade” (Carta à Blanqui, irmão do famoso revolucionário e 
economista). Opõe-se tanto ao despotismo individual quanto ao grupal. 
Detesta de morte o jacobinismo. Ao falar de Rousseau, diz: “jamais homem 
reunira semelhante grau de orgulho de espírito, de secura d’alma, de 
baixeza de instintos, de depravação de hábitos, de ingratidão de coração. 
Jamais a eloqüência das paixões, a ostentação de sensibilidade, o paradoxal 
descaramento, empolgaram uma tal febre de entusiasmo”. Robespierre é o 
gênio mau da Revolução, Louis Blanc, tão-somente “a sombra pálida de 
Robespierre”... As invectivas contra o protestantismo são tão violentas, que é 
melhor nem citá-las. Dentre os teólogos católicos, tal como ocorre com os 
incréus leais e sinceros, não estima os liberais e ecléticos, mas os 
intransigentes. Atitude igual frente à política: condescende (ao combater-
lhes) diante de Maistre, De Bonald e sua linha doutrinal. Por outro lado, 
ridiculariza Lamennais, literalmente... 
 
Para ele a guerra tem um papel fecundo, e suas fórmulas nesse assunto são 
estranhas em um homem dito “de esquerda”. 
 
Todavia espera o advento de uma era de paz, em que reinará o 
“mutualismo” e prevalecerá o idealismo moral (Proudhon é um quase 
puritano; suas opiniões a respeito da psicologia feminina eram tão ingênuas 
que nesse domínio fora vítima de um engodo célebre...). Tem por objetivo a 
instauração de um sindicalismo tecnicista, mas subordinado à idéia de 
justiça (que é seu tema predileto: ela é “a vida, o espírito, a razão universal”). 
 
Ele é um revolucionário bem peculiar. Os marxistas detestam-no e 
ridicularizam-no. O “Système des contradictions économiques” tinha por 
subtítulo “Philosophie de la Misère”32. Um ano depois, Marx respondia 

                                                   
32 Como Péguy mais tarde (“A pobreza carece de brioches, mas a miséria necessita de pão”) Proudhon quer 
acabar com a miséria, mas não com a pobreza, já que possui uma concepção ascética da vida humana, 
repugnando-lhe o ideal do conforto e da abundância (comparar com Platão). 
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através da obra “Misère de la Philosophie” (1847), e ambos indispuseram-
se totalmente. Proudhon trata Marx por “tênia do socialismo”, e Marx 
chama-o de “merceeiro” (grande ofensa!) e de “saltimbanco fanfarrão”. De 
fato Proudhon desconhece o espírito da dialética, tão cara ao marxismo, a 
despeito dos elogios a Hegel. Apesar da oposição a Napoleão III, não corta 
os laços com o poder imperial, a ponto de, aos olhos de alguns, estar 
comprometido com o suserano. Não obstante os exageros e grosserias anti-
religiosas e revolucionárias, no fundo é um reformista. Exilado na Bélgica 
sob o pseudônimo “Dufort”, desentende-se com os refugiados políticos 
egressos depois do 2 de dezembro; Napoleão III concede-lhe a remissão 
da pena. 
 
Sem a mesma influência do marxismo, seu pensamento conserva 
importância como a encarnação do trabalhismo tipicamente anti-totalitário, 
que influenciará pessoas como Tolain, alguns membros da Comuna de 
Paris, sindicalistas como Pelloutier, autores independentes como George 
Sorel e até militantes da “Action Française” (antes de 1914, havia um 
“Cercle Proudhon”, agrupando por sua vez sindicalistas trabalhadores e 
Arautos do Rei [Camelots du Roi], sobretudo Henri Lagrange, morto na 
guerra). 
 
Da mesma forma, as analogias entre suas idéias e as de Péguy são bem 
evidentes. 
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XIXXIXXIXXIX    
    

O marxismoO marxismoO marxismoO marxismo----leninismoleninismoleninismoleninismo    
    

Já que queremos consagrar esta exposição ao conteúdo da doutrina 
somente, para discuti-la, remetemos às obras clássicas no que tange à 
história, biografia etc. 
 
A fim de evitar equívocos, teremos de circunscrever bem o objeto de 
estudo: 
 

1. Contrariamente a um erro bem comum, até mesmo entre “intelectuais”, o 
marxismo não é simplesmente a solução prática do problema econômico-
social: “O marxismo”, disse um de seus comentadores autorizados, “é toda 
uma concepção de mundo” (Plekhanov). É a “Weltanschauung”, que contém 
uma teoria do conhecimento, uma filosofia da história, uma moral, uma 
estética. Isso é de importância capital, pois é palmar o erro daqueles que 
querem tomar o marxismo apenas por um ou outro ponto de vista que 
mais lhe agrada (conferindo-lhe sentido e relevo...), rejeitando o resto. 

2. Muitos autores e escolas dizem-se mais ou menos ligados ao marxismo. Em 
particular alguns grupos comunistas. Todavia pensamos como Max Scheler: 
“os comunistas (são) os mais puros representantes do verdadeiro Marx” (“A 
idéia de paz e de pacifismo”); com algumas reservas, conforme se verá 
adiante, o objeto principal da análise será o comunismo. 

3. Um espírito contraditor poderia objetar que todos os intelectuais 
comunistas ocidentais de certa independência abandonaram o Partido 
nestes últimos anos. Isso é certíssimo; estudamos outrora a obra desses 
dissidentes (trabalhos práticos 1959-1960)33.  
 
Enfim o grande bloco sociológico que compõe o marxismo-leninismo... 
tradicional nos é muito mais instigante que os intelectuais que o 
abandonam um após o outro (pouco importando o perigo que representam 
à coesão interna do “Partido”). Visaremos sobretudo ao marxismo-leninismo 
ortodoxo (diríamos: stalinista, pois mesmo a morte do “genial líder” não lhe 
modificou em nada), ao de Lefebvre (primeira fase)34 e ao do deveras 
eufórico e triunfante Roger Garaudy, interprete oficial da boa nova35. 
 

4. Último problema de delimitação da axiomática: a U.R.S.S. é realmente 
marxista ou não? Muitos o negam, desde os trotskistas até Lefebvre 
(segunda fase), Fougeyrollas etc., que só a vêem como um tipo de cesarismo 
burocrático, de totalitarismo policial que traiu o autêntico espírito 
revolucionário. Sem querer nos imiscuir em querelas familiares, limitar-nos-
emos a destacar, como Chambre36, que a ideologia soviética permanece em 
tudo marxista, sem tirar nem pôr. 
 
Em particular ela continua a professar o coletivismo, a crer na 
inevitabilidade da luta de classes37 e, acima de tudo, a apoiar a concepção 
radicalmente atéia e materialista da história. Logo, é falso dizer, como alguns 

                                                   
33 H. Lefebvre, ex-doutor de marxismo, agora rejeitado e excomungado: “Problèmes actuels du Marxisme” 
(P.U.., 1958), “La Somme et le reste” (L’Arche, 1958); Edgar Morin “Auticritique” (Julliard, 1959); Pierre 
Fougeyrollas “Le marxisme em question”. Antes deles: Pierre Hervé: “La Révolution et les fétiches” (1956). 
Sem romper com o partido de vez, Jean Baby: “Critique de base” *Cahiers libres, Maspero, 1960). 
34 “Le matérialisme dialectique” (P.U.), “Pour connaître la pensée de K. Marx” (Bordas), “Le marxisme” 
(Que sais-je?). 
35 “La Théorie matérisliste de la connaissance” (P.U.); “Perspectives de l’Homme” (P.U.) etc., etc. 
36 “Le marxisme em Union Soviétique” (Est. Du Seuil). 
37 Nos outros países; entanda-se que não há mais classes na U.R.S.S... V. todavia as tribulações que Milovan 
Djilas, comunista intimorato, sofreu por ousar ver e dizer o contrário acerca dos estados comunistas. 
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anticomunistas pouco argutos, que a U.R.S.S. não se inspira em uma 
doutrina e julgar o bolchevismo apenas em termos de estratégia e tática, 
como num jogo de xadrez. Khrouchtchev dizia, poucos anos atrás: 
“Vencemos o Ocidente com uma arma terrificante, invencível, cujo poder 
não imaginais – nossas idéias!” (O desconhecimento desse fator diminui o 
valor de obras ademais lúcidas e interessantes como as de Burnham, por 
ex., “A dominação mundial”). 
 

 
A DOUTRINA MARXISTA. 1. Exposição: 

 
Dedicamos este bloco a autores como Marx, Engels e Lênin, além dos 
pensadores de segunda ordem (Plekhanov etc.). Engels desempenhou um 
papel fundamental na gênese do “marxismo oficial” 
 
Objetaram-nos em um jornal comunista por dizer que dois terços do que 
em certos meios chamamos “marxismo” vinham de Engels; mas essa 
boutade é, em grande parte, verdade, como se vê, por ex., com a expressão 
“materialismo dialético”, que é dele, e não de Marx... 
 
Já Lênin, ainda que achemos seu pensamento filosófico pobre e frustrante38 
– como o é -, é um dos clássicos fundamentais do marxismo oficial, e 
qualquer um que se afaste dele é reputado herético pelo Partido e seus 
doutores autorizados. 
 

 
A. As fontes do marxismo-leninismo 

 
Nenhuma doutrina nasce do nada, e o marxismo não mais que as outras. A 
análise breve de suas raízes nos permitirá situá-lo. 
 
Antes do mais, discriminemos: 
 

1. O socialismo utópico (Fourrier, Saint-Simon etc.). Parecerá curioso aos que 
se habituaram a ouvir sempre o marxismo como “socialismo científico”, 
(“cientificista” seria melhor...); mas, como veremos, isso são pretensões que 
se encontram em Marx e Engels39. A idéia da sociedade perfeitamente 
racionalizada e do universo inteiramente domesticado pelo homem é de 
fato um dos temas favoritos do socialismo utópico. 

2. O darwinismo: Marx e Engels são entusiastas da teoria da concorrência vital 
e da luta pela vida, (é típico que em nosso dias os defensores mais afetos à 
forma darwiniana do evolucionismo sejam precisamente marxistas, como 
Prenant). 

3. O hegelianismo: de onde Marx toma o racionalismo e o método dialético 
(tese, antítese, síntese) aplicado tanto à natureza quanto à história. Enquanto 
Hegel era idealista, Marx “traz a dialética de volta a terra” (em suas palavras, 
“com a cabeça voltada para baixo”), fazendo-a trabalhar com os fatos sociais 
e econômicos. Não esquecer que a formação de Marx é filosófica, que a 
informação econômico-social vem depois, encaixando-se no molde de um 
pensamento já estabelecido. 

                                                   
38 “Como todos sabem, Lênin era um teórico lastimável... É evidente também que os conhecimentos 
filosóficos de Lênin eram muito bons para fazer as pessoas boas rirem... ‘Materialismo e empiriocentrismo’ 
será eternamente um modelo de estupidez extrema” (Bukarine, pensador bonchevista famoso, mas fusilado 
por ocasião dos “expurgos’ dos anos 30). 
39 “Engels mal lera os filósofos contemporâneos, só tinha idéias gerais mui vagas sobre o tarbalho da ciência 
moderna” (G. Sorel: “Há utopia no marximo?”). Conhecemos no entanto a benevolência de Sorel em favor 
dessa corrente de pensamento. 
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Notem: podemos compreender que o enxerto, ou a simbiose, entre 
darwinismo e hegelianismo - que são a seu turno (sem nada deverem um ao 
outro: Hegel, diferente do que se imagina, era aficionado em biologia!) 
teorias da luta que concebem a existência como um perpétuo combate, 
conduzindo forçosamente à guerra e destruição - dá ao marxismo seu 
aspecto marcial e dramático, que vê a relação entre classes como luta de 
extermínio (abstração feita às concepções propriamente economico-sociais 
sobre o capitalismo etc.). 
 
Em Lênin tal aspecto está ainda mais acentuado pela leitura embevecida 
que costumava fazer dos teóricos alemães da guerra total (sobretudo 
Clausewitz). 
 

4. O ateísmo de Feuerbach e a teoria da alienação, pela qual o homem 
despoja-se da autonomia para regozijar-se com ficções, tal como a idéia de 
Deus, que subjuga e esteriliza seus esforços. Veremos mais a frente que o 
ateísmo é a raiz profunda do marxismo, e não um apêndice qualquer que 
um piedoso cristão progressista consideraria o cerne da questão... 

5.  A economia política liberal clássica (Bastiat, Ricardo), sobre a qual construirá 
"O Capital" e, de forma geral, a obra econômico-social - para criticá-la, 
certamente -, compartilhando com esta a idéia importantíssima (e falaz) do 
homem como puro produtor e consumidor (“homo oeconomicus”): exagere 
um pouco essa noção, e aí está o materialismo histórico... 
 
