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Introdução 
 

Paulo Margutti 
 
 
A presente coletânea reúne os trabalhos apresentados no IIIº Colóquio 

Pensadores Brasileiros, realizado na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teolo-
gia, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano de 2019. As atividades desse 
colóquio começaram em 2017, sob a coordenação de Delmar Cardoso e 
Paulo Margutti, envolvendo uma colaboração entre a FAJE e o Grupo Fibra, 
e se estende até os dias de hoje, tendo já passado por três edições. Os traba-
lhos apresentados no Iº Colóquio foram publicados na revista Annales Faje, 
vol. 2, nº 3, de 2017. Os trabalhos relativos ao IIº e ao IIIº Colóquio sofreram 
um atraso em sua publicação, atraso este que está sendo sanado através da 
atual coletânea. Para que o leitor tenha uma ideia dos assuntos tratados, se-
gue abaixo uma pequena relação dos trabalhos e que compõem a presente 
obra, acompanhada dos seus respectivos resumos.  

José Maurício de Carvalho inicia nossa coletânea com um texto sobre 
Escravidão, ética e razão de Estado.1 Ali, ele mostra como foi discutida a 
questão da escravidão durante a Colônia e o Império. Carvalho procura 
mostrar que o assunto foi tratado e justificado de maneiras diferentes nos 
períodos considerados. Os resultados da pesquisa de Carvalho revelam que 
os argumentos a favor da escravidão se baseavam nas ideias de razão de 
Estado e do humanismo civilizador.  

Paulo Margutti dá continuidade aos textos da coletânea, apresen-
tando um trabalho sobre A ideia de ‘destino da alma’ e suas ligações com 

 
1 Carvalho não participou do IIIº Colóquio, mas sim do Iº, tendo inclusive o seu texto sobre A filosofia culturalista de 
Tobias Barreto, a retomada do kantismo, publicado na revista Annales Faje, da mesma forma que os demais textos 
dos outros participantes. Mesmo assim, por motivos de espaço disponível e de relevância, os editores optaram por 
publicar o seu texto sobre a escravidão na coletânea relativa ao IIIº Colóquio.  
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a noção de ‘reencarnação’ nas Máximas do marquês de Maricá. Seu obje-
tivo é chamar a atenção para a noção de reencarnação em Maricá, um 
autor importante que permanece invisível nos manuais de história da fi-
losofia brasileira. O trabalho procura articular as ideias de alma, das suas 
relações com o corpo e de seu destino no universo criado, mostrando suas 
ligações com a ideia de reencarnação.  

Na sequência de textos da coletânea, Evaldo Sampaio nos oferece um 
interessante texto sobre A Filosofia da Percepção nos Fatos do Espírito Hu-
mano de Gonçalves de Magalhães. Em seu trabalho, ele faz uma 
apresentação detalhada da filosofia da percepção nesse autor brasileiro, 
mostrando a pertinência da obra considerada e de seu ambiente filosófico. 
Sampaio aproveita para lançar algumas dificuldades por ele encontradas 
nas concepções metafilosóficas e historiográficas de Ivan Domingues e 
Paulo Margutti sobre o estatuto da filosofia no Brasil, criando as condições 
para um posterior debate entre os autores envolvidos. 

O próximo autor a entrar em cena é Rodrigo Marcos de Jesus, com 
um texto sobre As ideias de Leonel Franca. Ali, como indica o título, o autor 
faz uma apresentação das principais ideias de Leonel Franca, utilizando 
uma abordagem que combina a análise estrutural de textos com o contexto 
histórico do jesuíta. Marcos de Jesus se concentra sobretudo na obra A 
crise do mundo moderno e no conflito entre modernidade e cristianismo. 
Ele destaca ainda a importância do jesuíta para o estudo da filosofia brasi-
leira e termina seu trabalho fazendo uma comparação entre as posições de 
Leonel Franca e Lima Vaz, ressaltando o resgate contemporâneo das obras 
do primeiro por parte de grupos conservadores.  

Finalmente, Cláudia Maria Rocha de Oliveira nos brinda com um es-
tudo sobre As ideias de Lima Vaz. Ela procura mostrar o contexto histórico 
desse autor e a questão por ele estudada da relação entre o Absoluto e a 
história. Oliveira discute também o método dialético vaziano e procura 
mostrar que a categoria de pessoa constitui o cerne da proposta do jesuíta. 
Com isso, ela mostra que a filosofia de Lima Vaz se inspira no persona-
lismo cristão.  
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Nesse ponto, aproveitamos o ensejo para informar que nem todos os 
trabalhos seguem o mesmo padrão. Alguns deles, p. ex., não apresentam 
resumo nem abstract. Mais preocupados com os conteúdos expressos do 
que a forma pela qual foram apresentados, os editores consideraram que 
isso não constituiria um obstáculo para a publicação. Mesmo assim, pro-
curaram padronizar ao máximo a formatação dos textos e as citações, de 
modo a estabelecer uma coerência entre os trabalhos ao menos a partir 
desses dois aspectos.  

 



 
 
 
1 
 

Escravidão, ética e razão de Estado 
 

José Mauricio de Carvalho 1 
 
 

1 Introdução 
 
Partimos de uma definição precisa. Escravidão é a “instituição social, 

em virtude da qual uma parte dos homens serve à outra parte (...). Es-
cravo, (...), é quem tem que servir a outrem durante a vida inteira, sem 
retribuição além do sustento e ficando, por conseguinte, privado do trans-
cendental direito à liberdade.” (BRUGGER, 1969, p. 155) Essa instituição é 
diversa da servidão porque nessa última, forma mitigada de escravidão, o 
servo possuía alguns direitos e sua subordinação era a gleba e não direta-
mente ao senhor. 

Esse trabalho examinará as justificativas e recusas da escravidão no 
universo luso-brasileiro entre os séculos XVI e XIX, portanto olhará um 
fenômeno historicamente datado. Essa circunscrição espaço-temporal é 
necessária porque a escravidão remonta à antiguidade, sobre ela havendo 
se pronunciado importantes pensadores ao longo dos séculos. Por exem-
plo, Aristóteles, na Política, afirma (1987, p. 151): “o escravo é uma 
ferramenta viva e a ferramenta é um escravo inanimado. Enquanto es-
cravo, pois, não se pode ser seu amigo, mas enquanto homem isso é 
possível”. Santo Tomás de Aquino, na Idade Média, lembra Aristóteles para 
afirmar que a escravidão é aceitável quando o escravo é governado por 

 
1 UNIPTAN/FAPEMIG 
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alguém mais sábio, tornando melhor sua condição de vida. Aquino fala 
também da utilidade social da instituição. 

Qualquer referência à escravidão, em nossos dias, não pode deixar de 
fazer severas críticas a um regime que priva as pessoas de direitos huma-
nos elementares como a liberdade de escolher o próprio caminho, de casar 
com quem deseja e de escolher sua fé. Quando se trata de revisar ideias na 
história da cultura é importante, no entanto, não julgar as antigas gerações 
com os padrões atuais, mas entender o que foi o fenômeno e sua justifica-
tiva num determinado momento. No caso vamos nos concentrar no 
universo luso-brasileiro, e na medida do possível, mencionar o que então 
se dizia nesse espaço cultural. 

Vamos indicar que as dificuldades de Portugal para aderir às teses 
modernas será o pano de fundo que alimentará o discurso da escravidão, 
mas ainda assim será preciso ser mais específico e examinar como a insti-
tuição foi pensada e justificada, quando os argumentos contrários já eram 
suficientes para desarticular o movimento, mesmo naqueles dias. 2  

 
2 Escravidão e razão de estado 

 
No livro Caminhos da moral moderna, a experiência luso-brasileira 

comenta-se o debate moral realizado em Portugal e Brasil nos tempos co-
loniais e no Império Brasileiro. Os meandros desse debate nos permitem 
entender como era entendida a ideia de escravidão.  

A primeira referência a ser observada é que os primeiros contrarre-
formistas portugueses, entre os quais destacamos Frei Heitor Pinto (1528-
1584), Frei Amador Arrais (1530-1600) e Pe. Manoel de Góis (1524-1597), 
herdaram a tradição neotomista da Idade Média. Porém, o clima da renas-
cença, que se espalhava pela Europa no período, lhes permitiu dar uma 

 
2 Comenta Abbagnano que, (1982, p. 329): “No mundo moderno, foi a filosofia iluminista que tornou absurda e 
repugnante a noção de escravidão: a defesa que ela fez da ideia de igualdade significa propriamente a condenação da 
escravidão em todas as suas formas e graus.”  
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dimensão humanista ao projeto tridentino e acompanhar o clima de oti-
mismo e realizações do século XVI, especialmente as grandes descobertas 
marítimas portuguesas. Com isso se quer dizer que, em meio ao movi-
mento contrarreformista, houve no século XVI uma abertura ao espírito 
humanista da Renascença que representava a vanguarda cultural da Eu-
ropa.   

Naquele contexto, o neotomismo lusitano e seu conceito de felicidade 
como conquista do céu, foi aproximado das realizações humanas no espí-
rito do que propuseram, no final do século XV, humanistas como Pico della 
Mirandola (1463-1491). Eis como se pode entender esse projeto humanista 
do renascimento onde a dimensão religiosa e as realizações mundanas do 
homem se completavam: 

 
Na aurora da modernidade, Pico della Mirandola (1463-1491) conseguiu com-
binar a ideia de racionalidade resumida pela Filosofia com a de criatura de 
Deus. Ele escreveu em A dignidade do Homem qual era o destino do homem 
(Pico della Mirandola, 1988, p. 6): “Tu, porém, não estás coartado por amarra 
nenhuma. Antes, pela decisão do arbítrio, em cujas mãos te depositei hás de 
determinar a tua complexão pessoal.” Esta é uma afirmação fecunda. Miran-
dola lapidou a ideia de liberdade desenvolvendo aquela categoria pensada 
inicialmente para se referir aos integrantes da Trindade Divina, para caracte-
rizar o homem. A vida do homem está em suas mãos, dizia. A liberdade por 
ele apregoada indica que a singularidade existencial, ou melhor, a especifici-
dade do homem não está na pura racionalidade de Aristóteles que deixava 
outras criaturas, como os anjos, em melhores condições ontológicas, mas na 
liberdade de criar, pelas escolhas, uma vida única. O homem era, nesta inter-
pretação, aquele ser que usa a Razão para criar a si mesmo e melhorar sua 
natureza animal. A ideia de liberdade forjada pelo filósofo italiano deixou essa 
lição instigante, o homem pode construir sua existência. E, nesse sentido, ele 
é criador como Deus ou cocriador, pois é o responsável pelo seu destino. Na-
quele momento da história isto significou que ele podia mudar para melhor a 
natureza de que fora criado. É verdade que o pensador ainda tinha Deus como 
referência, mas já fazia a dignidade da criatura depender do que ela fizesse. 
(CARVALHO, 2018, p. 168/9)  
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O humanismo renascentista foi uma renovação da visão cristã do 
mundo. Nasceu na Itália, num ambiente cultural católico. Porém, “seus 
anseios de renovação, suas tentativas de crítica, suas aspirações de liber-
dade são indubitavelmente, fermentos novos que o distinguem da Idade 
Média e da Escolástica”. (SCIACCA, 1968, p. 7) O renascimento represen-
tou uma primeira formulação dos problemas que ganhariam força na 
modernidade e trouxe um ar de renovação nos países católicos.  

No entanto, essa abertura ao humanismo e ao espírito da moderni-
dade não se seguiu, no Império português, pelo século XVII. Enquanto o 
humanismo moderno estimulou a livre investigação sobre a natureza, sem 
limites impostos pela autoridade de Aristóteles, sem interferência do poder 
da Igreja, em Portugal o universo cultural seguiu sentido inverso. En-
quanto a renascença humanista foi o primeiro degrau para o racionalismo 
cartesiano, para o empirismo desenvolvido no Reino Unido, para a ciência 
e o iluminismo, na península ibérica houve um retrocesso imenso. Não é 
simples entender as razões disso. Eis o que parece haver havido. A aproxi-
mação do racionalismo cartesiano com a tradição contrarreformista 
promoveu uma radicalização do discurso moral e uma espécie de recuo 
para o balizamento escolástico. Esse fechamento cultural já foi comentado 
como se segue:  

 
Ocorreu que a dinâmica moral contrarreformista tentou abafar a espontanei-
dade da vida em nome de uma racionalização do fenômeno humano. O que 
representou para Aristóteles vida interior e para René Descartes era um fenô-
meno passivo do espírito foi condenado como sinônimo de rebeldia. As paixões 
desregulavam o homem e confundiam o seu propósito. Os espiritualistas ca-
tólicos, notadamente os espanhóis, foram primorosos na demonstração, do 
que significava a renúncia das coisas do mundo. Frei Antônio das Chagas 
(1631-1682) reproduziu esse propósito dizendo: “não tenhamos nem amor, 
nem gosto, nem vontade própria, nem escolha ou eleição alguma, nem desejo 
de consolação sensível. (CARVALHO, 1995, p. 84) 
 

Se da perspectiva da história da cultura esse fechamento representou 
um retrocesso, na perspectiva moral significou um estreitamento na forma 
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de viver o cristianismo e sua moralidade. Essa radicalização relativizou a 
vida terrena de modo que os assuntos foram olhados tendo em vista sua 
finalidade última que era a salvação da alma. Não há como evitar uma com-
paração entre o que se pensava e a mentalidade radical dos primeiros anos 
do cristianismo, quando se esperava para breve o retorno do Jesus. 

Abbagnano examinou como foi vista a escravidão nos primeiros tem-
pos do cristianismo. Ele explicou (1982, p. 329): “o cristianismo tornara 
insignificante a escravidão; e em certo sentido sua condenação. Como 
tanto o judeu como o grego, tanto o servo como o homem livre (...) fazem 
uma só coisa em Jesus Cristo (Gal III, 28), não é importante ser escravo ou 
livre, mas basta ser liberto no Senhor (I Cor. VII,21-22)”. É um entendi-
mento parecido com esse texto bíblico que será recuperado no século XVII 
em Portugal, a radicalização do discurso moral reedita os tempos primiti-
vos do cristianismo de modo que todos os interesses mundanos foram 
relativizados em vista da salvação. A pregação moral condenou os interes-
ses materiais resumidos na riqueza e na sexualidade.  

Esse desinteresse do homem pelas coisas do mundo, resultado na 
pregação moral dos padres da Contrarreforma, tanto desestimulava o en-
riquecimento da população quanto dificultava a vida do Estado. De fato, “a 
vida social exigia (...) maior número de bens do que os necessários para se 
viver individualmente com louvor. Gerou-se, assim, o argumento capaz de 
justificar economicamente uma Razão de Estado.” (CARVALHO, 1995 b, p. 
57). E o que era a Razão de Estado? Uma solução genial proposta, entre 
outros, pelo Pe. Antônio Vieira (1608-1697). Com a Razão de Estado, Vieira 
legitimou o empenho para o enriquecimento do Estado sem alterar o ideal 
de pobreza evangélica para o cidadão. “Um forte poder constituído podia 
acumular um maior volume de bens materiais que as pessoas, pois a ele 
competia garantir a ordem social justa, exercer a beneficência e repelir os 
vícios como instrumento do bem público que era.” (ibidem) Assim, do 
mesmo modo que a riqueza era justificada desde que ficasse nas mãos do 
Estado, a escravidão também o foi na medida em que contribuía para o 
funcionamento e enriquecimento nacional, ficando como pano de fundo 
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aquela relativização da condição social em vista da fé e do destino final dos 
homens. Como o que contava verdadeiramente era a salvação somente, 
era condenado o que a impedia. 

Depois de mais de um século dessa política e moralidade foi necessário 
promover uma reaproximação dessa mentalidade com o espírito da moder-
nidade. O que exigiu a modernização foi o empobrecimento português e a 
diminuição de sua importância entre as nações europeias. À frente dessa 
modernização, no século XVIII, o Marques de Pombal promoveu muitas mu-
danças na reorganização do Estado. No entanto, a modernização não 
apresentou uma reformulação coerente do discurso moral, de modo que dei-
xou aberto o florescimento do tradicionalismo. Esse movimento, ainda que 
já inserido nos temas modernos, cuidou de defender a atuação cultural da 
Igreja e sua moral, do que é exemplo o texto de Bergier abaixo transcrito: 

 
O conhecimento de Deus, e de uma religião levada às nações mais bárbaras, e 
comunicada ao povo mais grosseiro, a quem os filósofos nunca se dignaram 
dar instrução alguma... 2. Extinção da idolatria, das superstições e abomina-
ções que as acompanhavam ... 3. A reforma dos costumes alterados e 
corrompidos de uma extremidade do mundo a outra ... 4. Os exemplos de vir-
tude, que se tem visto nos séculos mais grosseiros ... 5. A doçura e a sabedoria 
das nossas leis ... 6. O estabelecimento das ciências. (BERGIER, 1788, p. 315) 
 

Esse discurso tradicionalista, em que pese representar uma atualiza-
ção da teologia e moral contrarreformista, não alterou substancialmente 
nem o eixo da moralidade reinante, nem o combate a escravidão. Deixa de 
lado essas questões para destacar a relevância cultural da religião católica, 
que durante sua história cuidou de promover a instrução e qualificação 
das pessoas e o aprimoramento moral dos povos. Em outras palavras, tudo 
o que promovera a instituição contribuíra para o progresso humano e de-
senvolvimento das nações. 

O projeto moral e político tradicionalista se completou, em terras 
portuguesas, com o trabalho de Pascoal José de Melo Freire na elaboração 
do Código de Direito elaborado a pedido de D. Maria I. O Código foi elabo-
rado no espírito do tradicionalismo, onde a universalidade da moral estava 
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assegurada na religião. Dessa forma, o Código legal consolidava tal enten-
dimento e trazia para o Direito o que representava a regulamentação social 
das faltas éticas, como se observa no texto abaixo:  

 
O direito estaria para a consciência coletiva como a ética para a individual. 
Assim, a liberdade de uma nação viria de sua capacidade de realizar interdi-
ções radicais, pois deste modo ela própria criava um limite capaz de conter o 
comportamento destrutivo. Melo Freire destacou para a legislação a tarefa de 
estabelecer a moral social, hegelianamente edificou o Estado como instância 
ética e garantia da liberdade. (CARVALHO, 1995b, p. 179) 
 

Ao fazer do Direito o regulamentador da ética social para resolver, do 
ponto de vista da sociedade os problemas morais, Melo Freire inaugurou 
uma tradição de idealismo jurídico até hoje muito forte entre nós. Porém, 
o que interessa chamar atenção é que ao trazer os mesmos elementos da 
moral religiosa para o código civil, ele não se obrigou a enfrentar os pro-
blemas sociais, entre os quais a escravidão, com parâmetros diferentes dos 
que já existiam até então balizados pela moralidade reinante. O Código 
assumiu um humanismo latente ao destacar que as penas não eram pro-
priamente uma vingança contra quem cometeu uma ação criminosa, mas 
uma garantia da liberdade e, nesse sentido, foi contrário à aplicação de 
penas cruéis. Ele escreveu: “A crueldade da morte, por esquisitos e vaga-
rosos tormentos ofende a humanidade, a religião e de nada serve à 
sociedade, pois para ela ficar salva basta que o criminoso morra”. (MELO 
FREIRE, 1823, p. 8) Portanto o espírito humanista começou a ser conside-
rado para o cidadão, porém se admitia a pena de morte e não se condenou 
a escravidão e nem os castigos impostos ao escravo.  

 
3 Escravidão em Minas, um capítulo particular da escravidão 

 
O livro Quilombo do Campo Grande apresenta fatos e documentos 

que ajudam a precisar o fenômeno da escravidão na região das Minas Ge-
rais e revisa questões postas em clássicos nacionais que abordaram o tema 
como Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre. O autor esclarece que é 
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preciso distinguir os negros que vieram para Minas Gerais, fundamental-
mente bantos, dos grupos sudaneses que foram para o nordeste. Esta 
distinção dos grupos étnicos seria irrelevante para a história nacional não 
fosse o papel diferente dos negros escravos das Minas e dos que viveram 
nas fazendas do nordeste e em outras partes do país. 

O escravo nas Minas, observou Martins, não podia ser comparado ao 
que vivia nos engenhos cortando cana, plantando roça, acendendo as forna-
lhas, limpando panelas e outros utensílios. O trabalho nas Minas era muito 
insalubre e pouco produtivo, nada rendia ao dono, a não ser que o negro en-
contrasse um rico filão de ouro ou preciosos diamantes. E se trabalhando 
numa Mina onde já se descobrira ouro ele não garimpasse certa quantidade 
de ouro. Assim, era essencial motivar os negros não simplesmente a traba-
lhar, mas a encontrar e retirar em quantidades consideráveis os metais 
preciosos que tornariam rico o dono ou explorador do local. Essa circunstân-
cia tornou a libertação de escravos um fato corriqueiro na região das Minas, 
ou pelo menos um fato bem possível quando comparado à realidade nordes-
tina, por exemplo. Explica o autor: “a possibilidade do negro se tornar livre 
nas Minas Gerais era infinitamente maior do que no engenho. O hábito de 
libertar o negro que achasse um grande veio de ouro ou um grande diamante 
foi costume que se consagrou de fato e direito”. (MARTINS, 2008, p. 266) 
Dessa forma, aquele preceito terrível da escravidão que era servir a vida in-
teira foi quebrado na prática. Muitos não o conseguiram, mas viveram na 
esperança de conseguir e um número significativo alcançou a liberdade.  

 
Outra diferença marcante da presença escrava nas Minas era que, enquanto 
no nordeste o Senhor de engenho, vinha para o Brasil com toda a família, mu-
lher e filhos, o deslocamento para a região das Minas era feito só. Os 
portugueses que entravam nessas terras de aventureiros não tinham família 
ou vinham sós. Então, quando aqui se estabeleciam, compravam negras jovens 
com quem coabitavam e tinham descentes promovendo intensa mestiçagem. 
Esses mineiros “ligavam-se a negras africanas ou mulatas, que por sua pro-
cura, atingiam altíssimos preços. Dada a sua fecundidade, a população 
aumentava rapidamente de pardos, que chegaram a constituir a maior massa 
humana da capitania, depois de negros escravos”. (MARTINS, 2008, p. 267) 
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Essa realidade, muito particular da região das Minas, parece funda-
mental porque colocava o negro escravo numa condição diferente de 
outras praças, quer porque muitos realmente compravam a liberdade e 
não eram raros os que enriqueciam depois de libertos, como porque mui-
tas negras assumiam a condição de esposas de fato e os filhos mestiços 
acabavam inseridos na sociedade. O filho do contratador João Fernandes 
de Oliveira com a mestiça Chica da Silva, por exemplo, foi “ungido cava-
leiro da Ordem de Cristo, recebendo o hábito de Cristo só reservado aos 
brancos nobres, preparando-o, na verdade, para ser o herdeiro do Mor-
gado de Grijó, a maior fortuna privada de Portugal na época”. (Id., p. 274) 
Foi assim que negros que viviam como escravos conseguiam, em pouco 
tempo, mudar de condição social. 

Essa situação tão singular alimentou uma realidade que não ocorria 
em outras partes do país. O autor a denominou apartheid mineiro que foi 
o impedimento dos mulatos ocuparem cargos públicos importantes nas 
vilas, considerando que esse grupo se tornara não só numeroso, mas rico 
e influente, dando origem a um movimento segregado conduzido por por-
tugueses brancos que desejavam assegurar o poderio político nas vilas, já 
que tinham a posição econômica ameaçada por essa crescente multidão de 
mestiços. Pois bem, essa circunstância fez com que a argumentação contra 
a inumanidade da escravidão ou sua abolição não fosse tema de estudos 
nas regiões das Minas até porque era possível ser contemplado pela boa 
sorte de encontrar uma pedra ou um veio de ouro que tornasse livre e, 
muitas vezes, rico, um antigo escravo. A preocupação com a abolição so-
mente reaparece quando as Minas começaram a se esgotar e a realidade 
da compra da liberdade deixou de ser algo comum. 

Finalmente, há uma consequência importante decorrente desse livra-
mento da escravidão. Os negros que ganhavam a liberdade e conseguiam 
algum dinheiro não queriam mais trabalhar, já que trabalho era coisa dos 
tempos de escravo. Assim, brancos, negros e pardos livres, tão logo conse-
guiam um mínimo de recursos para viver descomprometiam-se do trabalho 
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produtivo e engrossaram aquela nobreza ociosa que o Marquês de Pombal 
tanto desejou erradicar. De fato, os representantes da Arcádia, incorporando 
o espírito pombalino escreveram muitas peças de teatro com propósito pe-
dagógico e moralizador. Um exemplo dessa mentalidade pombalina foi a 
peça O indolente miserável onde o nobre Roldão, representante da antiga 
nobreza, “cuidava das armas, caça, cavalaria, não se ocupando do que era 
próprio dos vilões comuns. Ele apesar da decadência financeira continuava 
a desprezar o governo de sua casa” (CARVALHO, 1995 b, p. 112). Nesse caso, 
“continuava a desprezar o governo da casa, achando contudo digna a libe-
ralidade e o gasto com grande desperdício e bizarria”. (SANTOS, 1991, p. 
22). Seu filho, apresentado como padrão de comportamento era trabalhador 
e econômico, interessado na produção agrícola e nas outras atividades da 
propriedade. Honório, filho de Roldão, representava a nova nobreza dese-
jada por Pombal e sua atitude era enaltecida na peça.  