Convém notar que o contexto econômico do marxismo é “datado”, pois 
constituído pelo que o tecnólogo L. Mumford40 chama de era 
“paleotécnica”, a do primeiro impulso do capitalismo, com a maquina de 
vapor etc., quadro que se modificara tão profundamente que os 
economistas marxistas conseguem a custo aplicar as visões do mestre à 
realidade atual 

 
 

B. O conteúdo do marxismo-leninismo 
 
Plano 
Atitude diante do Universo (teoria e prática): o materialismo dialético. A 
evolução da humanidade (base, superestrutura e ação recíproca). Evolução 
social e tomada de poder. Luta de classes (Revolução): ditadura do 
proletariado e sociedade sem classes. Apologia do pensamento marxista: 
novo humanismo. 
 

1. Atitude diante do Universo (teoria e prática): 
O materialismo dialético 

 
De forma geral pode-se dizer que até à Renascença há a primazia dos 
valores contemplativos (conhecimento desinteressado e amor aos valores), 
tanto entre os pensadores gregos como entre os da Idade Média católica.  
Nos séculos XVI e XVII prevalece a atitude voltada à ação utilitária e à 
dominação da natureza (G. Bacon, Descartes etc.), que culminará no século 
XVIII (enciclopedistas) e nos séculos XIX e XX. Desse ponto de vista, o 
capitalismo tecnocrático e o bolchevismo são duas faces da mesma 
“moeda”. 
 

                                                   
40 “Técnica e civilização”. 
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Isso se exprime à luz meridiana no “manifesto comunista”, onde se fala que, 
se até aqui os homens procuraram conhecer o mundo, devemos agora nos 
concentrar em modificá-lo (tal como disse um autor traduzido há pouco 
tempo, “o marxismo é a tentativa de refazer a criação”. Essa fórmula ainda 
vai dar pano p’ra manga!...). Como o marxismo rejeita o utilitarismo e o 
pragmatismo “estritos” ou pequeno-burguês, ele professa a unidade da 
teoria e da prática, um de seus leitmotives (não há ação sem doutrina, nem 
doutrina sem ação, seja esta política ou técnica). 
 
Dessa visão militante, só se admitem duas teorias do conhecimento: o 
idealismo, cujo modelo é o pensamento de Berkeley e a idéia principal é a 
de que a consciência faz o universo, o pensamento cria a natureza; e o 
materialismo, que professa o inverso: o pensamento é atributo da matéria, 
logo a natureza e a história concreta o determinam – quem não é 
materialista, é idealista. 
 
Ademais há vários tipos de materialismo, de valores desiguais: um dos mais 
divulgados até hoje é o “mecanicista”, que explica tudo – inclusive a 
evolução, quando a professa – por fatores elementares, estáticos, dados uma 
vez e para sempre. Ignora a dialética da natureza e sobretudo explica o 
comportamento humano e sua história através do fator biológico, 
conduzindo mais das vezes à concepção quase fatalista de destino 
(hereditariedade etc.)41.  
 
Ao contrário o marxismo-leninismo toma de Hegel a idéia da dialética 
ternária ou trinitária da natureza e principalmente destaca o fator 
econônico-social acima do biológico (materialismo econômico). Nessa 
perspectiva “mobilista” não se admite nenhuma verdade imutável. Tudo se 
transforma, tudo evolui: “Até nossas idéias e categorias são tão eternas 
quanto as relações que exprimem. São produtos históricos e transitórios”. 
(Marx, “A miséria da filosofia’). 
 

 
2. A evolução da humanidade: base, superestrutura  

e ação recíproca, aplicação à religião 
 
A base (ou infra-estrutura) é o conjunto de relações de ordem econômica e 
social concretas. A superestrutura é... todo o resto (a palavra “ideologia” é 
aqui empregada com freqüência, mas possui algo de pejorativo que a 
palavra “superestrutura” não contém necessariamente). Vamos nos limitar 
aqui a um problema clássico e importante: Marx com sua escola 
professaram ou não que a base dá a explicação cabal da superestrutura? 
Alguns intérpretes tentaram – e continuam tentando – edulcorar o 
pensamento do mestre, pretendendo dizer que ele apenas quis destacar o 
fator econômico, desconhecido do idealismo burguês, e não reduzir toda a 
causalidade histórica a ele. Assim o marxismo seria tão-só uma reação de 
bom senso e lição de realismo (cf. certos socialistas e progressistas cristãos). 
 
- Para nós a reposta é clara: o marxismo clássico ensina mesmo a 
causalidade total da base. “A estrutura econômica da sociedade é sempre o 
fundamento real por que toda a superestrutura das instituições jurídicas, 
políticas, das concepções religiosas, filosóficas e outras42, em cada época 

                                                   
41 Em diferentes graus, este é o pensamento que vai de Epicuro e Lucrécio até certos materialistas 
modernos como Le Dantec, passando por alguns Enciclopedistas como Diderot, d’Holbach, La Mettrie e 
Helvetius; entretanto os marxistas são mui ambivalentes em relação a eles: são precursores, mas por vezes os 
tratam com aspereza.  
42 P. ex., a arte, a literatura, etc.. e até a ciência em sua parte abstrata e teórica. 
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histórica, deve-se explicar em ultima instância” (Engels, em “O Anti-
Dühring”). O assunto poderia ser ilustrado por numerosas citações de Marx, 
Engels e Lênin. 
 
- Mas não vem daí que, uma vez nascida da base, a superestrutura não 
tenha eficácia nenhuma e se reduza a puro epifenômeno – como em certas 
formas mecanicistas de materialismo: 
 
Os marxistas vêm-nos martelar aos ouvidos a noção de ação recíproca, cada 
vez que rejeitamos o materialismo histórico: a superestrutura reage com a 
base, modificando-a por sua vez. (Limitar-se a citar a “influência das idéias” 
para criticar o marxismo é muito pouco, seja ela a Reforma ou a Revolução 
Francesa, por ex.). Daremos alguns escorços sobre a aplicação [do 
marxismo] à religião. 
 
A religião é uma superestrutura (a que Marx e seus continuadores mais 
detestavam, no fim das contas) que se explica por duas razões em conjunto. 
 

a) O medo do homem em face das forças da natureza (idéia que vem de 
Lucrécio até a Voltaire. Demais há em Marx, e mais ainda em Engels, uma 
atmosfera “século XVIII” que caraterística de intérpretes como Naville) – 
tomado de pânico, o homem inventa seres misteriosos que possam 
protegê-lo. 

b) O proletário explorado e infeliz imagina falsas compensações (vida futura, 
Providência etc;), que desempenham papel de narcótico (“A religião é o 
ópio do povo’), anestesiando em parte o sofrimento, mas neutralizando por 
sua vez a ação, ao encobrir os verdadeiros problemas (exploração social 
etc.) que deveria resolver de outro modo, e não pela mistificação religiosa. 
A religião é má por essência, o mal absoluto, e deve ser extirpada. Sem 
dúvida ela desapareceria junto com o capitalismo, já que é com ele uma só 
superestrutura, mas suas raízes são profundas, então deve-se atacá-la em si 
mesma, através do plano ideológico e, por fim, da perseguição, após a 
tomada do poder. 
 
(V. na continuação, sobretudo a discussão acerca do marxismo e 
cristianismo). 

 
 

3. Evolução social e tomada de poder: 
luta de classes, revolução, ditadura do proletariado e sociedade sem classes. 

 
Se o fator econômico constitui o motor essencial da história, qual fator 
antagônico oporá necessariamente os homens entre si? Por certo não as 
puras idéias, nem a raça, mas as diferenças de classe social (definidas apenas 
em termos de propriedade etc.). 
 
De onde o outro pilar do marxismo: “Toda a história da sociedade humana 
até hoje se explica pela luta de classes” (Manifesto Comunista). “Toda”, quer 
se trate das mudanças de regime político, da evolução da filosofia, da 
criação artística, das controvérsias teológicas... uma só é a fonte capital. 
 
A dialética hegeliana do mestre e do escravo, que arriscava permanecer 
como apenas formal, recebe um conteúdo concreto. Em eterno confronto, 
o proletariado e a burguesia encarnam a tese e a antítese43. Quando o jogo 

                                                   
43 Deixamos sob os expressos cuidados dos professores de economia política tudo o que diz respeito à 
critica marxista do capitalismo, à teoria da mais-valia do lucro, etc. 
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de contradições demolir o edifício capitalista, i. é, quando se der a 
revolução, soará a hora da ditadura do proletariado (i. é, a hora do partido 
comunista, que é a suposta encarnação deste...). Após a fase de luta e 
coerção (Lênin explana sobre o “extermínio do adversário” em diversos 
lugares) e de “construção do socialismo”, surgirá a sociedade sem classes, 
uma espécie de paraíso terrestre, de onde todas as contradições serão 
banidas (a inveja, a angústia, a raiva, as divergências de toda ordem que se 
baseiem no suporte econômico que no tempo vindouro não existirá). A 
política marxista-leninista, rude e militar, desfecha em uma visão idílica, bem 
próxima à dos anarquistas libertários, com a desaparição do Estado, órgão 
opressor... 
 
 
Lembrança importante: 
 
Devemos examinar um pouco como se realizará o processo. Antes de tudo, 
destaquemos: 
 

a) que em princípio o marxismo-leninismo é hostil às agitações minoritárias de 
tipo anarquista, e só confia na ação em massa44; 

b) que recusa de igual modo o “reformismo” social-democrata ocidental, bom 
para desviar as massas dos verdadeiros objetivos e fazer o jogo da 
burguesia. Quer dizer, ele só concorda com o valor da conquista 
parlamentar e legal do poder se for mais fácil e menos onerosa que a luta à 
mão armada. Claro, colher o fruto maduro é preferível às rusgas de uma 
guerra civil encarniçada, mas somente por razões utilitárias, não por 
princípio moral... já que 

c) o marxismo-leninismo não é de forma alguma um pacifismo, apesar da hábil 
utilização que faz dos sentimentos por natureza pacíficos (fundados no 
medo físico e no horror moral do massacre) das pessoas. Poderíamos 
transcrever vários textos característicos disso. Remontemos à obra de 
Zinoviev e Lênin, “O socialismo e a guerra”. Ali lemos em particular: “O 
pacifismo e a palavra de ordem abstrata são uma das formas de logro da 
classe operária. Sob o regime capitalista e imperialista, as guerras são 
inevitáveis. Justificamos todas as guerras revolucionárias que de 1789 a 
1871 se fizeram com o fito de se libertar do opressor da nação e do jugo 
feudal, ou ainda, que se provaram necessárias na luta do proletariado contra 
a burguesia. O marxismo não é um pacifismo... A palavra de ordem não é 
desarmamento universal, mas desarmamento da burguesia e armamento do 
proletariado”. 
 
Clausewitz (a quem Lênin admirou, leu... e anotou) definira a guerra como “a 
continuação da política por outros meios”; o marechal Chapochnikov (em 
“O espírito do exército”) encareceu a citação, acrescentando: “a paz é 
também a continuação da luta por meios diferentes”45. 
 
4. Apologia da civilização marxista: um novo humanismo. 

                                                   
44 De resto é engraçado que a tomada de poder bolchevique, a outubro de 1971 (obra de Trotski e não e 
Lênin) se deu por métodos técnicos sofisticados, aplicados por grupos pequenos, e não pelos movimentos 
de massa (v. Malaparte, “La technique du Coup d’État”, Grasset, cap. ‘). 
45 Poder-se-ia escrever sobre o tema uma “história das variações” de orientação da U.R.S.S. e do PC diante 
da bomba atômica: de extasiados com o modo empregado para pôr o Japão de joelhos (na ocasião da 
aliança URSS-EEUU), chegando mesmo a insultarem Pio XII, o único que à época criticara o uso da arma 
nuclear, vemo-los condenar indignados o artefato após o recrudescimento da relação EEUU-URSS nos 
anos seguintes (a URSS ainda não possuía a arma), patrocinando as famosas campanhas dirigidas às 
massas. Agora já com provida do armamento, vê-se as autoridades soviéticas, civis e militares, declararem 
que essa arma, a final de contas, não destruiria a civilização, mas apenas o mundo capitalista. Depois enfim 
novamente a campanha pacifista. Deve-se esperar a seqüência, segundo as necessidades da ocasião... 
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Assistimos a uma espécie de eclosão da vontade de poder marxista: a nós, o 
cantante amanhã; a nós, a domesticação total do planeta. Como falamos no 
começo, voltamos a euforia do socialismo utópico do começo do século 
XIX. As teorias biológicas são escolhidas em função da possível utilização 
política46: se há hereditariedade dos caracteres adquiridos (o que a quase 
totalidade dos biólogos atuais negam), poderemos crer em um tipo novo de 
super-humanidade. A arte é canalizada, domesticada (até mesmo a música: 
Chostakovitch e Prokofiev farão discretas autocríticas, rejeitando seu 
“formalismo” e declarando querer, para o futuro, seguir o “realismo 
socialista”). Descobertas cientificas prestigiosas, que nada devem à dialética 
marxista-leninista, mas sim à organização metódica da pesquisa, às custas do 
sacrifício de outros objetivos mais humildes – como a elevação do nível de 
vida dos cidadãos -... são exaltadas. Encoraja-se a difusão da “ficção-
científica” (de tipo otimista, já que ela possui também aspecto catastrófico, 
cultivado por alguns autores americanos ou europeus). Até aonde irá o 
novo homem marxista? e mesmo seus adversários estarão convictos do 
triunfo inelutável, conduzido pelo “sentido da História”47. 
 