No caso da realidade mineira, a despreocupação com o trabalho pro-
dutivo não se originava dos hábitos medievais, mas da associação entre 
trabalho manual e a condição de escravo, já que não era comum o homem 
livre, com um mínimo de posses, dedicar-se às atividades produtivas. Se isso 
valia para todo o país, em Minas era uma realidade ainda mais presente. 

Talvez se possa acrescentar que também a religião praticada contri-
buía para o afastamento do trabalho. Se não há uma explícita condenação 
da riqueza nas Minas há uma adesão ao luxo suntuário dissociado do tra-
balho, o que fica também como resultado da escravidão e se ajusta aos 
hábitos do catolicismo tradicional, rico em festas suntuárias, onde a comu-
nidade dispendia recursos não compatíveis com sua realidade econômica. 

 
4 A argumentação favorável à escravidão 

 
A realidade da escravidão em outras praças era distinta da mineira onde 

a mestiçagem se sobreponha aos costumes vigentes e até às leis. E, nos outros 
estados do país, e mesmo em outros países da Europa, Martins comentou que 
permanecia importante o discurso justificador da escravidão. Os argumentos 
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utilizados eram uma variação das razões já mencionadas de Bergier, isto é, 
de que a compra dos negros da costa da África os livrava da morte violenta, 
representava um ato humanitário, na medida em que lhes concedia trata-
mento ameno ou menos ruim que o destino trágico que os aguardava sendo 
prisioneiros na África. O destino do negro tornado escravo, pelo contato com 
uma civilização mais avançada, parecia a Bergier melhor que o que ele teria 
se permanecesse na selva vivendo na ignorância. Nesse mesmo sentido cita 
Martins um documento que dizia que o próprio Voltaire “adquiriu ações no 
valor de 5000 francos sobre um barco negro armado em Nantes, por Mi-
chaud (e afirmou...) sei que os que vão embora em vosso navio são tratados 
com doçura e humanidade e, por isso, felicito-me por ter feito um bom ne-
gócio, praticando, ao mesmo tempo, uma bela ação”. (Id., p. 261). 

Além desse argumento, que entendia como humanitária a escravidão 
do negro africano, o argumento da Razão de Estado foi atualizado para 
aqueles dias. Dizia-se que o fim da escravidão provocaria o caos na econo-
mia do país, isso mesmo quando o trabalho assalariado já começava a ser 
empregado com bons resultados. Dizia-se que “a libertação dos escravos 
levaria o país à miséria e à convulsão social, pois que, sem trabalho escravo 
não haveria como manter instituições e até a pátria”. (Id., p. 262) A esse 
argumento político acrescentavam um outro jurídico de que o escravo era 
propriedade do dono, que o comprara conforme as leis vigentes e pagara 
impostos para adquiri-lo, tendo que ter seu direito de propriedade garan-
tido pelo Estado. Esse direito à propriedade obscurecia o fato de que a 
legitimidade da propriedade de um homem sobre outro fosse questionável 
já naqueles dias. 

 
5 A questão escravocrata no século XIX 

 
O debate sobre a escravidão foi feito de modo diferente, no século 

XIX, em Minas Gerais e nos demais Estados. Tarcísio Martins no livro ci-
tado apontou essa distinção. 
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Ele observou que em Minas a questão não mereceu muitos debates 
no tempo do Império, primeiro porque a população rural prevalecia sobre 
a urbana, mas principalmente porque o realismo da classe política mineira 
indicava que, independentemente da argumentação utilizada sobre o as-
sunto, o problema somente se decidiria conforme o humor das cortes e a 
força da opinião pública no Rio de Janeiro.  

No entanto, Martins observou um fato curioso na região mineira. 
Esse fato foi o destaque dado a obra de José de Alencar que dizia que todos 
os brasileiros eram netos de uma avó indígena que fora presa no laço. O 
destaque dado à obra literária de Alencar e suas considerações sobre as 
raízes étnicas do povo brasileiro caíram no gosto da população urbana de 
Minas que encontrou, nessa referência a um indígena herói e cheio de bra-
vura, uma justificativa da sua mestiçagem, além de se afastar da população 
negra escrava. Assim José de Alencar, embora fosse pessoalmente contrá-
rio ao fim da escravidão, acaba tendo uma aceitação quase geral por haver 
iniciado a divulgação dessa ideia romântica de um indígena herói e de uma 
mestiçagem de valor. Esse romantismo encontrou lastro na política pom-
balina cuja moral fazia a defesa da tradição, no século XVIII, abrindo 
espaço para o tradicionalismo romântico, como o que se firmou no século 
XIX. “Alencar sentiu que o momento exigia um grande esforço para con-
ciliação e síntese. Viu-se na situação de quem deveria inventar uma imensa 
saga brasileira, uma alma nacional redimida e promissora”. (MARTINS, 
2008, p. 929) 

No que se refere à literatura ante escravocrata o nome de maior des-
taque é o de Castro Alves que com seus poemas argumentou que o tráfego 
de escravos para o Brasil nada tinha de humanista, nem de bons propósi-
tos, mas era, desde o início da instituição uma enorme violência contra o 
negro arrancado de sua terra e transportado em condições terríveis da 
África até o Brasil. A literatura abolicionista era bastante importante nos 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mas não nos demais. O argumento 
humanista de Castro Alves foi incorporado ao discurso republicano. No 
entanto, conforme observou Luiz Gama, tratava-se não de uma convicção 
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real de todos os republicanos, mas de uma estratégia política que imagi-
nava conseguir, com a abolição, o afastamento dos proprietários rurais da 
monarquia, o que de fato aconteceu. 

 
6 O humanismo moral e jurídico 

 
O humanismo literário de Castro Alves ganhou uma argumentação 

moral consistente no final do século XIX. Como exemplo de humanismo 
moral e jurídico destaco o trabalho de Tobias Barreto de Menezes, em es-
pecial o ensaio intitulado Glosas heterodoxas a um dos motes do dia, ou 
variações antissociológicas. Com o propósito de recusar o projeto positi-
vista de ciência e a proposta comtiana de uma sociologia científica, Tobias 
Barreto fez da liberdade a característica fundamental do homem, segundo 
ele reconhecida pela experiência, independente da defesa da liberdade feita 
pelos espiritualistas ecléticos. O kantismo propiciou esse entendimento na 
medida em que não apenas considerou a liberdade do querer e agir, mas 
“tornou a lei da liberdade uma lei universal” (BAUM, 2004, P. 66). Isso 
significa que o imperativo categórico de Kant pode ser aceito como lei uni-
versal, porque pode ser reconhecido por todos os seres racionais como 
verdadeiro. Barreto afirma que esse reconhecimento é empiricamente 
possível: “A liberdade empírica é um fato de consciência, para reconhecê-
lo não há mister de tomar o partido de um espiritualismo fantástico e im-
possível. Que o homem pode o que quer é uma verdade experimental.” 
(BARRETO, 1977, p. 318) 

Barreto destaca que é próprio do homem fazer escolhas livres, isto é, 
fazer escolhas sem um motivo que obrigue. Afirmando isso, ele anulava o 
propósito da sociologia positivista, concebida nos moldes das ciências da 
natureza. E Barreto crítica como ridícula a disputa entre os que opunham 
à liberdade a existência de ordem nos fatos sociais. 

Na raiz da liberdade pessoal encontra Barreto a obediência à razão 
que se autodetermina, no espírito do kantismo. Ele afirma: “quanto a nós 
que pensamos que isto significa obrar racionalmente e por conseguinte 
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obedecer a si mesmo, logo que se está na plenitude da inteligência (...) de-
claramos que o fato de obedecer à razão é, a nossos olhos, a prova mesma 
da superioridade intelectual do homem.” (Id., p. 320) Isso significa que é 
próprio do homem agir de forma livre e obedecendo a sua razão, nisso 
consistindo sua capacidade moral. 

Na continuação do ensaio Barreto critica: a teoria empirista da liber-
dade de Hume, a noção de vontade de Schopenhauer e o materialismo. É 
então que Barreto considera como adequado o entendimento kantiano que 
trata a liberdade como a capacidade “que tem o homem de realizar um 
plano por ele mesmo traçado, de atingir um alvo, que ele mesmo se pro-
põe” (Id., p. 328). 

Daí evolui o jusfilósofo para o que verdadeiramente interessa a esse 
trabalho que é a contraposição entre o natural e o moral, considerando 
que se trata de realidades distintas e não como pensava o positivismo e 
dessa distinção conclui que o humanismo ou a moralidade condenam a 
escravidão. Afirma: 

 
Ser natural não livra de ser ilógico, falso e inconveniente. As coisas que são 
naturalmente regulares, isto é, que estão de acordo com as leis da natureza, 
tornam-se pela maior parte das vezes irregularidades sociais, e como o pro-
cesso geral da cultura, inclusive o processo do direito, consiste na eliminação 
dessas últimas, daí o antagonismo entre a seleção artística da sociedade e as 
leis da seleção natural. Assim, por exemplo, se alguém hoje ainda ousa repetir 
com Aristóteles que há homens nascidos para escravos, não vejo motivo de 
estranheza. Sim – é natural a existência da escravidão; há até espécies de for-
migas, com a polyerga rubescens, que são escravocratas, porém é cultural que 
a escravidão não exista (Id., p. 329/30) 
 

Portanto, ao admitir a ideia de que é natural a existência da escravi-
dão, mas que é humano, moral ou cultural que a escravidão não exista, 
Tobias traz para a consciência nacional a ideia de que a moralidade e o 
humanismo não aprovam a escravidão. 
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7 Considerações finais 
 
Neste trabalho procuramos reconstruir a argumentação que acom-

panhou a escravidão durante o período colonial e imperial brasileiros. 
Começamos indicando que o afunilamento do debate moral ocorrido na 
metrópole, durante o século XVII, acabou contribuindo para uma diminui-
ção dos argumentos contrários à escravidão, quer porque se afastou dos 
ideais do humanismo renascentista, quer devido à radicalização religiosa 
que colocava a ênfase na salvação, quer ainda porque colocou em curso o 
argumento da Razão de Estado. Pela Razão de Estado, algumas coisas de-
veriam ser mantidas não porque havia uma boa razão para fazê-lo, mas 
porque fins maiores o aconselhavam, a saber a manutenção do Estado, da 
ordem pública e das ações de caridade. Em outras palavras, o que poderia 
ser causa de pecado e imoralidade e recusado ao cidadão, “era admitido ao 
Estado. Usando delas para a beneficência, para repelir injúrias, fazer a jus-
tiça e coisas semelhantes”. (CARVALHO, 1995 b, p. 98) 

Durante parte do século XVIII o tradicionalismo retomou o discurso 
humanista do século XVI, mas não o utilizou para condenar a escravidão 
como ocorreria entre os representantes do iluminismo francês. Serviu, em 
Portugal, para justificar a escravidão como ato civilizatório humanizador 
capaz de retirar da barbárie o negro que vivia num estágio cultural primi-
tivo. Por sua vez, a ideia de Razão de Estado também foi atualizada para 
aquele momento e tinha em vista não um fim justo, mas o utilitarismo 
social da aritmética política de Pombal. Indicou-se que apenas na Escola 
do Recife, notadamente na contribuição de Tobias Barreto, foi que o hu-
manismo de inspiração kantiana foi apresentado como contrário à 
escravidão. 

Apresentamos, finalmente, que a condenação à escravidão esteve as-
sociada no Brasil à causa republicana, não apenas porque se pensasse 
numa República para todos os cidadãos, mas porque se via no fim da es-
cravidão uma forma de afastar os proprietários agrícolas da monarquia e 
promover a substituição do regime. 
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Procurou-se também indicar que a realidade mineira no século XVIII, 
pelo menos na primeira metade, quando as minas produziram com abun-
dância desestimulou o debate teórico em torno ao problema, já que, do ponto 
de vista prático, havia uma forma real e factível de operar o fim da escravidão.  
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A ideia de destino da alma e suas ligações com a noção de 
reencarnação nas Máximas do marquês de Maricá 1 

 
Paulo Margutti 2 

 
 
1. Observações iniciais  

 
O objetivo do presente artigo é chamar a atenção para um interes-

sante problema tratado por um autor brasileiro do s. XIX que, embora 
tenha permanecido praticamente invisível nos manuais de história da fi-
losofia brasileira, continua a ser lido e a influenciar parte dos leitores do 
país até mesmo nos dias de hoje. Trata-se de Mariano José Pereira da Fon-
seca, o nosso Marquês de Maricá. 

Esse autor nasceu no Rio de Janeiro, em 18/05/1773. Aos 11 anos de 
idade, viajou para Portugal, onde estudou no Real Colégio de Mafra e de-
pois na Universidade de Coimbra, formando-se em matemática e filosofia 
em 1793. Regressou ao Rio em 1794, depois da morte do pai. Tornou-se 
então membro da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, uma associação 
secreta fundada em 1786 sob o patrocínio do Marquês do Lavradio e pre-
sidida na época por Silva Alvarenga. Essa Sociedade foi dissolvida 
violentamente pelo vice-rei Conde de Resende, ainda temeroso dos refle-
xos da Conjuração Mineira de 1789. Só pelo fato de ser membro da 
Sociedade, Pereira da Fonseca ficou preso arbitrariamente por dois anos, 

 
1 O presente artigo constitui uma versão reduzida e adaptada das seções ligadas à questão da reencarnação em Maricá 
em nosso livro História da filosofia do Brasil, 2ª Parte, Período da Ruptura Iluminista (1808-1843), em fase de pu-
blicação pela Editora Loyola.  
2 FAJE 
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sete meses e quinze dias, na Fortaleza da Conceição, até receber indulto de 
D. Maria I, em 1797. Mas não sabemos ao certo se acreditava então nos 
ideais da Revolução Francesa, pois negou veementemente sua adesão aos 
mesmos nos depoimentos que prestou antes de ser preso. Parece que 
nessa época já conhecia as máximas de La Rochefoucauld, pois a obra 
desse autor se encontrava no inventário de seus bens, quando foram se-
questrados por ocasião de sua prisão. Depois de libertado, dedicou-se 
inicialmente à atividade intelectual, mas, a partir de 1802, ingressou na 
vida pública, ocupando vários cargos importantes, como o de membro da 
junta do comércio, o de censor régio da Real Imprensa, o de diretor-tesou-
reiro da Real Imprensa e administrador-tesoureiro da Fábrica de Pólvora. 
Em 1821, foi eleito deputado e tornou-se secretário da Junta Provisória do 
Rio de Janeiro. No período de 1823 a 1825, foi Ministro da Fazenda, numa 
fase difícil para o novo país que tentava consolidar-se. Contratou na Ingla-
terra o primeiro empréstimo financeiro do governo brasileiro, no valor de 
três milhões de libras esterlinas. Foi também Senador e Conselheiro do 
Estado, tendo participado da elaboração da Constituição outorgada ao país 
por D. Pedro I em 1824. Recebeu o título de Visconde em 1825 e o de Mar-
quês em 1826. Tornou-se conhecido pelo último, como Marquês de Maricá. 
Foi condecorado com a Grã-Cruz da Imperial Ordem do Cruzeiro. Faleceu 
no Rio de Janeiro, em 16/09/1848 (SACRAMENTO BLAKE, 1900, pp. 238-
9; REMOR, 1996, p. 11). 

Sua obra se intitula Máximas, Pensamentos e Reflexões e é constituída 
por uma coletânea de 4188 máximas que foram publicadas sucessiva-
mente em diversos volumes, entre 1837 e 1849.3 Maricá começou a 
publicá-las sob o pseudônimo de Um Brasileiro, no jornal O Patriota, a 
partir de 1813. Depois compilou-as nos diversos volumes mencionados, 
que distribuía gratuitamente ao público. A edição completa, incluindo to-
das as máximas, surgiu em 1850. No presente artigo, iremos discutir o 

 
3 Não há acordo sobre o número desses volumes entre os autores que consultamos. Massaud Moisés, p. ex., afirma 
que foram seis (Moisés, 1997, p. 331); Jorge Jaime relaciona cinco (Jaime, 1997, p. 94); Sacramento Blake relaciona 
três, mas depois faz referência a mais três, num total também de seis (Sacramento Blake, 1900, pp. 238-9). . 
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tratamento dado por Maricá ao problema do destino da alma humana, pro-
curando mostrar suas ligações com a noção de reencarnação e suas fontes 
de inspiração. Embora esse problema também apresente ligações com as 
ideias políticas conservadoras do marquês, não discutiremos esse ponto 
aqui, por motivos de espaço.4  

Para atingir nossos objetivos, o presente trabalho se dividirá nas se-
guintes partes. Em primeiro lugar, discutiremos alguns aspectos 
relevantes dos estudos do pensamento de Maricá e o desprezo encontrado 
nos mesmos com respeito à questão do destino da alma humana. Em se-
gundo, exporemos as principais doutrinas de Maricá sobre a imortalidade 
da alma. Em terceiro, mostraremos como concebe ele as relações da alma 
com o corpo. Em quarto, com base nas ideias anteriormente apresentadas, 
exporemos a concepção maricasiana relativa ao destino da alma no uni-
verso criado por Deus, mostranto também suas ligações com a noção de 
reencarnação. Em quinto, proporemos nossa hipótese sobre a fonte de ins-
piração das ideias reencarnacionistas de Maricá. Em sexto e último lugar, 
apresentaremos as nossas conclusões a respeito da trajetória percorrida.  

 
2. Os estudos do pensamento de Maricá e a questão do destino da 
alma humana  

 
Conforme observamos anteriormente, Maricá foi muito pouco estu-

dado pelos historiadores da filosofia brasileira. Pelo que sabemos, apenas 
Jorge Jaime fez uma breve apresentação de suas ideias – e mesmo assim 
em pouco mais do que uma página e meia dos extensos quatro volumes 
da sua História da Filosofia no Brasil. Ali, ele inexplicavelmente localiza 
Maricá na fase colonial e o caracteriza como um moralista que atingiu as 
massas e que muito tempo depois de sua morte ainda era conhecido e ci-
tado em nível popular. Para dar uma ideia do que ele pensa ser o talento 

 
4 Para uma análise mais completa do pensamento de Maricá, ver o já mencionado segundo volume de nossa História 
da filosofia do Brasil. 2ª Parte. O Período da Ruptura Iluminista (1808-1843), em fase de publicação pelas Edições 
Loyola. 
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de Maricá, Jorge Jaime se limita a apresentar uma lista de máximas esco-
lhidas ao acaso, sem comentá-las (JAIME, 1997, pp. 94-5). Essa é talvez a 
única apresentação do pensamento de Maricá entre os historiadores da 
nossa filosofia.  

É verdade que Silvio Romero também discutiu as Máximas, mas não 
em sua Filosofia no Brasil e sim no seu Compêndio de história da literatura 
brasileira, que escreveu em conjunto com João Ribeiro (ROMERO & 
RIBEIRO, 1906, pp. 191-3). Ali, esses autores afirmam que Maricá é um dos 
melhores moralistas em língua portuguesa, que é muito pobre nesse gê-
nero. De acordo com eles, Maricá não possuía vasta cultura nem era 
original. Ele nunca foi completamente trivial, mas também nunca alcan-
çou os altos cumes do pensamento. Infelizmente, a discussão a respeito de 
Maricá se estende por apenas três curtas páginas. Mesmo assim, Romero 
& Ribeiro se juntam aos historiadores de nossa literatura ou de nossa evo-
lução intelectual, como, p. ex., Massaud Moisés, Ronald de Carvalho, José 
Veríssimo e Wilson Martins, alguns dos quais efetivamente se encarrega-
ram da tarefa de interpretar mais a fundo o pensamento de Maricá 
(MOISÉS, 1997, pp. 330-7; CARVALHO, 1937, pp. 199-201; VERÍSSIMO, 
s.d.; MARTINS, 1992, pp. 278-82). O motivo para o interesse desses histo-
riadores deve ter sido o fato de Maricá ter-se expressado através de 
máximas, que estão mais próximas do gênero literário. Isso, porém, não 
elimina a sua importância filosófica, principalmente se levarmos em conta 
que as Máximas apresentam uma visão de mundo em termos morais, que 
mereceria ser levada em conta pelos historiadores da filosofia brasileira. É 
por esse motivo que estamos discutindo algumas de suas ideias no pre-
sente texto.  

Ainda com relação aos estudos do pensamento do marquês, um fato 
curioso a ser destacado é que nenhum dos intérpretes mencionados acima 
levou em conta a doutrina maricasiana relativa ao destino da alma hu-
mana. De acordo com essa doutrina, a nossa alma é imortal e, depois da 
morte do corpo que ela ocupa neste mundo, ela transmigrará para para 
uma série de outros corpos numa série de outros mundos, num processo 
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de eterno aperfeiçoamento. Essa doutrina está ligada à noção de reencar-
nação e confere alguma originalidade ao pensamento de Maricá no 
contexto brasileiro da época, merecendo um tratamento especial, não re-
cebido até agora.  

Acreditamos que a causa desse desleixo está em que o gênero literário 
escolhido pelo marquês é o paratático, que se caracteriza pela distribuição 
mais ou menos aleatória das máximas, as quais vão sendo acrescentadas 
às demais ao sabor da inspiração eventual, sem obedecer a uma ordem 
lógica definida. O resultado disso é uma dispersão dos temas tratados, o 
que dificulta a compreensão do pensamento do autor, uma vez que as má-
ximas que tratam de um mesmo assunto não estão agrupadas em seções 
correspondentes. Um outro problema causado por essa dispersão está na 
possibilidade de que as máximas tratando do mesmo assunto possam en-
volver contradições pelo fato de estarem muito afastadas umas das outras, 
seja em virtude das localizações diferentes que receberam numa mesma 
edição da obra de Maricá, seja em virtude dos acréscimos feitos nas edições 
sucessivas dessa mesma obra. É certo que a dificuldade de compreensão 
gerada pela dispersão não constitui apanágio apenas de Maricá, mas de 
todos os autores que optaram pelo gênero paratático. Para resolver esse 
problema e facilitar a compreensão do pensamento do marquês, decidi-
mos agrupar por conta própria as máximas relativas a um mesmo tema, 
distribuindo-as não segundo a ordem de sua numeração, mas segundo 
uma possível concatenação lógica entre elas. A fim de atingir esse objetivo, 
utilizamos um arquivo eletrônico das Máximas em formato pdf, aplicando-
lhe os mecanismos de busca disponíveis nos respectivos programas de lei-
tura.5 Com isso, obtivemos uma lista bastante completa de ocorrências de 
um mesmo termo, o que nos permitiu selecionar e organizar logicamente 

 
5 O texto que utilizamos é o seguinte: Maricá, Marquês de. Máximas, Pensamentos e Reflexões. Ministério da Cultura. 
Fundação Biblioteca Nacional. Departamento Nacional do Livro. Disponível em <http://redememoria.bn.br/wp-con-
tent/uploads/2011/12/ maximas-pensamentos-e-reflexoes.pdf>. Acesso em Março de 2015. A partir desse ponto, 
todas as vezes que nos referirmos ao número de ocorrências de um deterninado termo no texto de Maricá, estaremos 
utilizando esse arquivo eletrônico para fazer as respectivas buscas. 
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as mais relevantes em blocos unitários, ajudando a perceber com mais cla-
reza as articulações conceituais envolvidas. Isso nos permitiu constatar 
que ele defende, de maneira relativamente original, as mencionadas dou-
trinas ligadas à reencarnação. Utilizando o método que acabamos de 
descrever, iremos apresentar a seguir as concepções maricasianas da 
alma, das suas relações com o corpo e de seu destino no universo criado, 
mostrando suas relações com a noção de reencarnação.  

 
3. A alma e sua imortalidade em Maricá  

 
Nas Máximas, a alma é identificada com o espírito. Desse modo, as 

doutrinas sobre a primeira podem ser consideradas expansões das doutri-
nas sobre o segundo, visto sob aspectos variados. Desse modo, a respeito 
da imortalidade da alma, o marquês argumenta como segue: 

 
3134 – As noções do infinito, eternidade e intensidade, da imortalidade da alma 
e de uma vida futura com as transcendentes da infinita sabedoria, poder e 
bondade de Deus, autor e Criador de tudo, provam demonstrativamente que 
a nossa vida não se limita à curta existência neste mundo, mas que terá de 
prolongar-se pela eternidade com variados corpos em inumeráveis mundos, 
crescendo a nossa inteligência progressivamente em ciência, virtude, amor, 
gratidão e admiração de Deus, e conseqüentemente em uma bem-aventurança 
tal que não é possível qualificar nem compreender. A inteligência humana é 
muito superior e transcendente à vida animal e temporária deste mundo ter-
real, e portanto nos anuncia altos e sublimes destinos depois dele em muitos 
outros subseqüentes e inumeráveis. 
 
2709 – As noções sublimes de uma outra vida, e de um progresso intelectual 
ilimitado, não foram outorgadas pela divindade para nossa ilusão: se o gênero 
humano crê e espera semelhantes bens é porque tais crenças e esperanças lhe 
foram sugeridas por Deus, que não engana nem pode ser enganado. 
 
1320 – O desejo insaciável de ciência é um argumento entre muitos da imor-
talidade da alma, e da subseqüência de uma vida futura. 
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2641 – Quando se considera que é infinito o que podemos aprender, saber e 
admirar, e a felicidade progressiva que nos pode resultar do estudo e fruição 
das obras maravilhosas de Deus por toda a eternidade, nos horrorizamos da 
idéia falsa e terrível da extinção total do nosso ser depois da nossa morte neste 
mundo. 
 
2521 – Acumulai riqueza, a morte vos forçará a deixá-la: ciência, podeis levá-
la na bagagem da vossa alma.  
 