Convém examinar de perto tal síntese, de aparência majestosa, para se dar 
conta do número incrível de contradições, de asserções gratuitas, de 
extrapolações irracionais e de sofismas lógicos que ela contêm. 
 
 
 

A DOUTRINA MARXISTA-LENINISTA: 2. Discussão 
 

Para tal, seguiremos aqui o mesmo plano da exposição. 
 
1. Para começar, teríamos muito a dizer sobre a atitude tecnicista e utilitária 
que o marxismo-leninismo adota – entre outras. Muitos autores de 
diferentes visões vêem aí a morte da cultura, uma concepção destruidora da 
verdadeira civilização48. Contudo vamos direto ao que é mais 
especificamente marxista-leninista. 
 
- a redução de todas as doutrinas do conhecimento ao idealismo e ao 
materialismo é inadmissível (convém notar que ninguém a aceita, a não ser 
a escola marxista que, quando versa da nomenclatura, tem contra si a 
unanimidade das outras filosofias). O idealismo opõe-se ao realismo (v. 
“Vocabulaire technique et critique de la Philosophie”, de Lalande, obra 
universitária que é um clássico), que professa que o real não remonta ao 
conhecimento que temos dele, mas que possui existência própria. Além 
disso, o realismo pode-se dividir em materialismo e espiritualismo. O 
primeiro professa que a matéria é o que só existe; o segundo admite a 
existência do mundo material, mas também a existência de fatores 
imateriais (a alma, Deus). Daí não se reduzir ao idealismo, diferindo-lhe em 
muito: 
 

a) em primeiro lugar, sustenta a existência do mundo exterior, o qual o 
idealismo remonta ao pensamento; 

                                                   
46 V. a história assombrosa do triunfo de Lyssenko, e a eliminação dos adversários sob Stálin in Julian 
Huxley “A genética soviética e a ciência mundial’ (Stock) 
47 O marxismo não é uma doutrina entre outras, mas a Ciência como tal em vias de desenvolvimento e 
realização – eis o dogma fundamental dos comunistas. Vamos ver sua fragilidade. 
48 Ver a bibliografia de nosso artigo: “La fin d’une civilization”, boletim do I.E.P., 1961. 
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b) e ainda, possui uma concepção totalmente diferente do idealismo, no que 
tange às realidades espirituais (substancialidade da alma, transcendência de 
Deus etc.)49. 
 
Há bom senso em se classificar sob o mesmo rótulo a doutrina de 
Aristóteles, que repousa sobre a afirmação da realidade do mundo, e a de 
Berkeley, que repousa sobre sua negação? Em verdade, a concepção 
marxista ressente-se, de forma deplorável, de seu caráter acima de tudo 
polêmico e prático, de modo que, se alguém não é comunista ou o que o 
valha, é suspeito de fascismo, assim como se não é materialista, é idealista50. 
 
- Tratemos pois da noção de materialismo dialético, pela qual fazem tão 
grande arruído. Dizem que ela não é apenas uma doutrina entre outras, mas 
a mesma ciência. Longe de ser um dogmatismo, é o método de saber 
enquanto se faz. Sua natureza difere da do materialismo mecanicista. Cada 
uma de suas asserções pede-nos que a observemos de perto. Nós 
constatamos que: 
 

a) se a palavra “dogmatismo” for tomada no sentido original do Vocabulário 
de Lalande (crença na existência de uma certeza objetiva), o marxismo não 
é tão-só dogmático, mas hiperdogmático, apresentando-se sempre como a 
única doutrina que vale, tratando as demais com grande severidade. 
 
Dizer que o marxismo é apenas um método, e não uma doutrina, é proferir 
uma fórmula sem sentido: o método é o modo por que a doutrina se 
constrói, e a doutrina é o conteúdo do método. Separá-los é operar uma 
daquelas abstrações “formalistas” que os marxistas perscrutam exatamente... 
nas outras [doutrinas]. 
 
- Uma das contradições essenciais ao marxismo é a oposição entre a 
concepção “mobilista”e relativista da verdade que ele professa (para uso 
externo nos outros, pelo menos) e a intransigência absoluta com a qual 
sustenta que sua visão lhe permite julgar toda a História, como se do alto de 
um mirante. Após “relativizar” com bravura as noções da filosofia clássica, 
Lênin declara candidamente, ao falar da sua proposição: 
 
“Não podemos nos afastar dessa doutrina, forjada em aço maciço, sem que 
nos afastemos da Verdade objetiva”. É o que os ingleses chamavam de “self-
refutation” (Platão e Aristóteles já a utilizavam contra os sofistas gregos...). 
 

b) o materialismo dialético não difere – longe disso – do materialismo “vulgar” 
ou mecanicismo, por mais que nos digam o contrário. Realmente ainda que 
exista fatores que lhe são próprios (de um lado o fator hegeliano, do outro 
o econômico), ele aceita a idéia fundamental de todo materialismo, a saber, 
a redução do pensamento ao movimento (material). Quando Marx escreve: 
“A idéia é o mundo material transposto e traduzido no cérebro humano”; 
quando Engels declara: “O pensamento e a consciência são produtos do 
cérebro humano” (Anti-Dühring), e quando Lênin diz, ao fazer o elogio de 
Haeckel: “A consciência e o pensamento são produtos de um órgão 
material, corporal – o cérebro” (“Materialismo e Empiriocriticismo”), 
perguntamo-nos se estamos muito distantes do mecanicismo materialista de 

                                                   
49 Limitamo-nos a remontar a nosso curso mimeografado sobre Crítica do Conhecimento, por falta de 
tempo de tratar a questão. 
50 Exemplo interessante das reduções simplistas usuais entre os marxistas-leninistas: lênin fala do 
“clericalismo” de Renouvier. Ora este autor de cariz protestante, democrata e laicista convicto e neo-
kantiano notório combateu durante toda sua vida o catolicismo com grande acrimônia. Ele só não era 
materialista... Por isso é “clerical”! 
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d’Holbach e Le Dantec. Isso é tão manifesto que profundos conhecedores 
do marxismo – e que além disso lhe são favoráveis, como Naville – 
deleitaram-se em aproximar tanto quanto podiam o materialismo dialético 
do materialismo clássico51. 

c) O materialismo não é em absoluto uma ciência, mas sim uma metafísica a 
sua maneira. 
 
A ciência dá-nos a conhecer as relações, os laços entre fenômenos, mas não 
se refere ao “em si” das coisas. Por exemplo identificamos algumas relações 
entre a atividade mental e a vida orgânica. Mas se afirmamos a identidade, 
damos um salto injustificado: passamos da ordem da constatação positiva ao 
da interpretação sistemática. Trata-se de filosofia, ou até mesmo de 
metafísica, em sentido consagrado. O materialismo nasceu muito antes do 
desenvolvimento da ciência moderna – é uma atitude tão velha quanto a 
filosofia: muitos séculos antes de nossa era, antes da física, antes da biologia 
científica, já existiam materialistas. Trata-se apenas de um dos modos 
possíveis (nós o reputamos por falso) de interpretar as relações do 
pensamento e do corpo. Na época moderna, contrariamente a um erro 
corrente, não são os cientistas que professam o materialismo, mas os 
filósofos (como Marx), os vulgarizadores e os homens de ação 
revolucionários. Em particular não há relação entre as descobertas efetuadas 
pelos cientistas comunistas e a filosofia marxista-leninista. Fora da U.R.S.S., 
poucos cientistas emprestaram-lhe o renome; a maioria era refratária. 
Quando se lê algumas publicações comunistas, vemos que o marxismo não 
intervém em nada na pesquisa; o que há são apenas citações mais ou 
menos copiosas de Marx, Engels e Lênin (as de Stalin, tão numerosas há 
poucos anos, desapareceram!...), mas o raciocínio científico em si mesmo 
não é afetado52. 
 

 
2. Base e superestrutura: filosofia e religião 

 
Os marxista-leninistas fazem em uníssono a profissão de fé: a superestrutura 
explica-se pela base – eis o dogma de que se não pode duvidar (nem 
ademais se pode provar, no sentido rigoroso do termo...). Contudo no 
momento de aplicar o prestigioso princípio, dividem-se em duas correntes 
em tudo divergentes: mas há quem jogue corajosamente o jogo até às 
últimas conseqüências. Vão explicar a guerra de 1914 por tal ou qual fator 
monetário, pelas condições da colheita na Europa Central ou Oriental etc.. 
Tornam-se mais pitorescos ainda quando se trata de filosofia: Boukarin, que 
fora por longo tempo o cabeça do marxismo-leninismo oficial, vaticinava 
que a teoria aristotélica do ato e da potência, da matéria e da forma, é a 
projeção ideológica da escravidão antiga53, e que os conceitos de São 
Tomás sobre os anjos, uma tradução sublimada do estado feudal. Do 
mesmo modo Mougin (morto de forma prematura, mas que era uma das 
esperanças do partido comunista) explicava o renascimento do tomismo 
pela influência do Comité des Forges, assustado com a escalada do 
marxismo, e a filosofia existencialista de Heidegger pelo Nazismo... Tais 

                                                   
51 Não esperem de nós, aqui, a crítica do princípio materialista: qualquer bom manual de filosofia 
espiritualista, p. ex., a “Psychologie” de Jolivet (Vitte) trás em si a discussão. 
52 Será proveitos a leitura do artigo já um tanto antigo, mas sempre válido, de Drabowitch: “La science et le 
matérialisme dialectique”. (Mercure de France de 15 de fevereiro de 1936) que dá exemplos bem acertados 
e por vezes divertidos. 
53 Na “Teoria do Materialismo Histórico”. Para qualquer um um pouco informado dos problemas da 
filosofia grega, é evidente que, ao contrário do que supunham, Aristóteles funda a teoria sobre dados 
imediatos da experiência sensível, interpretados à luz dos primeiros princípios da razão. A seguir, toma 
exemplos (muitas vezes discutíveis, mas sem grande importância) da ciência do tempo, ou da sociedae 
circundante. 
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acrobacias intelectuais (para dizer o mínimo!...) trazem em seu seio a própria 
refutação; os marxistas mais inteligentes ou mais honestos rejeitam-nas 
totalmente. 
 
Mas então, o que fazem? Como os mais “símplices”, dizem a profissão de fé, 
mas previnem-se de serem muito fiéis a ela e de traçar uma perpendicular 
ligando a doutrina ao dado. De tal forma insistem na consistência das 
superestruturas e seu dinamismo próprio que chegam a dizer (às vezes) 
coisas até utilizáveis, mas que não pertencem ao marxismo-leninismo. De 
modo que o famoso princípio da causalidade da base é prodigioso, à 
condição de não nos servirmos dele (como alguns utensílios famosos que 
são vendidos no mercado, mas que quebram desde que os utilizemos a 
sério). 
 
- Incapaz de explicar a filosofia enquanto tal, o marxismo-leninismo se 
equivoca mais ainda ao tratar da religião 
 
O medo só possui um papel importante nas formas inferiores da vida 
religiosa, mas não em suas formas superiores (v. o Evangelho). Para além 
disso ainda há o fator intelectual e o afetivo superior: um etnologista 
moderno (que é incréu) diz que “as religiões nascem porque o homem é 
um animal que se questiona”. Todas as religiões são uma tentativa de 
explicar o Universo e o destino humano. (Comte, neste ponto, mesmo 
equivocado quanto ao valor da religião, entendera-a bem ao plano 
psicológico). Além do mais em uma religião digna desse nome, existe o 
apelo constante ao aperfeiçoamento moral, à purificação, à perfeição, onde 
não há egoísmo e interesse (“O cristianismo, diz Renan, é a mais 
característica e religiosa dentre as religiões”). Ao versar sobre o papel 
opressor da religião ao plano social, constata-se facilmente que o marxismo-
leninismo confunde aqui duas coisas manifestamente diferentes: a essência, 
o “Wessen” do fato religioso, sua estrutura profunda e a utilização que lhe 
fazemos em algumas circunstâncias históricas particulares, que não 
comprometem o princípio54. 
 
Mais à frente consagramos um parágrafo à parte para saber se podemos, de 
algum modo, conciliar cristianismo e marxismo-leninismo: não cabe discutir 
o problema aqui. 
 
 

3. Evolução histórica etc.. 
 

Ainda aqui tratamos do problema base-superestrutura, mas sob outro 
enfoque: o da relação entre o fator econômico e o fator político. É uma 
questão fundamental para a correta avaliação do marxismo, pois este é um 
dos pontos em que o reputamos mais daninho. Daí o porquê deste 
parágrafo. 
 

 
Fator político e fator econômico 

 
Em boa ortodoxia marxista-leninista, entende-se as instituições (e os 
ocorrências) políticas como uma superestrutura cuja base é o fator 
econômico. 

                                                   
54 Mesmo no plano dos fatos, não se deve ter pressa em aceitar as imagens de Epinal com seu anti-
catolicismo vulgar sobre o Antigo Regime francês, a Espanha, a América Latina. Constatar-se-á aqui que 
muitas das censuras são caluniosas ou excessivas.  
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Garantimos que essa opinião é falsa, e por vários motivos: 
 
- De forma geral o marxismo-leninismo confere a si mesmo com muita 
facilidade um papel vantajoso, admostando ao idealismo burguês que o 
homem não vive apenas de belas abstrações, mas que deve comer, vestir, 
morar etc. Segue-se daí que o fator econômico tenha de fato o valor 
explicativo que lhe conferem? Se tivéssemos tempo, retomaríamos o 
esquema aristotélico sobre a causalidade multiforme (material, formal, 
eficiente, final)55. O fator econômico tem um papel concreto no plano da 
causalidade material. Não é subestimá-lo compará-lo à uma matéria-prima, 
já que sem ela nada se faria! Mas explicar a história humana por meio do 
condicionamento material é querer “explicar” uma catedral gótica dizendo 
“é feita de pedra”, ou um quadro de Velasquez dizendo que tem cromo ou 
cobalto espalhado pela tela... 
 
- Um historiador simpático ao jacobinismo (Mathiez) disse a poucas 
palavras atrás que a miséria engendra motins, mas não a revolução. A idéia 
é retomada por pessoas de orietanção bem diferente quanto Donoso 
Cortês (v. lição XV-2) e Camus... Existem pessoas famintas que são 
incapazes de reagir, e ambientes de alto nível social que são comunistas56. 
Lênin sabia disso muito bem, já que ele o escreveu citando Kantzutsky, 
considerando como seu o pensamento deste: “A consciência socialista é um 
elemento importado desde fora para a luta de classe do proletariado, não 
algo que surgiu espontaneamente... Não haveria necessidade (de introduzir 
no proletariado a consciência de sua situação) se essa consciência emanasse 
naturalmente da luta de classes”57. A Revolução Francesa não teria 
acontecido sem a ação das Société de Pensée58: o Antigo Regime já 
atravessara crises de igual gravidade no tempo de Etienne Marcel ou das 
Frondas, p. ex., mas a doutrina, fator específico e decisivo, não estava 
presente, o que salvara então as instituições. 
 
Esboçaremos uma crítica tão exata quanto possível, tomando como explo 
as origens da humanidade e a época atual. 
 
Marx como Rousseau (apesar de suas pretenções “científicas”) se apraz em 
pensar sobre a origem da sociedade – um método perigoso em que a 
hipótese esbarra quase sempre na gratuidade. Acatemos contudo o 
procedimento, que diz mais ou menos isso: os primeiros homens sabiam 
como viver, comer, se defender contra os vários perigos – eis o fator 
econômico enquanto raiz. O restante (organização política, religião etc.) veio 
na esteira disso, condicionado por problemas de subsistência material. 
 
Pois bem, negamos peremptoriamente o valor do raciocínio. Os tais 
primeiros homens para subsistir haviam de patrocinar mais ou menos algum 
tipo de organização: comando, divisão das tarefas etc., i. é, uma estrutura 
política constituída sob um certo panorama, uma moldura que tornasse a 
economia possível e viável. 
 

                                                   
55 Consultar, p. ex., a “Cosmologie” de Jolivet (Vitte) ou a “Histoire de la Philosophie” de Thonnard 
(Desclée et Cie). 
56 O que mostra, quase sem querer, o simplismo e a inexatidão do bordão repetidíssimo: para acabar com o 
comunismo, acabem com a miséria, e não haverá mais problemas. Quem acredita nisso não entendeu nada 
do espírito e da ação bolcheviques. 
57 “Que fazer?” 
58 V. os livros de Augustin Cochin, notadamente: “Les sociétés de pensée et la démocratie moderne! (Plon). 
Mais geral, Gaxotte: “La Révolution française” (Le livre de poche). 
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- Passemos à época atual: um autor marxista, ironizando o pensamento 
maurrasiano em 1930, escrevia: “que significa o ‘político de outrora’59 no 
momento em que o ministério é derrubado sob a pressão dos grupos 
financeiros?” A resposta é fácil: “A república parlamentar é um regime fraco, 
em que os grupos de pressão manobram a pretensa ‘opinião’, por isso o 
governo cai tão facilmente: experimentem derrubar um chefe de estado 
autoritário por esses meios! É aqui que a estrutura política conserva seu 
papel essencial...” 
 
-Isso se aplica à vida ordinária das sociedades, que chamam (por 
aproximação) de tempo de paz. Mas também o é de guerras. 
 
- Muitos são marxistas sem o saber: antes de tudo porque aceitam sem 
discussão o vocabulário e a posição marxista dos problemas, com a falsa 
esperança de criticá-los na seqüência (com timidez) em suas conclusões60. 
Particularmente elegem como prova de inteligência a repetição passiva de 
que “todas as guerras têm causas econômicas”, a explicação (?) dos fatos tão-
somente em função da borracha, do petróleo etc. Ora tudo isso são pseudo-
evidências, e de fato uma carência de clarividência e profundidade: um 
psiquiatra e caracteriólogo austríaco, Alfred Adler, criticando o papel dado 
por Freud à sexualidade, demonstra que para além da célebre “libido” existe 
a tendência à afirmação do eu, uma como equivalente da vontade de 
potência. Sem negar todavia as observações de Freud, pode-se dar a elas 
uma interpretação diferente. É possível proceder assim na relação entre o 
marxismo e o fator econômico61. Há entre as nações como entre indivíduos 
rivalidades de prestígio, ciúmes, ressentimetos (mais adiante falaremos sobre 
a especificidade do fator nacional em relação aos outros elementos 
constitutivos das sociedades). Nesse caminho para a glória, para a 
supremacia sociológica, cada qual busca adquirir o maior número possível 
de aportes materiais que lhe permitam manifestar o poder: daí a corrida ao 
comércio maritmo, aos poços de petróleo etc., que são meios de que se 
serve a vontade de poder, e de jeito nenhum a causa suprema dos 
comportamentos grupais62. 
 
- É impossível privilegiar o fator econômico em detrimento do político, 
como faz o marxismo: os doutores do maxismo-leninismo o reconhecem 
de certa forma pela maneira efetiva de seu raciocínio: Marx, no “Dezoito 
Brumário de Luís Bonaparte” (sobre o golpe de estado de 2 de dezembro) 
e nos escritos (editados tardiamente) sobre a Rússia e sua história, 
concentra-se em análises próprias e especificamente políticas. O 
comportamento efetivo do partido comunista no mundo inteiro não é uma 
homenagem à primazia do político, já que busca em toda a parte 
assenhorar-se do aparelho governamental e, segundo a bela expressão de 
um especialista (de formação marxista), transformar “a economia política 
segundo a política econômica”?. 
 

                                                   
59 Para o sentido exato deste termo em Maurras, contra os contrasensos habituais, v. a lição seguinte sobre 
o pensamento maurrasiano. Trata-se de uma prioridade de condicionamento, não de valor. 
60 “A propaganda marxista impõe a todos, mesmos aos que lhe são hostis, um repertório conceitual que 
lhes tende a lhes dar uma visão de mundo idêntica a de seus adversários: pensa-se doravante em função dos 
patamares do progresso dialético, do sentido da história, da luta de classes, como se tais conceitos fossem 
científicos e designassem realidades experimentais, tais como a temperatura, a massa ou a pressão...’ 
“Eis aí a admissão do essencial ao marxismo, a interdição da discussão vitoriosa contra ela”, (J. Parrain-Vial, 
in “Contrat Social”, de maio de 1958, correspondência). 
61 Efetivamente os discípulos de Adler, como o húngaro Wesselenyi, aplicaram as opiniões do seu mestre 
sobre o problema da guerra, em especial o pangermanismo e o Nazismo. (“O nascimento do IIIº Reich”, 
1936). 
62 Isso vai de encontro sobretudo ao argumento demográfico (povos que “extravazam” devido à 
superpopulação). V. Bouthoul “Les guerres” (Payot) V. cap. IV e VI  e cap. II e III. 
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- O marxismo-leninismo passa totalmente ao largo do fator nacional, 
subestimando-lhe sempre o alcance e vendo-lhe como uma superestrutura. 
Numerosos autores, que nada têm em cumum, sublinharam o caráter falso 
dessa posição, desde o ateu e livre-pensador Bertrand Russel63 até ao ex-
comunista Arthur Koestler64, passando pelo tecnólogo Lewis Mumford e o 
historiador de esquerda Bourniquel65. Citemos ao acaso: “As lutas nacionais 
se contradizem totalmente com as lutas de classes” [Mumford]66. 
 
“Onde o nacionalismo contradicta a ideologia social, o nacionalismo sai 
vitorioso: a Grécia fascista de Metaxas combateu o invasor fascista italiano 
etc.”67. 
 

A luta de classes: 
 
Que pensar sobre o tema da luta de classes, importantíssimo para o 
marxismo-leninismo? Temos antes de fazer uma distinção fundamental. A 
nosso ver existem dois erros simétricos: um é o do consevadorismo liberal 
e “burguês” (pelo qual não sentimos, é bom repetir, nenhuma simpatia), 
segundo o qual uma harmonia imaculada reinaria entre as classes sociais, 
abstração feita dos inoportunos agitadores que vivem artificiosamente de 
atiçar conflitos; o outro, inspirado em Darwin, Hegel e até Clausewitz, só 
consegue ver as relações humanas sob o ângulo do conflito – é a visão de 
Marx, Engels e Lênin. Nossa concepção é outra: cremos na existência da 
natureza humana. Pensamos, em conseqüência, que a sociedade deve ser 
civilizada, i. é, diferenciada, i. é, hierarquizada, i. é, não-igualitária68. Existe a 
hierarquia social natural, correspondente às necessidades fundamentais do 
corpo social. Ela pode emperrar, degenerar, pode dar lugar ao abuso e às 
injustiças – que se hão de combater e corrigir – mas não é em essência má, 
perversa, viciada: mesmo que o capitalismo liberal fosse mau (como é), a 
distinção entre escalões sociais não está nele, como não está nele 
fatalmente a fonte de ódio e de conflitos que só se resolveria com o 
“extermínio do adversário”. Existem lutas entre classes, hic et nunc, mas não 
A luta de classes, concebida em uma perspectiva que lembra a idéia dos 
cátaros e demais maniqueístas sobre o antagonismo do Deus do Bem 
contra o Deus do Mal...69  
 
 

MARXISMO E CRISTIANISMO 
 

Não podemos terminar este estudo sem tratar de um problema candente 
nos dias de hoje. Como situar a relação entre cristianismo e marxismo? 
Mais exatamente o cristão pode colaborar com os marxistas na luta 
político-social? 
 
Já mencionamos que o ateísmo não é de forma alguma um apêndice ou 
elemento adventício no marxismo, mas antes uma das idéias principais, até 
mesmo a inspiração profunda do sistema. Isso é dito de forma claríssima 
pelos intérpretes mais que autorizados do pensamento marxista, como A. 

                                                   
63 “Liberdade e organização”, loc. div. 
64 “O iogui e o comissário”, p. 1969 
65 “L’Irlande”, Ed. Du Seuil, p. 106. 
66 “Técnica e civilização”, p. 175. 
67 Koestler. 
68 É imperativo dizer claramente que tal argumentação, que faz os “cristãos vermelhos” passarem mal, é a 
mesma que se emprega nas Escrituras. Voltaremos à baila na lição sobre Charle Maurras. 
69 O marxismo pensa (demais) em conjutos e em blocos. Nessa perspectiva torna-se ininteligível o 
importante papel catalizador dempenhado na história pelas sociedades secretas – Rosacruz, Franco-
maçonaria, Santa Vehme, Taï-Ping etc. 
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Cornu etc.. Pode-se mesmo dizer que a crítica marxista da religião não é 
tão-somente um corolário da crítica do liberalismo econômico contida em 
“O Capital” (como acreditam tolamente muitos cristãos de nosso país), mas 
é justamente o contrário que é verdadeiro: o esquema da alienação, cuja 
essência está em Feuerbach e que se aplica às relações entre o homem e 
Deus, é por sua vez aplicado por Marx à sociedade capitalista. 
 