3886 – A morte é extinção para o corpo e promoção para a alma. 
 

Como podemos ver, para Maricá, as noções como infinito, eternidade, 
imortalidade, associadas às noções transcendentes de infinita sabedoria, 
poder e bondade de Deus, são capazes de provar que a vida humana não 
está limitada à nossa breve existência neste mundo. Elas nos levam a con-
cluir que a alma humana é muito superior e transcendente à vida neste 
mundo terreno. Por esse motivo, ela viverá eternamente, ocupando um 
corpo diferente em cada um dos inúmeros mundos pelos quais irá passar, 
num processo em que seu conhecimento e sua felicidade aumentarão pro-
gressivamente, de uma maneira que não podemos compreender. Isso tudo 
é afirmado na importante máxima 3134. As noções ligadas à ideia de uma 
outra vida e de um progresso intelectual sem fim não nos foram concedi-
das por Deus como mera ilusão. Com efeito, nossa esperança de atingir 
esses bens proveio de um Ser que não engana nem pode ser enganado 
(máxima 2709). Nessa perspectiva, o nosso desejo insaciável de ciência é 
mais um entre os vários argumentos a favor da imortalidade da alma e da 
existência de uma vida futura (máxima 1320). A possibilidade de conheci-
mento e felicidade sem fim nos deixa horrorizados diante da falsa ideia de 
que a morte significa a extinção total de nosso ser neste mundo (máxima 
2641). As riquezas acumuladas se perdem com a morte, mas não os co-
nhecimentos adquiridos, que continuam como posse da alma imortal 
(máxima 2521). Por todos esses motivos, a morte envolve a extinção do 
corpo, mas, no caso da alma, não passa de uma promoção para um estágio 
superior, num outro corpo e num outro mundo (máxima 3886).  
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4. A alma e suas relações com o corpo  

 
No caso da alma e das suas relações com o corpo, temos as seguintes 

máximas do marquês: 
 
3850 – Os espíritos são átomos indivisíveis que se tornam viventes, sensíveis 
e inteligentes, colocados em certos pontos distintos e centrais dos corpos or-
ganizados destinados a servir-lhes de meio de comunicação com o universo 
externo e material, e a provocar deste modo o exercício das suas faculdades 
naturais, sensíveis e intelectuais. 
 
2994 – No sistema concreto e material do universo não há vida sem corpo, 
nem morte sem a sua desorganização essencial. 
 
2680 – Na existência neste mundo não podemos duvidar da necessidade de 
um corpo unido à substância que chamamos alma; poderá esta existir sem ele 
nos outros mundos e sistemas? é provável que não. 
 
4132 – Sem corpo não há sentir nem pensar, gozar nem sofrer. 
 
2451 – Sentir e pensar são as duas faculdades essenciais da nossa alma unida 
a um corpo: sem a primeira, a segunda não teria princípio nem exercício. 
 
4161 – O nosso corpo é o telégrafo da nossa alma; significa exteriormente o 
que ela sente, pensa e quer. São numerosos os modos desta significação; mas 
o principal é a palavra. 
 
2864 – O nosso corpo que provoca e excita o exercício das faculdades e potên-
cias da nossa alma, é também o mesmo que limita a sua expansão progressiva 
e restringe a inteligência, para que não transcenda os limites que a divina sa-
bedoria lhe assinalou em relação à natureza humana, ao mundo que 
habitamos, e ao sistema do universo de que fazemos parte. 
 
1454 – A esfera da ação do nosso corpo é tão limitada, quanto é vasta e incal-
culável a da nossa inteligência.  
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481 – O nosso espírito é essencialmente livre, mas o nosso corpo o torna fre-
qüentes vezes escravo. 
 
3824 – Como sabem os nossos nervos, músculos e tendões que devem obede-
cer imediatamente à nossa vontade no movimento dos nossos membros e 
distintos serviços do nosso corpo? Eles não a conhecem, nem o nosso espírito 
os distingue e menos compreende a natureza e variedade das suas funções. Eis 
aqui um mistério profundíssimo que só se pode explicar dizendo-se que a Von-
tade Onipotente de Deus quis que a nossa [vontade] individual fosse obedecida 
instantaneamente pelos membros e partes do nosso corpo por uma verdadeira 
harmonia preestabelecida pela sua onipotência.  
 
3124 – Não há duvida: existe em nós uma unidade misteriosa a que chamamos 
alma, a qual, dominando e administrando o nosso corpo, é influída e impres-
sionada também por ele, com recíproca ação e correspondência.  
 
2862 – Sem alteração ou mudança no todo ou parte do nosso corpo, não po-
demos sentir, gozar nem sofrer: a sensação é produto do uma alteração 
ocasionada por causa ou ação externa ou interna. 
 

A máxima 3850 nos oferece uma caracterização detalhada da alma 
como um átomo indivisível que se torna vivo, dotado de sensibilidade e de 
inteligência quando colocado em um ponto estratégico de um corpo orga-
nizado. Esse último tem como função servir à alma como meio de 
comunicação com o mundo exterior, provocando o exercício das suas fa-
culdades sensoriais e intelectuais. Isso significa que, no universo, não pode 
haver vida sem um corpo correspondente e que não pode haver morte sem 
a desorganização desse mesmo corpo (máxima 2994). Esse argumento 
provavelmente se aplica também à vida em outros mundos (máxima 
2680). O corpo é condição de possibilidade da sensação e do pensamento 
(máxima 4132), que constituem as duas faculdades essenciais da alma 
unida ao corpo (máxima 2451). E, na articulação entre a sensibilidade e o 
pensamento, a primeira fornece as condições de exercício do segundo (má-
xima 2451). Nessa perspectiva, o corpo é o telégrafo da alma, comunicando 
exteriormente o que se passa nela interiormente. Essa comunicação pode 
dar-se de diversas maneiras, mas a principal é a palavra (máxima 4161). 
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Apesar de disparar o exercício das faculdades da alma, o corpo res-
tringe o desenvolvimento progressivo da mesma, para que ela não 
extrapole os limites estabelecidos por Deus para a natureza humana neste 
mundo e no sistema do universo ao qual ele pertence (máxima 2864). Isso 
é assim porque o domínio de ação do corpo é limitado, enquanto o da alma 
é vasto e incalculável (máxima 1454). Desse modo, a nossa alma é essen-
cialmente livre, mas pode tornar-se escrava do corpo que habita (máxima 
481).  

Ainda com respeito às relações entre a alma e o corpo, Maricá afirma 
que não compreendemos como nossos músculos e nervos respondem aos 
comandos de nossa vontade. Trata-se de um grande mistério que só pode 
ser explicado apelando à Vontade Divina Onipotente, que quis que nossa 
vontade individual fosse obedecida pelas partes correspondentes de nosso 
corpo, numa verdadeira harmonia preestabelecida (máxima 3824). Há em 
cada um de nós uma unidade misteriosa, a alma, que domina nosso corpo, 
mas também é influenciada por ele, num processo de ação recíproca (má-
xima 3124). Nessa perspectiva, são alterações ocorridas no nosso corpo 
que produzem sensações em nossa alma (máxima 2862).  

 
5. O destino da alma humana em Maricá  

 
Já com relação à concepção do destino da alma na imensa combina-

tória de átomos que constitui o universo, Maricá assim se expressa: 
 
3099 – O universo não foi criado para deuses, mas para criaturas de inteligên-
cia limitada às quais são necessários contrastes para poderem avaliar de algum 
modo os fenômenos, coisas e eventos da natureza. 
 
2807 – Os sábios são sintéticos, descobrem um universo guarnecido de inu-
meráveis mundos, um sistema geral compreendendo infinitos sistemas 
parciais, finalmente um ser ou unidade de natureza eterna e incompreensível, 
animando, vivificando e racionalizando este todo portentoso com a sua exis-
tência, presença e assombrosa sabedoria. 
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2544 – As entidades espirituais não podem existir sem corpos organizados que 
as ponham em relação com o universo material; do que observamos neste 
mundo podemos inferir o que se passa nos outros globos. 
 
2994 – No sistema concreto e material do universo não há vida sem corpo, 
nem morte sem a sua desorganização essencial. 
 
2864 – O nosso corpo que provoca e excita o exercício das faculdades e potên-
cias da nossa alma, é também o mesmo que limita a sua expansão progressiva 
e restringe a inteligência, para que não transcenda os limites que a divina sa-
bedoria lhe assinalou em relação à natureza humana, ao mundo que 
habitamos, e ao sistema do universo de que fazemos parte.  
 
3885 – Não tivemos escolha da época de nossa existência no universo, nem do 
mundo em que devíamos existir: neste em que vivemos, não tivemos igual-
mente arbítrio sobre a nossa forma vivente, nação, pátria, sexo, país, religião, 
governo, usos e costumes: tudo isto foi obra da divina providência, que nos 
criou e constituiu tais como quis que fôssemos.  
 
2983 – A nossa existência apenas começada neste mundo tem o seu progres-
sivo desenvolvimento por inumeráveis mundos e vidas na imensidade do 
espaço e eternidade dos tempos, aproximando-se à perfeição divina sem ja-
mais poder alcançá-la por ser infinita e incomensurável no ser eterno, criador 
e regedor do universo.  
 
3148 – De que nos serviria uma nova vida se o nosso espírito não conservasse 
na memória o cabedal de idéias e conhecimentos que adquiriu na primeira? 
Me a acumulação progressiva de ciência nos variados mundos que temos de 
habitar, em variados e respectivos corpos, não promovesse a nossa felicidade, 
tornando-nos menos passíveis, e aumentando a soma dos prazeres sensuais e 
intelectuais pelo progresso da nossa inteligência? Uma felicidade progressiva 
e sem fim por um progresso ilimitado de ciência e inteligência como o estudo, 
fruição e admiração das obras divinas: eis aqui a destinação do homem na sua 
existência multiforme no universo e por toda a eternidade.  
 
3150 – Ninguém receia tanto a morte como o sábio, admirador constante do 
espetáculo maravilhoso do universo, e comensal refletido no banquete univer-
sal da natureza: ele deplora a sua condição mortal pela privação de tão grandes 
bens, quando se achava mais habilitado para melhor os avaliar e admirar. 
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Ainda que a idéia de uma outra vida o console e esperance, sabe todavia o que 
perde, e ignora o que tem de ganhar em uma revolução de existência tão es-
tranha como incompreensível; porém no meio das suas dúvidas e receios, 
reconhecendo a infinita bondade de Deus que a natureza apregoa, e ele tem 
experimentado no progresso da sua vida, resignado e reconhecido, se entrega 
à sua divina providência, confiando dela o melhoramento progressivo da sua 
sorte futura e eterna.  
 

Temos também uma máxima, relativa ao espírito, que defende uma 
doutrina semelhante à das anteriores e que consideramos adequado citá-
la separadamente neste ponto: 

 
4074 – Vires acquirit eundo [as forças se adquirem avançando], diz-se de um 
rio, outro tanto se pode dizer dos espíritos, na sua eterna viagem por mundos 
inumeráveis, com variados corpos adaptados a seus diversos sistemas. 
 

Através das máximas dos grupos acima, Maricá afirma que o uni-
verso foi criado não para deuses, mas sim para ser conhecido e admirado 
por criaturas de inteligência limitada como a nossa (máxima 3099). Nessa 
perspectiva, o sábio é aquele que, através de sínteses sucessivas, descobre 
inicialmente, na espantosa multiplicidade do universo, um sistema geral 
compreendendo infinitos sistemas parciais, passando em seguida a um Ser 
eterno de natureza incompreensível, que, com sua presença e infinita sa-
bedoria, anima e organiza racionalmente esse sistema geral (máxima 
2807). Mas as entidades espirituais ou inteligências para as quais o uni-
verso foi criado não podem existir sem corpos organizados que lhes 
permitam relacionar-se com o universo material. Assim, não pode haver 
vida sem corpo organizado e a morte corresponde à desorganização desse 
mesmo corpo (máximas 2544 e 2994). E o nosso corpo, que é responsável 
por estimular o exercício das faculdades da nossa alma, também é respon-
sável pela limitação que impõe à nossa inteligência, impedindo-a de 
extrapolar as fronteiras do mundo que habitamos no sistema do universo 
ao qual esse mesmo mundo pertence (máxima 2864). Por esse motivo, 
não pudemos escolher nem a época de nossa existência no universo nem 
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o mundo em que presentemente vivemos. Somos o que somos por obra da 
divina providência (máxima 3885).6 

Pela máxima 2983, também pertencente ao grupo acima e uma das 
mais importantes para conhecermos a visão de mundo de Maricá, ficamos 
sabendo que a existência da alma humana apenas começou neste mundo 
e está fadada a evoluir através da passagem por inúmeros outros mundos 
e outras vidas, aproximando-se assim assintoticamente da infinita perfei-
ção divina, sem jamais alcançá-la em sua totalidade. Nessa perspectiva, 
uma nova vida só faria sentido se guardássemos a memória da vida ante-
rior, aumentando assim não só o nosso conhecimento de maneira 
progressiva, mas também gerando em nós uma felicidade sem fim, através 
da acumulação ilimitada de ciência na fruição das obras divinas. Esse é o 
destino do ser humano na sua existência pluriforme no universo, por toda 
a eternidade (máxima 3148). E o sábio, contemplador e admirador das 
maravilhas do universo, ressente-se de sua condição mortal, que ameaça 
privá-lo da ciência que adquiriu. Mesmo consolado pela ideia de uma outra 
vida, ele tem consciência do que vai perder e não sabe o que irá ganhar na 
vida futura no incompreensível processo de evolução de sua alma. Mesmo 
assim, o sábio reconhece a infinita bondade de Deus e se entrega resignado 
à divina providência, confiando na melhoria progressiva de sua eterna vida 
futura (máxima 3150). E a máxima 4074, baseada no princípio de que é 
agindo que adquirimos as forças necessárias para progredir, reforça essa 
ideia, só que agora fazendo referência ao espírito.  