Falávamos do problema atual, a um tempo atrás, com uma alta 
personalidade romana. Esta nos declarou: “Não consigo entender o 
comportamento de certos católicos franceses, que sempre tentam 
conservar-se em perpétuo contato com o comunismo: a oposição total 
contudo é mais que manifesta, e em todos os níveis as doutrinas são 
inteiramente antagonistas e inconciliáveis uma com a outra. A Igreja já 
interveio diversas vezes para dizer que se deve pensar nisso, que o cristão 
católico deveria encerrar o debate. Enfim há a prova dos fatos: em todo 
lugar onde o comunismo está no poder, ele se encarniça em destruir a 
religião cristã”. 
 
Essas palavras autorizadas nos dão o traçado de um plano: 
 

1. Caráter intrinsecamente inconciliável das doutrinas. 
 
Elas se opõem no que respeita à idéia que têm da realidade, da hierarquia 
dos bens e dos males, da finalidade que almejam, e enfim da escolha dos 
meios. 
 

a) Para o cristão (e em geral para o espiritualista e o homem de religião 
monoteísta) o mundo material existe com certeza e é obra de Deus; não 
devemos desprezá-lo, nem negligenciá-lo, no entanto a realidade suprema é 
Deus e o mundo espirtual, muito mais rico e denso que o mundo material. 
Qualquer ato de fé proclama essa realidade, e os santos fizeram disso o 
centro de suas vidas. Para o marxista só existe a matéria, o pensamento não 
passa de um efeito dela, e tudo o que pertence ao mundo espiritual é pura 
fantasmagoria, mistificação nefesta que se deve extirpar. 

b) Para o cristão a suprema aflição, a única alienação integral é o pecado, a falta 
moral. Em comparação a isso o resto é secundário. Para o marxista a noção 
de pecado é enganadora e irracional, o mal supremo é o sofrimento 
resultante da opressão social. 

c) Para o cristão a vida dos homens cá embaixo não é totalmente 
desinteressante, devendo-se combater a injustiça, mas no final das contas a 
última morada é o céu, e a esperança está no Reino de Deus, e não na 
técnica e na racionalização dos meios de produção. Para o marxista “o 
paraíso está na terra que construiremos” (Maurice Thorez, retomando uma 
expressão de Marx), o resto é quimera odiosa. 

d) Para o cristão existem meios de ação intrincesamente ilegítimos, que não se 
devem empregar nunca, qualquer seja seu efeito temporal (visto que o 
pecado é o maior dos males). Para o marxista bom é o que serve à causa da 
Revolução, e mal o que se lhe opõe70, de modo que é coisa rara ver as boas 
almas se espantarem quando o comunismo se vale de procedimentos como 
a mentira, a calúnia em detrimento do adversário, os processos pré-
fabricados, a liquidação física de indivíduos ou grupos etc.. Em sua visão 
haveria grande prejuízo em tolher as ações devido a um escrúpulo 

                                                   
70 “...Nossa moralidade se subodina totalmente aos interesses da luta de classes... Nossa moralidade se 
deduz dos interesses da luta de classe do proletariado”. (Lênin, no IIIº Congresso de Jovens Comunistas, 
1920). 
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pequeno-burguês, já que se trata de tornar os homens felizes de uma vez 
por todas71. 
 
Como então poderia o cristão colaborar, mesmo no plano puramente 
prático (?) com o Partido Comunista? Não dá para entender, logicamente 
falando, como alguns puderam acreditar e perseverar nesse caminho (o que 
prova que certos espíritos são capazes de rejeitar até às evidências). 
 
 
2. Condenação formal da Igreja contra o comunismo (este parágrafo se 
dirige em especial aos católicos, mas o incréu honesto poderá ao menos 

compreender porque o acordo é impossível). 
 
- Os textos são numerosos. Só citaremos três documentos em especial: 
primeiro a encíclica “Divino Redemptoris”, de Pio XI (1937)72, que é 
particularmente severa (“O comunismo revela-se selvagem e inumano a um 
grau quase inacreditável, e que beira ao prodígio.... Intrinsecamente perverso 
é o comunismo, e não se pode admitir, em campo algum, a colaboração 
recíproca, por parte de quem quer que pretenda salvar a civilização cristã. E 
se alguém, induzido em erro, cooperasse para a vitória do comunismo em 
seu país, seria o primeiro a cair vítima do próprio erro”). No plano prático o 
Santo Ofício, em decreto de 1º de julho de 1949, inflige sanções canônicas 
contra os que colaborarem com o comunismo. Outra decisão do Santo 
Ofício interpôs-se a 14 de abril de 1959, sempre no mesmo sentido. 
Acrescentemos enfim as numerosas condenações de publicações e grupos 
progressistas por Roma, seja em países livres (“jeunesse de l’Église””, 
“quinzaine” etc.)73, seja em democracias populares (sobretudo Polônia). É 
dificílimo acreditar como um católico pode passar incólume, em boa 
consciência, por cima de tais barreiras. 
 
 
 
 

3. Perseguições anti-religiosas. 
 
Parece que muitos não estão a par desse assunto, ou antes não fazem 
questão de saber. Sempre repisam, nos meios progressistas, a fórmula 
comunista: “Nós não queremos mártires”, mas a entendem ao revés: ela 
significaria apenas que não se deve molestar ou matar padres ou laicos 
católicos por expresso motivo de ordem doutrinal, mas não impede – até 
se aconselha – de desqualificá-los e liquidá-los sob pretextos políticos (dano 
contra a reforma agrária, atividades fascistas etc.), o que sempre é possível 
onde há um partido todo-poderoso e uma polícia onipresente, onde o 
comunismo está no poder. Após a tomada do poder, deve-se liquidar a 
religião. 
 
Na Rússia durante muitos anos se promovera a perseguição sanguinária, 
que custou a vida de inúmeros cristãos, ortodoxos ou não. Apesar de sob 
Stálin conservarem o “modus vivendi”, força é não perder de vista as 

                                                   
71 Todos os humanitários se parecem, de Robespierre a Lênin: eles massacram os homens atuais em boa 
consciência para que seus netos (se sobrar algum) nadem em beatitude perpétua. 
72 O hábito de não se levar as encíclicas em conta está mui enraizada em certos meios católicos, como bem 
o sabemos. Contudo essa postura é heterodoxa e condenada várias vezes pela Igreja. Sobretudo quando a 
encíclica de que se trata limita-se a recordar os princípios fundamentais da moral cristã!... 
73 Sobre as fontes do progressismo cristão em nosso país [França], encontraremos mesclada à terminologia 
hegeliana e a julgamentos mordazes sobre o tomismo uma massa imponente de materiais no recente livro 
do pe. Gaston Fessard, jesuíta: “De l’actualité historique”, t. II: “Progressisme chrétien et apostolat ouvrier” 
(Desclée De Brouwer), que põe em xeque personalidades mui em voga... 
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verdadeiras intenções escondidas (sujeitar ao estado soviético o 
remanescente da Igreja Ortodoxa Russa) e a desigualdade flagrante do 
estatuto que concedeu aos fiéis a “liberdade de prática religiosa” (até agora 
não vimos nenhum servidor ou agente do estado usufruir dele...). Enquanto 
isso, o ateísmo tem a “liberdade de propaganda anti-religiosa”. Ora com 
todo o ensino concentrado nas mãos dos bolcheviques – desde a escola 
primária às universidades, além da totalidade das editoras, dos jornais, das 
revistas etc. – constata-se a disparidade de condições: se a sobrevivência da 
religião na Rússia prova alguma coisa, é a necessidade de absoluto que 
habita no coração humano, a necessidade do poder eficaz de Deus, e não 
certamente a generosidade do comunismo! 
 
- O caso se torna especialmente flagrante quando se trata de países de 
democracia popular74. Os senhores sabem p. ex que quatro entre cinco 
bispos católicos albaneses são mortos (na prisão, fuzilados)? Que na 
Romênia a proporção é praticamente a mesma? Quanto à China os fatos 
são por demais evidentes para que se possa escondê-los... E a Hungria? E a 
Tchecoslováquia? E a Bulgária? E a Polônia? Possuímos estatísticas e nomes 
próprios sob os olhos, e lamentamos não poder transcrevê-los todos75. 
 
- Cremos na desnecessidade de insistir sobre a incompatibilidade absoluta 
entre o marxismo-leninismo e o cristianismo tradicional. Notemos ainda 
assim a absoluta falsidade da proposta, tão propalada em certos meios 
católicos franceses, de que só se deve lutar contra o comunismo por 
orações e reformas sociais, “fazendo melhor que ele” (o que supõe que ele 
faz bem, caso a fórmula de Joseph Folliet tenha algum sentido). 
 
De fato há um problema urgente e real, a melhoria do nível de vida, 
sobretudo em alguns países bem desfavorecidos, mas também há: 
 

a) a luta doutrinal, que opõe ao marxismo-leninismo construções sólidas e 
“bem duras” – não um chazinho de camomila pseudo-cristão – seja em 
teologia, seja em filosofia pura ou teoria política. Efetivamente o encanto do 
comunismo sobre os jovens vem em grande parte da certeza inabalável, do 
caráter de “sistema do mundo” (v. começo da lição) e 

b) o dever estrito dos poderes públicos (se fizerem seu dever) de pôr freio à 
sublevação, por meios honestos mas firmes. Não se pode deixar um 
movimento cujo objetivo é a liquidação de toda a oposição se disseminar à 
vontade, a não ser que sejam masoquistas (isso acontece). Não somos de 
forma alguma predicadores da cruzada anti-soviética, como já nos acusaram, 
mas nos limitamos a anunciar uma doutrina tradicional, recordada por Pio 
XI quando ele exortava os estados à vigilância nos anos anteriores a 1939. 

                                                   
74 Notemos de passagem que a situação da Igreja sob Tito, esperança suprema de uns quantos, não é 
melhor... 
75 O mínimo que podemos fazer é remeter a duas obras, tomadas dentre várias outras: pe. Montserleet: “Les 
martyrs de Chine parlent” (Amiot-Dumont) e pe. Gherman: “L’âme roumaine écartelée” (édition du 
Cèdre, 13, rue Mazarine, Paris 6º). 
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XXXXXXXX    
    

Charles MaurrasCharles MaurrasCharles MaurrasCharles Maurras76767676    
 
VIDA: 1868-1952. Provençal (de Martigues). Filho de pequeno 
funcionário. Juventude em Paris, vida de homem de ação e escritor 
(jornalista político, crítico literário, poeta). Acadêmico, expoente do 
felibrismo77, chefe da “Ação Francesa”, junto com Léon Daudet. Preso 
diversas vezes. Morte em prisão domicilar78. 
 
Seu pensamento deu origem à uma escola, compreendendo escritores e 
críticos (H. Massis e, por bastante tempo, Bernanos), historiadores (Jacques 
Banville,. Pierre Gaxotte etc.), filósofos políticos (Côn. Benoist) etc.. 
Compararam seu estilo de ação ao dos Enciclopedistas. De fato os jovens 
de 1961 geralmente não fazem idéia da profundidade com que a ação 
maurrasiana se exerceu durante décadas nas carreiras liberais, no mundo 
universitário, nos meios literários e até em algumas camadas populares 
(sobretudo no oeste e no midi). Ainda hoje a ele se consagram estudos 