Depois das considerações acima, achamos importante observar aqui 
que, embora Maricá não use nas Máximas termos como reencarnação, 
transmigração da alma ou metempsicose, ele está claramente se referindo 
ao mesmo processo designado por esses termos, quando fala do prolonga-
mento de nossa vida pela eternidade através de variados corpos em 
inumeráveis mundos, ou da imortalidade da alma ligada à subsequência 
de uma vida futura, ou do fato de nossa existência ter apenas começado 

 
6 Há também um bom resumo das doutrinas de Maricá sobre o destino da alma humana na máxima 3081. 
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neste mundo, ou da conservação pela nossa memória dos conhecimentos 
adquiridos nos diversos mundos por nós habitados. Há porém uma pe-
quena diferença nos sentidos dos termos indicados acima. A reencarnação 
se refere ao processo pelo qual a alma humana se transfere para um novo 
corpo depois da morte daquele que ela anteriormente ocupava. A me-
tempsicose ou transmigração se refere ao processo pelo qual qualquer 
alma, seja ela humana ou animal, se transfere para um novo corpo, seja 
ele humano, animal ou mesmo inanimado. Nessa perspectiva, a reencar-
nação é um tipo de metempsicose, uma vez que a primeira se refere a um 
conceito menos amplo do que a segunda. No caso de Maricá, que se preo-
cupa exclusivamente com a transferência da alma humana de um corpo 
para outro, sem fazer referências a animais ou a corpos inanimados, as 
evidências apontam mais na direção da adoção da noção de reencarnação 
do que da noção de metempsicose. Por esse motivo, e para facilitar a nossa 
exposição, iremos utilizar a partir de agora o termo reencarnação para de-
signar o processo de prolongamento de nossa vida pela eternidade através 
de variados corpos em inumeráveis mundos tal como concebido por Ma-
ricá. Ora, as doutrinas ligadas à noção de reencarnação se afastam das 
doutrinas católicas predominantes no Brasil da época, fazendo de nosso 
autor uma espécie de precursor do espiritismo no país. E isso cria para nós 
o interessante problema de saber quais teriam sido as fontes de tais dou-
trinas no pensamento de Maricá.  

Antes de passarmos a esse ponto, porém, achamos conveniente tocar 
aqui em uma questão prévia, gerada pela heterodoxia das ideias de Maricá, 
acima expostas, com relação às doutrinas da Igreja: era o nosso marquês 
católico ou não? Nenhum dos intérpretes mencionados acima discute essa 
questão. E, se levarmos em conta uma comparação rigorosa entre suas 
doutrinas e as católicas, a resposta seria um redondo não. Com efeito, ele 
não apenas adota as doutrinas reencarnacionistas acima mencionadas, 
que se afastam bastante do catolicismo, mas também deixa de fazer qual-
quer referência à Igreja, ou à doutrina da revelação, sugerindo 
implicitamente que a tarefa de obter o conhecimento é realizada apenas 
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pela razão humana. Mesmo assim, levando em conta o quadro da cultura 
brasileira de sua época, parece-nos que Maricá constitui mais um exemplo 
de uma postura sincrética comumente adotada entre nós, a qual consiste 
em aderir a doutrinas religiosas heterodoxas ou até mesmo heréticas, sem 
deixar de manter-se formalmente fiel ao catolicismo e seus rituais. Essa 
postura foi adotada pelos indígenas e pelos escravos africanos, que tenta-
ram salvar desse modo as suas crenças mais fundamentais, quando lhes 
foram impostas doutrinas da religião católica. E os portugueses que aqui 
se estabeleceram através do pacto colonial não ficaram atrás, pois traziam 
consigo o conhecido mecanismo ibérico de colocar vinho novo em garrafa 
velha, que sempre lhes permitiu aderir a doutrinas religiosas heterodoxas 
sem abandonar formalmente o catolicismo, que permanecia como uma 
casca ritualística, revestindo um conteúdo doutrinário divergente. Muitos 
brasileiros seguiram o exemplo dos indígenas, dos escravos e dos lusitanos 
nesse ponto. Se isso é verdade, então Maricá provavelmente pode ser con-
siderado um desses brasileiros sincréticos e caracterizado no máximo 
como um católico heterodoxo. E o fato de não ter usado expressões como 
metempsicose, transmigração ou reencarnação, apesar de ter assumido o 
conceito correspondente, aponta provavelmente na direção de uma estra-
tégia política adotada para não entrar em conflito explícito com as 
doutrinas católicas de sua época. Uma vez discutido esse ponto, podemos 
agora passar para a questão das fontes de inspiração das ideias reencarna-
cionistas de Maricá.  

 
6. A possível fonte inspiradora da noção de destino da alma em 
Maricá  

 
Sabemos que, na primeira metade do s. XIX, o espiritismo ainda era 

muito pouco conhecido no Brasil e no mundo. A primeira obra de Alan 
Kardec, o Livro dos Espíritos, foi publicada somente em 1857 e Maricá fa-
leceu em 1848, nove anos antes. Isso explica o caráter inusitado e original 
da presença de ideias reencarnacionistas nas suas Máximas. Silva Chaves, 
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sem indicar a fonte de onde extraiu essa informação, afirma que, no final 
dos anos 1850, alguns franceses residentes no Rio tomaram conhecimento 
da obra de Allan Kardec e formaram um grupo de estudos sobre o assunto. 
Maricá teria participado desse grupo (SILVA CHAVES, 2012). Essa afirma-
ção é duplamente falsa, pois sabemos que Maricá faleceu antes de 1850 e 
que as reuniões do grupo mencionado devem ter ocorrido no mínimo a 
partir de 1857, data da publicação do primeiro livro de Kardec. Mesmo as-
sim, muitas das ideias de Maricá a respeito da formação e da pluralidade 
dos mundos, da natureza da alma e de suas relações com o corpo, da re-
encarnação e da evolução dos espíritos revelam analogias com as 
doutrinas correspondentes do kardecismo. Não é pois sem motivo que os 
espíritas brasileiros costumam citar Maricá como um precursor da dou-
trina de Alan Kardec no Brasil.  

Mas se Maricá pode ter sido um precursor do espiritismo brasileiro, 
ele certamente não se inspirou nas doutrinas de Kardec. A explicação apa-
rentemente mais adequada que encontramos para origem das ideias 
reencarnacionistas do marquês depende de alguns aspectos da história das 
mesmas na França na primeira metade do s. XIX. Segundo Lynn Sharp, 
que estudou a fundo o assunto, a ideia de reencarnação já era comum na 
França dessa época. O clima político das décadas de 1820 e 1830 nesse país 
envolvia a aspiração por uma reconstrução do mundo destruído pela Re-
volução de 1789 e pelas guerras napoleônicas. As ideias de renascimento e 
regeneração surgiram como maneiras proeminentes de conceitualizar essa 
reconstrução. Autores como Pierre-Simon Ballanche, Pierre Leroux e Jean 
Reynaud, que se tornaram amplamente conhecidos na França da época, se 
apropriaram da ideia de metempsicose e a aplicaram à sociedade e ao in-
divíduo, nas suas tentativas de teorizar sobre a sociedade depois da 
Revolução.7 Eles criaram uma nova ideia de mudança social e justiça so-
cial, rejeitando o catolicismo tradicional, mas apoiando-se em ideias 

 
7 Pierre-Simon Ballanche (1776-1847) foi um filósofo francês contrário à Revolução que elaborou uma influente teo-
logia do progresso no início do s. XIX. As agruras de sua vida o levaram a elaborar uma visão trágica da vida, 
entendida como sofrimento santificado. Essa doutrina está expressa em sua obra inacabada Essais de palingénésie 
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religiosas ligadas à metempsicose para pensar a reforma social. Com isso, 
eles contribuíram para a formação de uma linha de pensamento que via a 
reencarnação como um modo de explicar muitas das tensões sociais da 
França da época e estabeleceram um tipo de espiritualidade secular que 
floresceria por todo o s. XIX (SHARP, 2006, pp. 1-2).  

A noção de metempsicose adotada pelos autores mencionados ofere-
cia uma justificativa igualitária para a reforma social e um modo de 
resolver a tensão entre o indivíduo e a sociedade que prevalecia no período 
de 1825 a 1848. As teorias ligadas à metempsicose não surgiram esponta-
neamente, mas se desenvolveram a partir das correntes políticas e sociais 
das décadas de 1820 e 1830. Entre os românticos da época, ideias ocultistas 
como a da metempsicose, presentes nas sociedades secretas maçônicas, 
transitaram para novelas populares e acabaram se tornando bases para a 
reflexão filosófica. Além disso, os mesmeristas popularizaram as concep-
ções do místico Swedenborg, ajudando a concentrar o interesse das 
pessoas na vida post mortem e oferecendo a esperança de conciliar os in-
teresses individuais e os sociais (SHARP, 2006, pp. 8-9).8 Nas décadas 
citadas, também se deu a tradução de obras orientais, como o Bhagavad 
Gita e o Ramayana, estimulando um interesse pelas ideias orientais, que 
privilegiavam a metempsicose. Os românticos, fascinados pela natureza, 
ficaram intelectualmente excitados com a ideia de que cada cada coisa no 
mundo possuía uma alma, que a natureza toda era animada pelo espírito. 

 
sociale, na qual ele descreve a sociedade como algo que se regenera sucessivamente através de um cristianismo 
progressivo. Sua ideia central é a do progresso através de privações. 

Pierre Leroux (1797-1871) foi um filósofo, político e editor francês, defensor do socialismo. Suas ideias se baseiam 
numa antropologia triádica, em que o ser humano é sensação, sentimento e conhecimento. Para ele, nenhuma soci-
edade pode subsistir sem uma religião republicana, aberta à mensagem dos Evangelhos. Foi membro de diversas 
lojas maçônicas e, em colaboração com Jean Reynaud, publicou a Encyclopédie Nouvelle, que pretendia sistematizar 
os conhecimentos da época.  

Jean Ernest Reynaud (1806-1863) foi um filósofo francês, seguidor das ideias socialistas de Saint-Simon. Colaborou 
com Leroux na publicação da mencionada Encyclopédie Nouvelle, tendo contribuído com dois artigos importantes, 
Ciel e Terre, posteriormente reunidos num livro intitulado Tiere et Ciel (1854).  
8 Emanuell Swedenborg (1688-1772) foi um cientista, teólogo e filósofo sueco. Na primeira parte de sua vida, atuou 
como cientista e inventor prolífico, o que lhe valeu o apelido de Leonardo da Vinci do Norte. Aos cinquenta anos, 
entrou numa fase espiritual, em que teve sonhos e visões místicas, através das quais discutiu com os anjos e os 
espíritos, com Deus e Cristo, tendo inclusive visitado o paraíso e o inferno. Parece, contudo, que Swedenborg não 
defendeu a metempsicose, embora alguns de seus seguidores, como Balzac, lhe tenham atribuído erroneamente essa 
doutrina. 
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A ideia oriental de metempsicose também apelava à esperança de pro-
gresso do iluminismo, que era interpretada pelos românticos como uma 
contínua evolução que move o princípio vital passo a passo até atingir a 
perfeição mais completa (SHARP, 2006, p. 9).  

Os reencarnacionistas românticos também se inspiraram nas ideias 
de alguns cientistas a respeito das consequências filosóficas do pensa-
mento evolutivo. O naturalista Charles Bonnett, p. ex., publicou em 1769 
sua obra Palingenesia filosófica ou ideias sobre o estado passado e sobre o 
estado futuro dos seres vivos.9 De acordo com ele, o progresso ocorre atra-
vés de mudanças catastróficas, que estimulam a transformação dos 
“germes” de seres futuros que se encontram no interior de cada animal 
individual. Esse processo vai além do mundo físico, passa pelo mundo es-
piritual e chega ao próprio Deus (SGAROm 2006, pp. 10-1).  