                                                   
76 Devemos reconhecer que Louis Jugnet se revela aqui extremamente compassivo. Se se admite o princípio 
escolástico de que em todas as coisas há de se considerar a finalidade (“In omnibus rebus, respisce finem”, 
Imitação de Cristo, liber I, cap. XXIV, I), fica claro que os fins que Maurras perseguia não são, nem de 
longe, os de um católico, mas os de um naturalista, um panteísta de fato. Resulta disso que a veneração 
desregrada a Maurras arrisca a levar os prosélitos a um apego exagerado ao mundo (e a seus “valores”, ainda 
que sejam de ordem), incompatível com a autêntica vida cristã. Quem duvida dessas afirmações está 
convidado a ler ou reler Romantisme et révolution, Nouvelle Librairie Nationale, Paris, 1922, p. 91 e ss.. Essas 
páginas não podem ser qualificadas como “escritos de juventude”, pois que elas ainda são reeditadas em 
1922. 
A revista Le Sel de la Terre consagrou a Louis Jugnet vários artigos no seu nº 47 (Inverno 2003-2004). Os 
padres dominicanos, em uma nota assaz pertinente (nota 2, p. 132) que reproduzimos aqui e que mostra 
como a influência de Maurras fê-lo desviar-se do tomismo tradicional, abordam a questão das opiniões 
políticas do filósofo:  
“A tese acerca das relações entre política e moral, herdada do padre de Tonquédec, seu venerável mestre, é 
bem curiosa (ver nesse quesito Doutrinas Filosóficas e Sistemas Políticos, Castres, 1977, p. 11-12; Problèmes et 

grand courant de la philosophie, Paris, 1974, p. 35-38; Pensée catholique 84 [1963], p. 32-33). Seguindo a 
opinião de outros filósofos jesuítas (Rousselot, de Broglie), Tonquédec tende a considerar a política não 
como o cume da ciência moral, mas uma arte (um pouco como a medicina), cuja utilização deveria se 
submeter à moral, mas em que haveria certos aspectos que nada teriam que ver com ela (“Um exército de 
incréus, melhor treinado e armado, pode derrotar um exército de santos; o argumento gera perplexidade, 
pois se relaciona não com a política enquanto tal, e sim com a arte militar... que ninguém nega ser uma 
arte!”) A questão parece em boa parte se debater sobre uma palavra: se se reduz a priori a moral à moral 
pessoal (ou à moral sobrenatural), a política, é óbvio, jamais faria parte dela. Mas caso se admita a definição 
de Aristóteles, o bem comum seria um bem humano e portanto moral. Ademais a política, tendo por 
objeto fundamental a ação humana, deriva da prudência, e não da arte (que se relaciona com o fazer), 
ainda que se valha de artes e técnicas a seu serviço, e ainda que a prudência política seja essencialmente 
distinta da prudência pessoal (Ver São Tomas, l. I II, q. 50, a.1: Se a ciência dos reis deve figurar como 
espécie da prudência; e a.2: Se convém fazer da política parte da prudência.) Notemos que a tese em 
questão (que se mostra favorável, é claro, ao empirismo organizador de Maurras) foi retomada por Rémi 
Fontaine, para quem “a ordem pública não é a ordem moral”, embora deva respeitar a moral (Présent de 50 
de abril de 2003). Ora se é evidente que ambas as noções não coincidem (a ordem moral é muito mais 
vasta), fica claro que a ordem pública é por natureza uma ordem moral, pois – caso não se queira reduzi-la à 
limpeza das vias públicas e assim escapar do domínio político propriamente dito – não há como conceber 
por quais princípios a política se poderia ordenar, senão por princípios de natureza moral.” (NDLR) [Essa 

extensa nota pertence ao responsável pela edição francesa deste livro de Louis Jugnet. Apesar de não ser 

de nossa lavra, estamos de acordo com o esclarecido editor quanto às críticas a Jugnet. No entanto o 

desdouro não compromete a integridade do livro “Doutrinas Filosóficas e Sistemas Políticos” – N. da 

P.] 
77 Felibrista (de felibre, termo cunhado em 1854) diz-se do movimento poético que no séc. XIX francês 
promoveu a revivescência da língua d’oc moderna como meio de expressão literária. Esse movimento 
romântico tinha por projeto a defesa dos valores locais da cultura provençal.  Ilustraram o movimento, 
além do citado Charles Maurras, Frédéric Mistral (1830-1914), ganhador do Nobel, em 1904, quando o 
prêmio ainda se poderia considerar distinção de valor. [N. da. P.] 
78 É impossível retomar aqui o problema do comportamento de Maurras durante a ocupação. Maurras 
nunca fora germanófilo nem pró-nazi, como testemunha sua obra. Ele representava a terça parte que, entre 
a resistência militante e os colaboracionistas, tentava salvar o que podia da realidade francesa durante esses 
anos difíceis. Os agentes alemães detestavam-no e combatiam-no. O homem de espírito honesto poderá 
consultar a estenografia do processo (“Le procès de Charles Maurras”. Albin Michel) 
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importantes em várias universidades estrangeiras, em especial – vejam só – 
nos Estados Unidos (Columbia University etc.). 
 
OBRA: é abundante, e sua riqueza literária é reconhecida universalmente. 
Mas não nos ocuparemos disso agora, e sim com o conteúdo doutrinal dos 
escritos maurrasianos. Existem diversas obras sobre a “Ação Francesa”79, 
mas citaremos tão-somente estas aqui: “Mes idées politiques” (Grasset), 
“Réflexions sur la Révolution de 1789” (Les îles d’Or), “de Démos à césar” 
(ed. Du Capitole), “L’avenir de l’intelligence” (Flammarion), sem falar no 
monumental “Dictionnaire politique et critique” (Fayard). 
 
 
 
 - O Pensamento Maurrasiano (caracteristicas gerais) 
 
Possui múltiplas fontes, entre as quais em primeiro lugar a “Política”, de 
Aristótles, que Maurras tinha em grande apreço; a obra de Bossuet, a de 
Augusto Comte, a quem Maurras atribui grande valor ao plano político; 
textos de escritores vários, como Balzac, Sainte-Beuve, Renan (o da 
“Réforme intellectualle et morale”); Taine (“Origines de la France 
Contemporaine”) etc. 
 
Maurras tira daí a idéia de um empirismo histórico, o qual chamará 
“empirismo organizador”. Esclareçamos já que Maurras não sofreu 
quaisquer influências de Nietzche, cujo espírito sempre detestou e rejeitou. 
Censura neste a desumanidade, o excesso, o individualismo anárquico etc... 
 
O pensamento de Maurras, apesar de por muito tempo fechado à 
metafísica e ao cariz transcendente do cristianismo, pode se caracterizar 
como realismo intelectualista. Oposto ao idealismo (v. lição I sobre essa 
noção) no qual vê um dos principais perigos para a civilização, dá a primazia 
à inteligência, em lugar do ímpeto cego e das paixões tumultuárias. Por isso 
combate o espírito do romantismo, para ele sinônimo de incoerência e de 
destruição (v. “Romantismo e Revolução”). 
 
Maurras acredita com firmeza na existência da verdade política, e isso em 
dois sentidos: 
 

a) há em primeiro lugar princípios demonstráveis e válidos para toda 
sociedade, seja ela qual for. Maurras, mui helênico nesse ponto, acredita 
como Aristóteles, Comte e Camus, que existe uma natureza humana estável 
que se conserva através do tempo e do espaço (v. mais adiante a discussão 
entre liberalismo e democracia). Aqui seu pensamento opõe-se ao de 
Hegel, Marx e Sartre; 

b) aspectos relativos a certo país, em certa época. Aqui Maurras opõe-se ao 
espírito de abstração e ao falso universalismo do séc. XVIII (sobretudo a 
Rousseau, sua ovelha negra).  Não haveria como governar de igual maneira 
povos de civilizações diferentes. O mesmo regime concreto não convém a 
todos (desta feita Maurras nunca acreditou que se haveria de ser 
monarquista na Suiça ou nos Estados Unidos). Ele chega a ser favorável ao 
regionalismo e à descentralização, no interior de cada país. 
 
 
 

                                                   
79 M. de Roux fizera uma boa apresentação geral: “Ch. Maurras et le nationalisme d’Action Française” 
(Grasset). 
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- As idéias políticas (em detalhe) 
 
Para maior clareza, dividiremos esta exposição em duas partes. 
 

I. aspecto negativo ou crítica dos erros; 
II. aspecto positivo ou a teoria das instituições salutares; 

 
 

I. CRÍTICA DOS ERROS 
 
Para Maurras pode-se resumi-los em três idéias fundamentais: o liberalismo, 
a democracia e o humanitarismo. 
 

A. O liberalismo é tão-somente um individualismo (não é errado dizer 
“individualismo liberal” ou “liberalismo individualista”, tanto faz). Pode-se 
encarnar em três domínios diferentes: político, econômico, religioso. 
 

1. Maurras trata com rigor o liberalismo político (como Augusto Comte, 
enxerga nele a origem distante da reforma luterana). Antes do mais o 
liberalismo político desconhece o que o homem deve à sociedade. Uma 
sociedade civilizada é aquela em que o homem mais recebe do que dá. 
Mesmo o mais inteligente dentre nós, o homem de gênio, é sempre inferior 
ao conjunto do corpo social, porque este não conta apenas com a massa 
dos mediocres mas também com numerosas almas superiores80. Aristóteles 
já dizia que o que se recusa à vida social ou é um bruto ou um Deus 
(poderíamos dizer uma fera ou um anjo). A lógica interna do individualismo 
liberal é anarquista; a diferença é apenas de grau, e não de natureza, entre o 
anarquista que joga a bomba e o burguês alinhado que abala a coesão social 
em nome das “luzes”... 
De espírito anarquista, o liberalismo clássico é incapaz de governar. Das 
duas uma, ou bem faz o jogo do que Max Weber chamou de o “liberalismo 
heróico” – dá plena liberdade a todos os que lhe querem destruir, desde o 
comunismo até ao facismo, condenando-se à morte (v. o desmoronamento 
desse tipo de estado com Kerensky na Rússia, Karolyi na Hungria, Giolitti 
na Itália, Brüning na Alemanha etc); ou bem declara que não há liberdade 
para os inimigos da liberdade – mas como é ele que tem o poder para 
declarar quem é o  inimigo, acaba por levar à pique o seu príncípio. 
Teremos pois o liberal de direita, que persegue os comunistas e deixa em 
paz o facismo, e o liberal de esquerda, já conquistado pelo “sentido da 
história”, e que é todo severidades para as pessoas de direita, enquanto 
deixa o comunismo graçar por todo lado. 
Não é o caso de dizer que Maurras seja totalitário, longe disso: ele defende 
a monarquia tradicional (v. 2ª parte da exposição), na medida em que lhe 
parece um regime de equilíbrio, evitando por sua vez a tirania cesarista e a 
anarquia liberal. 
 Citemos essas opiniões de bom senso chão: 
“A liberdade não é um princípio, a liberdade não é um fim. Como a 
autoridade..., a liberdade não passa de meio81, aqui excelente, acolá 
detestável”82.  “As liberdades que apoiam o progresso nacional83 devem ser 
favorecidas, as liberdades que não a impedem devem ser respeitadas, as 
liberdades que arriscam contradizê-la devem ser vigiadas, as liberdades que 

                                                   
80 Um dos sofistas habituais do individualismo clássico consiste em opor o indiíduo notável à coletividade 
amorfa e rotineira, amputando da sociedade tudo que em si se compõe de valores superiores. 
81 Meio de o homem se realizar hamoniosamente. Aqui como sempre aliás Maurras retoma um tema 
católico tradicionalíssimo, enunciado à exaustão nas Encíclicas.. 
-82 “De Demos à César” t. I, p. 
83 Veremos que Maurras não o erige como um idolo racista. 
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a contradigam francamente devem ser reprimidas”84. “O principal sentido da 
idéia de liberdade é negativo – a ausência de entraves. Para maior 
esclarecimento há-de se definir quais os entraves. Os entraves que se 
impõem aos criminosos, aos loucos, até às crianças podem ser úteis... os que 
se impõem a si podem constituir a virtude, i. é, o maior grau de poder, ou 
ainda degenerar em pura impotência. Os entraves são conforme o caso 
bons ou ruins: eis ainda assim a liberdade”. 
“Passemos ao segundo sentido; o sentido positivo da palavra liberdade é o 
poder. Poder de fazer o quê? Nas mãos de quem? O poder de destruir não 
é o de construir, o poder do celerado e do insensato, o poder do tolo, o 
poder do homem de bem e de gênio – podem eles se reduzirem a um 
mesmo princípio? Há-de se explicar, precisar, definir esse poder”85. 

2. Liberalismo econômico. Conhece-se bem os malefícios morais, sociais e 
materiais do capitalismo liberal, assim podemos passar mais rápido por esse 
ponto, sobre o qual não esperamos resistência da parte do auditório 
universitário e jovem. Que o auditório saiba que Charles Maurras criticou 
por sua vida afora essa forma inumana da grande propriedade privada. Um 
teórico como La Tour du Pin (“Jalon de route”, “Pour um ordre social 
chrétien”), ou uma escola de economisas e sociólogos social-cristã86 
manteria boas relações com Maurras e os dirigentes da “Ação Francesa”87. 

3. Liberalismo religioso. Não está diretamente relacionado com o objeto em 
exposição nem ademais com a visão de Maurras, que considerava 
sobretudo as conseqüências intelectuais e políticas. Lembremo-nos 
simplesmente que se não deve confundir caridade e tolerância – que são 
bens – com indiferentismo doutrinal e relativismo cético – que mais das 
vezes dominam o plano de fundo do pensamento dito liberal, rejeitado 
amiúde nas encíclicas de Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII88 e São Pio X.  

B. A Democracia pode reduzir-se à uma essência fundamental em meio à 
diversidade das formas particulares (Maurras pratica aqui uim método mui 
análogo à “redução eidética”, de Husserl: variam-se as essências ou 
conteúdos de pensamento para ver o que sobra de estável; p. ex., elimina-se 
da definição de triângulo tudo o que é próprio às suas espécies – triângulos 
eqüilátero, isóceles, escaleno, retângulo). A verdadeira democracia (seja ela 
liberal ou “popular”) pauta-se por duas idéias-força: a igualdade e o sufrágio 
universal. 

                                                   
84 pp. 178-179 
85 pp. 188-189. 
86 Não se deve confundi-los com os democratas cristãos, como os do ‘Sillon” (Marc Sangnier etc.), que 
ligam – artificial e desastradamente, em nossa opinião – o problema social com o destino da democracia 
parlamentar. 
87 Pouco antes de sua morte La Tour du Pin, ao caminhar por uma estrada, na ocasião do congresso da 
“Ação Francesa”, declarou que “não é La Tour du Pin que está na A.F., mas a A.F. que está em La Tour du 
Pin!” O que nos prova de relance quão enganadores são os clichês sobre a “direita” (conservadora e anti-
social por natureza) e a “esquerda” (generosa e ‘social’ por definição), uma vez que de fato existem duas 
direitas e duas esquerdas. A direita conservadora e tacanha, a direita doutrinal e consciente dos problemas 
sociais (presente em alguns intelectuais em particular); a esquerda realmente preocupada com o progresso 
social, a esquerda rotineira e conservadora, da qual um grande partido (que não nomearemos) fora por 
muito tempo a ilustração fiel, encontrando no anticlericalismo demoagógico o exutório à combatividade 
reivindicativa das massas... Idem para a influência dos “grandes interesses”: 

a) a grande propriedade fundiária ou rural é quase inteiramente de “direita”; 
b) a industria está bem dividida: alguns meios são progressistas, tecnocratas etc.; 
c) as finanças lidam quase todo o tempo pela subversão; sendo insaciável ela tem tudo a ganhar e nada a 

perder, em razão de sua estrutura fluida e cosmopolita. “As tiradas mais violentas contra os ricos são feitas 
sob medida para a plutocracia dos dois mundos” (Maurras, “L’avenir de l’intelligence”, p. 84). 
Basta vislumbrar nos dias atuais uma certa “inteligentsia”, mais abonada em jóias, quadros, vivendas e 
tapetes que o meio reputado “reacionário”... 
88 Qualifica-se tolamente Leão XIII de “o Papa de esquerda”(?!) porque aconelhara aos católicos franceses o 
aliarem-se à República. Esquecem que ao plano doutrinal fora ele de imensa firmeza, condenando em 
diversas oportunidades a ideologia da Revolução Francesa (v. em especial as encíclicas “Diuturnum illud” e 
“Libertas praestantissimum”). 
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a) A idéia de igualdade: recordemos que em face dessa noção existem três 
condutas (e não duas). 
1ª. A desigualdade absoluta, em que se contempla apenas as diferenças 
entre os homens, e não suas semelhanças profundas. Esta é a conduta 
racista, raíz da escravidão, do regime de castas etc.. Da escravidao antiga ao 
nazismo, passando pela sociedade hindu, é tudo para alguns e nada para os 
demais; 
2ª. O igualitarismo absoluto ou nivelador, que só contempla a identidade 
de essência ou de natureza entre os homens, cego à sua extrema 
diversidade concreta. Este é o universalismo desmedido de Rousseau e dos 
teóricos da democracia integral, em especial os jacobinos, para quem 
qualquer desigualdade é artificial e injusta – eis uma conduta bem em voga 
hoje em dia; 
3ª. A afirmação simultânea de identidade – logo, de uma como igualdade – 
essencial entre os homens, visto que possuem idêntica natureza; e de 
desigualdade acidental (em sentido aristotélico: tamanho, força, inteligência, 
valor moral etc., variando para mais ou para menos). 
 
Do primeiro ponto de vista Maurras tira que o homem é uma pessoa89, 
possui direitos fundamentais, não pode ser tratado como coisa (oposição à 
escravidão, ao racismo, ao regime de castas etc.). Do segundo ponto de vista, 
que há-de se ter em grande consideração as diversidades entre indivíduos e 
grupos. Seguindo a demonstração cem vezes percorrida por Maurras – e 
contra a qual nunca se respondera nada de sólido – conclui-se que uma 
sociedade verdadeiramente civilizada é sociedade diferenciada (onde os 
membros não são todos aptos a fazer de tudo).  
 
Diferenciar é hierarquizar; hierarquizar, desigualar: não há como sair disso, 
senão por vãs argúcias. É falsidade fazer coro com Rousseau e os jacobinos, 
dizer que “a justiça é a igualdade”; força é lembrar da distinção aristotélica 
(simples bom senso!) entre justiça comutativa e justiça distributiva, a 
primeira fundamentada na igualdade aritmética, a segunda em uma como 
proporção geométrica (conforme recorda Leão XIII contra o igualitarismo 
moderno). 
 
Em verdade a desigualdade enquanto tal não é injusta. Como a liberdade, 
pode ser ela boa ou má conforme o caso. 
 
A finalidade ideal das sociedades não deve ser posta em termos de 
igualdade nem de desigualdade do quer que seja; a finalidade ideal das 
sociedades é a prosperidade geral, não o uso de tal ou qual meio em vista 
desse fim. 
 
A uniformização e a desuniformização, tanto quanto a opressão e a 
emancipação são apenas meios, e não fins, que variam com o tempo, o 
lugar, as circunstâncias...”90. 
 
É Maurras nesse ponto severo e corajoso, tendo-se em conta a veneração 
supersticiosa de que a palavra “democracia” atualmente é objeto: “A 
democracia não passa de mentira... não passa de uma palavra venenosa, e 

                                                   
89 O que de modo algum justifica o “personalismo’, que se nos afigura por motivos bem precisos erro 
doutrinal. V. nossos textos mimeografados da conferência sobre “La philosophie politique et J. Maritain, 
ou Thomisme et Révolution” e “Le personnalisme, mythe ou vérité?”. 
90 “De Démos à césar” (t.I, pp. 135-139). A boa desigualdade (não falamos da coexistência da fortuna 
excessiva de uns frente à miséria de outros!) é a medula da civilização. V. Marcel de Corte, da Universidade 
de Liège, em um artigo sobre o tema in “Étude Carmélitaines”, de 1939, nº especial que apareceu sob o 
título de “Les hommes sont-ils égaux?” 
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representa um sistema político que vai contra a natureza... A democracia é o 
mal, é a morte”91. 
 
(Há necessidade de esclarecer que tal veredito não investe contra o 
progresso social nem a melhoria da condição das massas? Voltaremos à 
carga na 2ª parte). 
 

b) o sufrágio universal em política: é normal que o homem vote sobre 
problemas que conhece (sindicais, regionais, familiares etc.), mas parece 
absurdo a Maurras pôr a direção dos negócios públicos – tão difíceis e 
delicados – na conta de sufragantes incompetentes. Investe energicamente 
contra o mito da vontade geral, apontando que a democracia parlamentar 
não passa de paravento para interesses pouco ligados ao bem comum: a 
opinião é a soberana em semelhante regime, diz ele. Ora a opinião é a 
impressa, e a impressa é sustentada por dinheiro, de modo que não há 
regime mais propício à plutocracia de fato que a democracia parlamentar e 
liberal, incapaz de governar com pulso firme e realizar reformas ousadas92. 
A democracia liberal é incapaz de se defender contra o capital internacional 
e a subversão comunista. É feita sob medida para perder a civilização 
ocidental. 
 

C. O humanitarismo é antes estado de espírito, não apenas instituição, que se 
inspira todavia em estruturas políticas oriundas da Revolução (“Romantisme 
et Révolution”, “Trois idées politiques”’, “Réflexions sur la Révolution de 
1789” etc.). Caracteriza-se ao mesmo tempo pelo amor abstrato ao homem 
em geral (de preferência se ele está longe – é o que a fenomenologia de 
Max Scheler chama de “o amor ao distante” - em oposição ao amor ao 
próximo – pois que só se empenha por meio de proclamações verbais ou 
escritas; o próximo de carne e osso é mais das vezes difícil de agüentar...), e 
pelo arrebatamento sentimental masoquista, sempre presto a aljofarar de 
lágrimas os criminosos, os destruidores ou inimigos do país, e a odiar os 
defensores da tradição doutrinal ortodoxa ou da segurança material da 
pátria93. Em quase nada lembra a caridade, como o crêem amiúde muitos 
cristãos atuais, antes constitui-se em sua contrafação mais vergonhosa e 
prejudicial94.  

 
 

II. INSTITUIÇÕES SALUTARES 
 
Os fundadores da “Ação Francesa” (Maurras, Lucien Moreau, Henri 
Vaugeois, Maurice Pujo etc.) eram pessoas de origem humilde, e ainda por 
cima de formação republicana, por vezes bem adiantada. Chegaram à 
monarquia por meio do estudo e da meditação, indo contra a corrente de 
todas as idéias herdadas em seu meio. 
 

                                                   
91 “Enquête sur la monarchie”, ed. 1911, p. 119; 
92 Será necessário dizer que se esperou até 1936, até o surgimento do Fronte Popular, para que se vissem 
realizadas reformas sociais cujos beneficiários deveriam ser os trabalhadores alemães de antes de 1914? 
93 “Sou mais sensível aos males de meu país que aos males que lhe fazem”, escrevia há pouco um cronista 
de um hebdomadário que usurpa o nobre título de “cristão”. 
94 Recordemos aqui a concordância entre Maurras e o pensador russo Constantino Leontieff, que aqui 
descrevia um século inteiro: “O pretenso cristianismo humanitário, e a absurda remissão universal, e o 
cosmopolitismo sem dogmas definidos, e a pedagogia do amor sem o ensino do amor de Deus e da Fé, dos 
ritos que simbolizam a verdadeira doutrina... não passa de uma fórmula anarquista (destacado no original), 
apesar de todo o mel que destila... Com um cristianismo dessa espécie, não se pode governar, nem fazer a 
guerra – não há razões para se elevar a Deus. Seu único efeito será a precipitação da Revolução Universal. É 
ela criminosa por sua mansuetude”... (“Nos nouveaux Chrétiens”). V. também São Pio X, “Carta sobre o 
Sillon”: “O Cristo é tão forte quanto suave... Ele repreendeu, ameaçou, maldisse... A bondade 
incondicional de Seu coração etc.” 
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Marcados pelas vicissitudes políticas da França moderna, e pela sua 
incapacidade de reencontrar verdadeira estabilidade desde a Revolução 
Francesa, chegaram ao “nacionalismo integral” por meio das crises do 
boulangismo, do affaire Dreyfus e da ameaça alemã a partir dos anos 70. A 
expressão “nacionalismo integral”, causa de muitas controvérsias (muitas 
vezes intencionais e de sinceridade duvidosa), não significava imperialismo 
agressivo, nem racismo (Maurras não acredita em raças, mas em 
patrimônios culturais), antes um patriotismo vigilante, iíntegro ao ponto de 
aceitar, se houvesse necessidade, um regime contrário a preconceitos 
sentimentias, caso o bem do país o exigisse. 
 
Encontrara a partir desse ponto de vista a idéia monárquica, por meio da 
meditação e da ilustraçao histórica. 
 
Assegura a monarquia, melhor que qualquer outro regime, a unidade, a 
continuidade, a responsabilidade indispensável ao poder. A unidade: 
nenhum grupo, assembléia pode ter – e com razão – a unidade espiritual e 
sentimental de um só homem95. Muitos aqui vão reclamar de totalitarismo 
e ditadura. Mas é justamente isso que Maurras não deseja. O título do livro 
já citado muitas vezes, “De Démos à César”,  significa temor e recusa. Para 
Maurras, a anarquia liberal, a democracia parlamentar geram a ascensão de 
César e de sua tirania, quando os defeitos daqueles sistemas tornam-se por 
demais evidentes e insuportáveis. A Revolução Francesa termina em 
Napoleão I, e a reviravolta do ano de 1848 leva Napoleão III ao poder. 
Depois César é arrastado pelo fracasso e desmoronamento nacionais 
(Waterloo e Sedan). Retorna o povo à anarquia parlamentar etc.. Há aí algo 
que lembra a oscilação do pêndulo, ou a teoria grega dos ciclos. 
 