No caso dos três autores mencionados por Sharp, Ballanche chamou 
a metempsicose de palingenesia e aplicou-a à sociedade, que ele conside-
rava um homem coletivo. Esse último é parte da sociedade e só pode ser 
aperfeiçoado no interior dela. E a sociedade está sujeita a mudanças catas-
tróficas, porém progressivas. Desse modo, não é o indivíduo, mas sim a 
sociedade que possui uma identidade que se prolonga no tempo, dando 
origem a uma palingenesia social. Na visão de Ballanche, o cristianismo 
desempenha um papel essencial, porque prega a solidariedade, a qual de-
verá se tornar gradualmente a norma social, através da palingenesia 
social. A vida na terra nos oferece sofrimento e expiação. É através do pri-
meiro que a humanidade evolui (SHARP, 2006, pp. 12-3).  

Leroux, por sua vez, pensava que a metempsicose envolve vidas su-
cessivas na terra. A memória individual desaparece depois da morte e não 
determina o novo eu que emerge na encarnação seguinte. Quanto à reli-
gião, Leroux, apesar de considerar superado o cristianismo, também 
acreditava que ela deveria basear a reforma social. Todavia, ele enfatizava 

 
9 Charles Bonnett (1720-1793) foi um naturalista e filósofo genovês, descobridor da partenogênese dos pulgões. Sua 
obra mais importante é a mencionada Palingenesia, influenciada por Leibniz, em que ele defende a imortalidade da 
alma humana e animal, num vasto ensaio em que ele descreve a vida na terra e seu futuro, com base em conheci-
mentos provenientes da geologia, da biologia, da psicologia e da metafísica.  
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o ponto de vista coletivo e não o individual. Em sua perspectiva, a me-
tempsicose envolve a espécie e não as almas individuais. E ela acontece 
neste mundo e não no além. Para Leroux, não há paraíso nem purgatório 
nem inferno numa vida post mortem. Todos os três já se encontram pre-
sentes neste mundo (SHARP, 2006, pp. 15-7).  

Em comparação com os autores mencionados até agora, Reynaud 
merece uma consideração mais detalhada, pois suas ideias se aproximam 
das de Maricá e podem ter servido de inspiração para esse último. Reynaud 
é autor do verbete Céu, que se encontra no volume 3 da Encyclopédie Nou-
velle, publicada em 1837. Ali, ele argumenta que o pecado original e a 
punição eterna são injustos, pois o primeiro castiga o inocente e a segunda 
não dá oportunidade de progredir. Para resolver esse problema, ele subs-
titui a punição cristã por uma concepção diferente de metempsicose. De 
acordo com ela, a alma, com o auxílio de Deus, cria o corpo, que lhe serve 
de instrumento para se comunicar com outras almas e viver em sociedade 
(REYNAUD, 1837, p. 610). Em sua existência eterna, a alma ocupa uma 
série de corpos em uma série de planetas enquanto avança em direção à 
perfeição (REYNAUD, 1837, p. 611; apud SHARP, 2006, p. 18). Reynaud 
supõe a existência de uma infinidade de existências corpóreas na infinita 
diversidade de planetas que Deus disseminou pelo universo. A memória 
individual não desaparece depois da morte e contribui para o aperfeiçoa-
mento da alma através do que ela aprendeu em vidas passadas. Nessa 
perspectiva, a morte não leva ao julgamento final, mas sim a uma trans-
formação. À medida que se aperfeiçoa, a alma abandona um corpo e ocupa 
um outro, melhor, como se trocasse uma roupa velha por uma nova. Com 
base nisso, Reynaud critica os pensadores cristãos, que limitam a imorta-
lidade ao corpo terrestre, pois haverá muitos outros em outros planetas 
(SHARP, 2006, pp. 15; 18). Para ilustrar essas ideias, Lynn cita um trecho 
do verbete Céu da Enciclopédia Nova e que repetimos aqui:  

 
Assim é a alma, que, passando de uma viagem a outra viagem, e, abandonando 
seu corpo em troca de um corpo novo, constantemente variável na sua mora-
dia e na sua aparência, prossegue, sob os raios do Criador, de transmigração 
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em transmigração e de metamorfose em metamorfose, o curso palingenético 
de seu destino eterno. 
Nascer não é então começar, é mudar de figura (REYNAUD, 1837, p. 613; apud 
SHARP, 2006, p. 18).  
 

O objetivo de Reynaud no verbete Céu é buscar a concepção que se 
pode ter do universo diante do estado atual dos conhecimentos. Ele tenta 
deduzir tal concepção da ideia de que a terra e o céu são uma coisa só, 
demonstrando que a terra é um elemento do universo eterno e infinito, 
passando em seguida ao exame dos habitantes do céu, para ver que a na-
tureza humana não é diferente daquela dos anjos e que uma cidade política 
digna de Deus pode ser organizada tanto na terra como no céu (REYNAUD, 
1837, p. 601).  

Como podemos ver pelas exposições das ideias dos autores acima, 
Ballanche e Leroux defendem uma versão coletiva da metempsicose, que 
nesse caso seria melhor designada pela palavra palingenesia. As semelhan-
ças entre as ideias de ambos e as de Maricá são poucas. No caso de 
Reynaud, porém, encontramos várias convergências entre as ideias dele e 
as do marquês. Podemos inicialmente dizer que ambos se ligam, em seus 
repectivos países e contextos, a movimentos que buscam a reforma da so-
ciedade através da religião. Quanto ao destino das almas humanas, temos, 
nos dois autores, um universo formado por partículas atômicas que se 
combinam numa infinidade de sistemas solares que são habitados suces-
sivamente por essas mesmas almas em seu eterno processo evolutivo. 
Tudo indica que a concepção de universo envolvida corresponde à visão 
cosmológica laplaciana em voga na época. Ainda em ambos, cada alma in-
dividual ocupa um corpo enquanto vive num determinado planeta, 
deixando de ocupá-lo por ocasião da morte do mesmo. Essa última é con-
cebida como um processo de transformação ou de promoção da alma para 
um estágio superior. Ao deixar o corpo que ocupava em um mundo, a alma 
individual migra para um novo corpo, num outro mundo, ocupando-o até 
a morte desse novo corpo. Nessa migração, a alma não perde a memória 
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dos conhecimentos obtidos em vidas passadas, podendo ampliá-los inde-
finidamente. Como a sucessão de vidas em mundos diferentes é eterna, o 
processo de aperfeiçoamento das almas constitui um avanço assintóticoo 
em direção à perfeição do conhecimento divino.  

É claro que há também diferenças entre as ideias de Reynaud e as de 
Maricá, mas elas são menos significativas. Pelo que pudemos constatar, 
elas se resumem a dois pontos principais. Em primeiro lugar, Reynaud 
concebe o corpo apenas como um instrumento criado pela alma, com o 
auxílio divino, para se comunicar com outras almas e viver e sociedade. 
Isso é diferente do que pensa Maricá a respeito da necessidade que a alma 
tem de habitar um corpo – que não foi criado por ela, mas por Deus – para 
poder viver num determinado planeta e avançar no processo de aperfei-
çoamento pela via do conhecimento. Em segundo lugar, Reynaud 
considera injustos o pecado original e a punição eterna, oferecendo o aper-
feiçoamento constante através da transmigração das almas como 
alternativa mais viável. Maricá, embora também defenda em suas Máxi-
mas a ideia de aperfeiçoamento das almas através das reencarnações em 
corpos e mundos diferentes, ideia essa que vai contra as noções de pecado 
original e de punição eterna, não faz qualquer referência a esse problema. 
Essas diferenças sugerem que, ao adaptar as ideias de Reynaud ao caso 
brasileiro, Maricá procurou evitar um confronto maior com as doutrinas 
católicas, deixando a tarefa da criação do corpo apenas sob a responsabili-
dade de Deus e evitando questionar a validade do pecado original e da 
punição eterna.  

Tendo em vista que as semelhanças entre os dois autores são maiores 
do que as diferenças, a convergência que acabamos de mostrar não pode 
constituir mera coincidência. Para explicá-la, temos de mostrar como teria 
sido possível para Maricá tomar conhecimento das ideias de Reynaud. Ora, 
em 1840, o médico Benoît Jules Mure, francês, chegou ao Brasil e introdu-
ziu a homeopatia no país.10 Ele foi auxiliado nessa tarefa por João Vicente 

 
10 Benoît Jules Mure (1809-1858) nasceu em Lyon e era filho de um rico comerciante de tecidos. Num determinado mo-
mento de sua vida, viu-se acometido de grave doença pulmonar. Estabeleceu-se em Palermo, na Sicília, em busca de 
melhores ares. Quando sua doença se encontrava já em estágio avançado, ele leu o Organon da arte de curar de Saumel 
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Martins, médico português por ele convertido à homeopatia.11 Esses dois 
médicos também conheciam os transes mediúnicos e o magnetismo expe-
rimental, ligados ao mesmerismo.12 Essas teorias apresentam ligações com 
as ideias de transmigração das almas e de reencarnação. Tudo isso sugere 
que as concepções de Reynaud chegaram ao Brasil principalmente através 
de Mure, embora não tenhamos provas concretas desse fato. Com efeito, 
diversos intelectuais brasileiros, como José Bonifácio e o próprio Maricá, 
participaram de reuniões com esse médico nos inícios dos anos 1840 e 
provavelmente discutiram questões envolvendo noções como mesme-
rismo, homeopatia, magnetismo, fluxo vital e reencarnação, passando a 
interessar-se pelo assunto.13 Excetuando, porém, a noção de reencarnação, 
o marquês não faz referência às restantes dessa lista. E, mesmo no caso 
dessa noção, não sabemos se Maricá teve acesso ao verbete Céu da Enci-
clopédia Nova. Mas Mure provavelmente o leu e repassou os conteúdos 

 
Christian Hahnemann (1755-1843) e tentou a cura através da homeopatia. Retornou a Lyon, onde se colocou sob os 
cuidados do Dr. Conde Sebastião de Guidi, médico homeopata. Conseguiu curar-se totalmente e surpreendeu os amigos 
ao retornar a Palermo gozando de perfeita saúde. Mure resolveu então dedicar sua vida à propagação da homeopatia que 
o tinha salvo e foi para Montpellier para estudar medicina. Essa universidade, como veremos no próximo volume de 
nossa História da filosofia do Brasil, desempenhou um papel importante no desenvolvimento da noção de força vital. 
Depois de formado, Mure trabalhou intensamente por diversas cidades da Europa, divulgando e praticando a homeopatia. 
Em 1840, viajou para o Rio de Janeiro. Em 1842, criou o Instituto Homeopático de Saí, em Santa Catarina. Influenciado 
pelas ideias de Fourier, Mure criou também um falanstério próximo a São Francisco do Sul, mas o projeto fracassou. Em 
1843, voltou para o Rio, onde fundou o Instituto Homeopático do Brasil, do qual foi presidente até 1848, quando retornou 
à Europa. Em 1852, iniciou atividades homeopáticas no Egito, onde faleceu seis anos depois.  
11 João Vicente Martins (1808-1854) foi um médico português, discípulo de Mure, que se estabeleceu no Brasil desde 
1837 e que trabalhou em colaboração com o homeopata francês no Instituto Homeopático do Brasil. Promoveu tam-
bém a fundação da Sociedade São Vicente de Paulo no país. Naturalizou-se brasileiro em 1853 e morreu no Rio de 
Janeiro. Foi o principal auxiliar de Mure na divulgação da homeopatia entre nós, dando continuitade aos trabalhos 
do mestre quando esse se retirou do Brasil. Martins traduziu inclusive para o português a quinta edição do Organon 
da arte de curar, de Hahnemann. Antes da chegada de Mure ao país, outros homeopatas estrangeiros já tinham 
estado aqui, como Frederico Emilio Jahn, que em 1836 apresentou à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro uma 
tese intitulada Exposição da doutrina homeopática e Thomaz Cochrane, médico escocês, que chegou aqui em 1829. 
12 O mesmerismo é a doutrina criada por Franz Anton Mesmer (1734-1815), que acreditava possuírem os seres hu-
manos um fluxo elétrico em seus corpos. Para ele, um desequilíbrio no “magnetismo animal” era a causa de inúmeros 
problemas de saúde. A terapêutica por ele desenvolvida para sanar esses problemas utilizava as “cubas de Mesmer” 
– reservatórios de água com ímans no interior – e os “passes magnéticos” – transfusão da eletricidade animal de um 
ser para outro. O tratamento consistia na imposição das mãos sobre o corpo do paciente, para transmitir-lhe energia 
e restaurar a harmonia do seu magnetismo animal. Inspirado nas teorias de Volta, Mesmer acreditava que o ser 
humano funcionava como uma pilha, mas com um magnetismo específico, ou seja, o magnetismo animal. O sonam-
bulismo e o hipnotismo pareciam estar ligados ao mesmerismo, pois muitos dos pacientes de Mesmer caíam numa 
espécie de torpor quando magnetizados. Ele foi considerado um charlatão e morreu no ostracismo. Mesmo assim, 
algumas de suas teorias foram aproveitadas pelos espiritualistas em geral. 
13 Antes mesmo da homeopatia ser introduzida no país, ela já tinha sido mencionada na Côrte brasileira, em virtude 
da correspondência trocada entre Hahnemann e José Bonifácio sobre mineralogia. 
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doutrinais para o brasileiro, já que a obra foi publicada em 1837 e o médico 
francês chegou ao Rio em 1840, como indicamos acima. Assim, podemos 
supor que Maricá entrou em contato com as ideias de Reynaud sobre re-
encarnação seja através da leitura do verbete Céu, seja através das 
reuniões que teve com Mure.14 Embora não tenhamos certeza plena a res-
peito dessa hipótese, fica ela sugerida aqui, como uma contribuição para 
um maior conhecimento das ideias do marquês.  