Ora assegura o poder monárquico tanto a unidade no momento quanto a 
constância na duração. O princípio de hereditariedade – contra o qual os 
franceses aprendem desde cedo a se indignarem (“e se o delfim for um 
imbecil etc...’) – de fato é uma garantia contra a irresponsabilidade, a guerra 
civil, o questionamento freqüente da legitimidade do poder. Interessa a 
conservação do patrimônio não somente ao indivíduo, mas à sua família. 
Proporciona-se à linhagem tempo para pôr em prática planos de longo 
prazo, permitindo a correção dos erros. Não reconhecia o Comitê de 
Salvação Pública que, durante a existência da monarquia francesa, esta 
nunca cometera um deslize vultoso em política estrangeira “até 1756” (data 
da aliança austríaca que, diga-se de passagem, era uma obra-prima de 
perspicácia, visto que a Prússia tornara-se nossa inimiga nº 1!)? Mesmo os 
reinados mais desacreditados contribuíram com algo96. A exemplo do que 
recentemente salientou um sociólogo – por sinal, um democrata – de 
Louvain, há-de se julgar os regimes não se baseado em desvios de conduta, 
antes a partir de períodos longos, de visões de conjunto. Limitar-nos-emos à 
transcrição de algumas linhas de um amigo de Maurras, o historiador 
provençal Frederico Amouretti: 
 
“Digo à nação: cidadãos, contaram-vos que os reis eram monstros: entre eles 
houve, é verdade, homens fracos, pouco inteligentes, vários medíocres, 
depravados, e talvez dois ou três malvados. Existiram poucos notáveis – a 

                                                   
95 “O poder executivo é necessariamente monárquico. Faz-se sempre necessário o comando de um homem, 
já que a ação se não pode regular antes do fato. A ação é como uma batalha, cada desvio no caminho 
requer uma decisão” (o filósofo radical Alain, “Politique”). 
96 Por exemplo: A Lorena e a Córsega sob Luís XV. Acerca disso, v. “Le siècle de Louis XV”, de Pierre 
Gaxotte. De modo geral a análise política não tem como auferir qualquer resultado se acompanhada da 
desmistificação paralela no que respeita à história da França. Deve-se ler por ex. “La Révolution française” 
de Pierre Gaxotte (Livre de poche), as brochuras de Funck-Brentano etc. 
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maioria era de homens de inteligência meã e conscienciosos. Contemplai-
lhes a obra, e eis a França. Digo ao rei: não atenteis dentro da série de 
vossos ancestrais nem a São Luís, Henrique IV, Luís XIV. Atentai ao bom 
rei Luís VI. Derrotou os barões salteadores, transformou os barões amigos 
em prebostes, aguerridos defensores do povo humilde de França, 
camponeses e artesãos, e deu aos burgueses97 verdadeiras e extensas 
liberdades, contudo definidas e regradas. Fora esta a tarefa indispensável 
para a glória vindoura e secular98.” 
 
Para Maurras não se trata de monarquia parlamentar à inglesa, nem de 
monarquia despótica, como p. ex. o império chinês antes de 1911, mas de 
monarquia autoritária99 e representativa (eleição de assembléias consultivas 
e legislativas), acercado o rei de competentes conselhos especializados. 
 
Note-se que Maurras sempre protagonizou campanhas acaloradas contra a 
centralização herdada do jacobinismo e do Império, os excessos parisienses, 
e a favor dos centros culturais regionais. Não esqueçamos que ele era 
discípulo fervoroso de Mistral, e membro importante do Felibre. Daí a 
célebre distinção entre “a liberdade” e “as liberdades”, com proveito destas 
frente àquela. 
 
No plano social a ênfase punha-se na necessidade de harmonizar as 
relações entre classes100. Para ele a classe está longe de ser o fundamento 
último da sociedade e de explicar os conflitos entre homens. Propõe uma 
solução corporativista (associações “verticais” de produtores interessados no 
mesmo ramo de negócios), diferente do sindicalismo que opõe assalariados 
e empregadores (sindicalismo do tipo socialista ou comunista)101. 
 
Insiste Maurras, em oposição a certo idealismo moralista (v. lição I do curso) 
e ao marxismo (v. lição XIX, sobre o marxismo-leninismo, pp.87-91), no 
papel do político enquanto tal. Eis o sentido do ilustre aforismo: “Antes do 
mais, política”, que junto com “nacionalismo integral” e umas quantas outras 
fórmulas chaves é fonte de controvérsias e calúnias sem fim. “Antes do 
mais, política” não quer dizer que a política era o que em si havia de mais 
importante, mas apenas que na ordem dos meios força é começar pela 
reforma das sãs estruturas e boas instituições, sem as quais os esforços e a 
boa vontade dos povos arriscam-se ao desperdício (Maurras diz em algum 
lugar: “Não se constrói um hospital sobre um terreno bombardeado”). Não 
se trata de primazia de valores, antes, de primazia cronológica. Diziam os 
escolásticos quase o mesmo com o axioma “O fim (a meta) é o primeiro na 
intenção, e o último na execução”. Se quero construir uma casa, devo tê-la 
já em plano na cabeça, contudo começo por cavar buracos na terra para as 
fundações. Maurras jamais negara a necessidade de uma obra de formação 
doutrinal e de evangelização anterior ao reestabelecimento das estruturas. 
Ele simplesmente fala do dever do político, de uma divisão do trabalho. 
 
 
- Opiniões sobre o futuro: 
 
Nunca pensou Maurras em provocar um maremoto para conduzir seus 
amigos ao poder, seja por meio de eleições ou um grande partido que 
basculasse o Estado. Com paciência infindável, sempre se batera valendo-se 

                                                   
97 No sentido de habitantes de burgos. Não se trata da burguesia em sentido marxista! 
98 “Enquête sur la Monarchie” ed. 1921, pp. 402-403. 
99 E não-totalitária. Quando as pessoas estarão aptas a fazer distinções elementares?   
100 V. “Mes idées politiques” (Grasset) pp. L, VIII, LIX, LX, LXIV, LXXXIV, 220 e 228. 
101 Ibid., pp. 241-246. 
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da desagregação das instituições parlamentares e da ação capilar nas esferas 
influentes. Nunca escondera suas esperanças (o que por vezes custou-lhe 
caro): “Em nome da razão e da natureza, em conformidade com as vetustas 
leis do universo, em nome da salvação da ordem, da duração e do 
progresso da civilização ameaçada – singram todas as esperanças dentro da 
barca da Contra-Revolução”102. 
 
- Antes de concluir queríamos dizer algumas palavras sobre a posição de 
Maurras para com o cristianismo, amiúde desfigurada – mais que suas idéias 
propriamente políticas – por clérigos cuja paixão democrática ou 
progressista atropela a caridade ou a simples honestidade natural. 
 
- Nascido em família católica, a educação livre fê-lo perder a fé – ao menos 
em aparência, assim nos afigura – durante a adolescência, após grandes 
tribulações pessoais (ficou totalmente surdo; podemos imaginar sem esforço 
a magnitude que assumiu tal provação para um rapaz brilhante, superando 
tal obstáculo apenas por meio da força de vontade. Desde então este fora 
seu proceder: não-adesão ao dogma, mas simpatia e respeito pela Igreja 
como um todo. Nunca afirmara, como Marx ou Sartre, que Deus não existia, 
nem fizera dessa negação a condição da liberdade humana, nem mesmo 
chegou ao ponto de afiançar como Augusto Comte que “não se pode 
contar com Deus, ainda que Ele realmente exista”. Ele tão-somente 
declarou: “Não consigo ter fé, e por isso sofro como se me faltasse algo”, o 
que é muito diferente103. 
 
- Não se pode negar que Maurras, em seus escritos de juventude, não 
tivesse trechos absolutamente inaceitáveis e chocantes para a consciência 
cristã, nas quais culpa o Evangelho pelas idéias revolucionárias. Seus mais 
rigorosos argumentos teológicos dizem-no sem meias palavras. Mas enfim 
qual relação há entre tais erros e a teoria da descentralização regional, ou a 
crítica do liberalismo individualista? Não conseguimos vislumbrá-lo. Tanto 
mais que a simpatia de Maurras pelo catolicismo fá-lo aceitar a Igreja qual 
ela é, estando mui distante de ver no catolicismo um meio de apaziguar os 
pobres104. Chegou mesmo a dizer o contrário: 
 
“Quem disse que o povo precisa de religião disse uma estupidez. O povo 
precisa de religião, de educação, de um mecanismo de freios e contrapesos 
para regrar seus governantes, conselheiros e chefes, devido justamente ao 
papel de direção e moderação a que estes são chamados a exercer junto ao 
povo: se os furores da besta humana são motivo de temor para todos, 
convém temê-los na proporção em que a besta fruir de maior poder e 
campo de ação para devastar (“Mes idées politiques”, p. 47) Vê-se aqui 
quão distante Maurras está da oposição nietzscheana entre moral de 
senhores e moral de escravos! 
 
Paralelamente enaltece em termos um tanto austeros o catolicismo por ser 
“o templo das definições do dever”, e admira-se da teologia católica 
tradicional: “Sua peculiaridade está na formação de sínteses encadeadas do 
princípio ao fim, coordenadas através dos séculos por inteligências sutis e 

                                                   
102 “L’Avenir de l’intelligence”, final. 
103 Tal afirmação se mostrou uma feliz inconseqüência. Pouco tempo antes da morte, dizia Maurras ao 
padre Cormier (v. mais à frente) que durante todos os dias de sua vida fazia uma curta oração à Santa 
Virgem. Um “ateu” extraordinário, de fato. Tratava-se mais de uma dúvida insuperável que propriamente 
uma negação, dizia ele. 
104 Era Napoleão que dizia isso, e e não outra pessoa: “Meus soldados e meus padres”. Deve-se dizer que 
estes, sob o Segundo e o Primeiro Impérios, cumpriram seu papel com perfeito zelo, confundido o respeito 
ao poder, conforme a pregação de São Paulo, com servilismo. Não é um fato inédito na história da Igreja, 
mas não faltava independência à Igreja do Antigo Regime em relação ao princípes. 
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vastíssimos espíritos humanos, de sorte que se pode dizer que ela limita, 
retém, distribui e classifica tudo. Não há discussões inúteis, mas sempre 
conclusões. As dúvidas se resolvem em afirmações; as análises, tão longe 
sejam levadas, em reconstituições brilhantes e completas” (“Trois idées 
politiques” pp. 67-69). Maurras admirava em especial o pensamento de São 
Tomás de Aquino, e tinha por amigos, admiradores e colaboradores alguns 
dos teólogos tomistas mais autorizados de nosso tempo (o que lhe valera – 
duvidamos disso – um acréscimo no ódio de modernistas e liberais). 
 
Entretanto o estudante que nos lê não vai conseguir conter-se: “Mas Roma 
não condenou a A.F. e Maurras?”Limitar-nos-emos a uma só resposta, a 
única que a essa altura justifica nossa orientação concreta: o conflito entre 
Roma e a “Ação Francesa” se resolveu definitivamente em 1939. Nessa 
ocasião o Papa Pio XII dirigira à prioresa do Carmelo de Lisieux uma carta 
em que, ao mencionar os dirigentes da A.F., abençoava “os homens cujos 
talentos ainda (Nos) afiguram como admirável promessa para a Causa de 
Jesus Cristo” (de Castelgandolfo, a 18 de agosto de 1939). Depois disso, 
que pensar da honestidade das pessoas que enchem a boca para falar dos 
“erros maurrasianos”, mas no entanto são avaras em precauções contra a 
infiltração comunista? 
 
- É pura vilania comparar os católicos que se inspiram nas opiniões 
maurrasianas em um plano puramente natural, com os progressistas que se 
aliam aos comunistas. No primeiro caso o cristão alia-se por eventualidade a 
incréus de boa-fé, reverentes à missão civilizadora da Igreja, e embora estes 
não vislumbrem-na em toda a transcendência, desejam-lhe apenas o bem. 
No segundo caso corroboram com pessoas cuja finalidade precípua é a 
destruição da idéia de Deus por meio da doutrinação e violência. Qual 
medida em comum há entre ambas as posições? Não é em nós que se vê “a 
paixão desvairada...”105. 

                                                   
105 Remeta-se aos dois livros do cônego Cormier, diretor-geral do grande Seminário de Tours, que assistiu 
Maurras durante muito tempo: “Mês entretiens de prêtre avec Ch. Maurras” e “La pensée religieuse de Ch. 
Maurras” (Plon). 
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CONCLUSÃO GERAL 
 

Para quem recuse o marxismo, e contudo não se deixa seduzir pela 
democracia liberal, nem pelo cesarismo totalitário, o pensamento 
maurrasiano fornece um quadro político que o cristão deve assumir em 
uma perspectiva superior e, eventualmente, corrigir em tal ou tal ponto, mas 
que a nosso ver não possui equivalentes nem substitutos, em razão do 
equilíbrio e da solidez sempre vizinhas às evidências mais palmares. O que 
talvez haja encanecido em Maurras são as imagens de que se valia às vezes, 
empréstimos dos combates de juventude e de madureza; a preocupação 
exclusiva frente ao perigo alemão, que não urge mais hoje em dia; por vezes 
uma formulação tacanha e negativa do interesse francês. Nada disso é 
essencial à sua obra, que ainda nos conserva o valor e a novidade. 
 
“A verdadeira tradição é crítica”. Em toda tradição como em toda herança, 
um ser racional faz e deve fazer o desconto dos passivos. 
 
A tradição não é inércia, mas “seu contrário” (“Mes idées politiques”, p. 67). 
O pensamento de Maurras tem o mérito de recordar-nos que a ação não é 
um absoluto, mas que precisa de uma norma, uma idéia preliminar. Ela nos 
previne do romantismo da catástrofe e da tentação racista ou totalitária: “O 
importante é pensar como se deve, querer onde se deve, agir quando se 
deve”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