 
7. Observações finais 

 
Considerado no contexto da filosofia brasileira do s. XIX, Maricá ocupa 

uma posição singular. Isso é assim porque, em primeiro lugar, ele recorreu 
ao estilo paratático das máximas, dando continuidade a uma tradição inici-
ada entre nós por Matias Aires. Estamos aqui diante de um gênero literário 
que só foi utilizado por ele, em comparação com os demais autores do s. XIX 
brasileiro. E esse gênero, embora seja comum também na filosofia europeia, 
com os trabalhos, p. ex., de um Pascal ou de um Nietzsche, fica a meio cami-
nho entre a literatura e a filosofia. Graças a isso, Maricá pode ser 
considerado um representante dos literatos-filósofos da época.  

Em segundo lugar, a posição de Maricá é singular entre nós porque 
constitui uma combinação de ideias progressistas e conservadoras que se 
destacam no conjunto das doutrinas compartilhadas pelos demais autores de 
sua época. Assim, por um lado, do ponto de vista da filosofia teórica, ele adota 
várias teses inovadoras, entre as quais se encontram as suas doutrinas sobre 
o destino da alma. Por outro lado, do ponto de vista da filosofia prática, ele 
adota posições que, embora aparentemente fundamentadas pela sua base 
teórica, se revelam bastante conservadoras. Esse segundo aspecto do pensa-
mento de Maricá não foi por nós considerado aqui, por motivos de espaço.15  

 
14 É possível também que Maricá tenha extraído as ideias sobre metempsicose de algum outro autor, mas, por motivos 
de tempo, preferimos deixar a avaliação dessa hipótese para uma oportunidade futura. 
15 Para uma análise mais completa da mescla de doutrinas teóricas inovadoras com doutrinas políticas conservadoras, 
ver o já mencionado Margutti, Paulo. História da filosofia do Brasil. 2ª Parte. O Período da Ruptura Iluminista (1808-
1843), a ser publicado pelas Edições Loyola.  
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No caso da parte inovadora do pensamento do marquês, um dos com-
ponentes que se destaca e que corresponde ao tema do presente artigo é a 
adoção de uma perspectiva reencarnacionista, associada à visão cosmoló-
gica laplaciana de sua época. Aqui, ele surpreendentemente se afasta de 
todos os autores brasileiros que produziram alguma coisa em filosofia en-
tre nós no Período da Ruptura Iluminista da primeira metade do s. XIX. 
Nem Feijó, nem frei Caneca, nem Monte Alverne, nem Nísia Floresta, nem 
Miranda Rego, autores contemporâneos de Maricá, defenderam essas dou-
trinas, a maioria deles se restringindo às teses tradicionais do empirismo 
espiritualista associado às doutrinas católicas. Isso se aplica em geral tam-
bém aos autores estrangeiros que inspiraram os manuais e os textos 
filosóficos desse período, como Genovese, Storchenau, Para du Phanjas, 
Ponelle, Altieri, Jacquier, etc. Embora tenha sido influenciado por outros 
autores como Reynaud, Maricá certamente revelou maior autonomia e in-
dependência ao tentar adaptar as ideias estrangeiras ao contexto 
brasileiro. Sob esse ponto de vista, o único autor brasileiro da época que 
se compara a ele é Feijó, que escolheu buscar inspiração no jansenismo e 
no kantismo de Villers para parte de suas teorias, principalmente em filo-
sofia moral.16  

Ao realizar a comparação acima entre as ideias de Maricá e as de Rey-
naud, revelando suas semelhanças e diferenças, podemos constatar que 
cada um oferece uma proposta diferente em função do seu respectivo con-
texto social. Isso nos faz supor que Maricá se apropriou mais ou menos 
antropofagicamente das ideias de Reynaud, adaptando-as na medida do 
possível ao caso brasileiro. Isso explicaria não apenas as semelhanças entre 
ambos, acima listatas, mas também as suas diferenças, marcadas princi-
palmente pela recusa de Maricá em pensar o corpo como criação da alma, 
ainda que auxiliada por Deus nesse processo, e em discutir a questão do 
pecado e da punição eterna num contexto católico como o nosso.  

 
16 Para uma análise bastante compreensiva das ideias dos pensadores brasileiros contemporâneos de Maricá, acima 
mencionados, bem como dos conceitos envolvidos, como o empirismo espiritualista, o jansenismo e o kantismo de 
Feijó, ver o nosso já mencionado Margutti, Paulo. História da filosofia do Brasil. 2ª Parte. O Período da Ruptura 
Iluminista (1808-1843), a ser publicado pelas Edições Loyola. 
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Diante das considerações feitas no presente artigo, voltadas apenas 
para a questão do destino da alma e suas ligações com a reencarnação, 
causa espanto o fato de que a maioria dos historiadores da filosofia brasi-
leira tenham ignorado a contribuição de Maricá. Isso provavelmente se 
deve à opção que ele fez por um gênero que mescla o literário com o filo-
sófico, produzindo um texto que foge dos padrões acadêmicos tradicionais. 
Embora isso seja comum na história da filosofia, como ilustram muito bem 
os trabalhos de um Pascal, um Wittgenstein ou um Heidegger, os histori-
adores da filosofia brasileira preferiram ignorar Maricá e deixaram o 
trabalho de estudar o seu pensamento para pesquisadores de outras áreas, 
como a história da literatura ou a história da inteligência brasileira. Nossa 
expectativa é que, com o presente artigo e com outros trabalhos, possamos 
mostrar aos leitores brasileiros a importância do estudo do pensamento 
de Maricá para a compreensão da evolução da filosofia brasileira no s. XIX.  
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A Filosofia da Percepção nos 
Fatos do Espírito Humano de Gonçalves de Magalhães 

 
Evaldo Sampaio 1 

 
 
As reflexões e polêmicas sobre o estatuto da Filosofia no Brasil já cir-

culam entre nós desde o Segundo Império. Um capítulo recente deste 
debate se dá agora a partir das montanhas de Minas Gerais. Com a sua 
História da Filosofia do Brasil, da qual dispomos por enquanto apenas do 
primeiro volume dedicado ao Período Colonial, Paulo Margutti (Professor 
Titular aposentado da UFMG / Professor da FAJE) identifica a presença de 
ideias filosóficas entre nós em manifestações religiosas, culturais e literá-
rias. Isto o leva a afirmar a existência de uma Filosofia brasileira cuja 
evolução se dissociou da praticada em Portugal e que poderia ser divida 
em três fases: (i) período de pré-colonização; (ii) catolicismo barroco; (iii) 
ruptura iluminista (MARGUTTI, 2013, p. 356). Já Ivan Domingues (tam-
bém Professor Titular da UFMG), pelo recurso metodológico aos tipos 
ideais, examina as nossas vicissitudes filosóficas em A Filosofia no Brasil: 
Legados e Perspectivas, procurando mostrar que a falta de um sistema de 
obras, bem como a deficiência institucional e cultural, desfavoreceu por 
séculos o surgimento de doutrinas relevantes entre nós e a articulação de 

 
1 Gostaria de agradecer àqueles que participaram do III Colóquio de Pensadores Brasileiros, ocorrido na FAJE, em 
Abril/2019 – em especial ao Prof. Dr. Paulo Margutti, pelo convite para que eu proferisse uma das palestras e assim 
pudesse também aprender com os comentários e as conferências dos demais colegas; ao apoio de meu doutorando 
Henrique Fróes (que pesquisa atualmente sobre o Espiritualismo eclético francês) e do mestrando Everton Frask 
Lucero (que prepara uma dissertação sobre a reflexão sobre o estatuto da Filosofia no Brasil), ambos do Programa 
de Pós-Graduação em Metafísica/ UnB; aos membros do nascente grupo de pesquisa em Filosofia Brasileira & Onto-
logias Africanas, também do PPG/UnB, pelo ambiente propício aos debates dos temas a serem aqui desenvolvidos. 
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um movimento filosófico próprio. Daí que, enquanto para Paulo Margutti 
um caminho para a Filosofia brasileira é a redescoberta de suas origens 
idílicas, para Ivan Domingues se trata sobretudo de olhar para frente com 
a esperança de que tenhamos no futuro “intelectuais cosmopolitas” ao es-
tilo de Voltaire ou Kant (DOMINGUES, 2017, p. 546). 

Ao discutir no que se segue a Filosofia da percepção nos Fatos do Espí-
rito Humano de Gonçalves de Magalhães, pretendo discordar, mesmo que 
parcialmente, das posições acima. Em primeiro lugar, dada a difusão e re-
cepção crítica da obra nas discussões filosóficas do século XIX, acredito ser 
possível dar uma contraprova à hipótese de Ivan Domingues de que não ti-
vemos um debate ou movimento filosófico organizado entre nós naquela 
época. Em segundo lugar, ao indicar como o livro articula o vocabulário téc-
nico e as referências bibliográficas da Filosofia moderna, espero justificar 
que o panfilosofismo de Paulo Margutti, contra as boas intenções historio-
gráficas dele, antes dilui a noção de Filosofia no Brasil do que a reforça.  

 
§1. Gonçalves de Magalhães e o Espiritualismo Eclético 

 
A obra poética de Domingos José Gonçalves de Magalhães (1811-1882) é 

saudada pela crítica como o marco inaugural do Romantismo brasileiro 
(BOSI, 2015, p. 202-206). Todo manual de Literatura traz alguma referência 
aos seus Suspiros Poéticos e Saudades (1836) ou a Confederação dos Tamoios 
(1856). Já os seus ensaios filosóficos caíram quase que no esquecimento. Den-
tre estes escritos, os mais importantes são os mencionados Fatos do Espírito 
Humano (1858) e A Alma e o Cérebro (1876). Mas o que levou a um autor 
cuja maior e mais prestigiada parte de sua produção literária é a poesia a 
escrever ensaios filosóficos? Como estes se inserem nos debates intelectuais 
e literários que lhe foram contemporâneos? E, uma questão cuja resposta 
depende das demais: quem foi Gonçalves de Magalhães? 

O principal esforço hermenêutico para entender os diferentes aspectos 
do pensamento de Gonçalves de Magalhães sem dúvida está em A Significa-
ção Educativa do Romantismo Brasileiro de Roque Spencer Maciel de Barros. 
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Lá se sugere que ao nosso Barão e depois Visconde de Araguaia convém ape-
nas uma biografia “espiritual”, pois faltam na vida deste os grandes 
acontecimentos e arroubos tão recorrentes aos românticos (BARROS, 1973, 
p. 1). A ausência de quaisquer momentos dramáticos que remetam ao dito 
“mal do século” fez até com que Alcântara Machado o apelidasse ironica-
mente de “romântico arrependido” (Apud BARROS, 1973, p. 2). Dentre os 
poucos fatos em sua infância que mereceriam alguma atenção na formação 
do jovem Domingos, destaca-se um período de saúde frágil – “de mil dores 
rodeada, tão mofina e amargurada” – (MAGALHÃES, 1865a, apud BARROS, 
1973, p. 6), ocasião que favoreceu uma educação religiosa por parte de sua 
mãe que o acompanhava durante toda a enfermidade, além do surgimento 
já ali de uma vocação poética (BARROS, 1973, p. 7). 

Tais inclinações parecem explicar porque, embora tenha estudado 
Medicina entre 1828 e 1832, ele jamais exerceu a profissão (BARROS, 1973, 
p. 8). As cartas do período sugerem que desde aquela época o seu interesse 
se voltava antes para a Poesia, a Religião e a Filosofia (BARROS, 1973, p. 
7). Pouco antes de seguir a formação em Medicina, ele inclusive chegou a 
acompanhar brevemente o curso de Belas-Artes da Academia do Rio de 
Janeiro (BOSI, 2015, p. 329).  

Em paralelo aos estudos de Medicina, Gonçalves de Magalhães fre-
quentou, em 1832, as prestigiadas aulas de Filosofia do frei Francisco de 
Monte Alverne no Seminário de São José, também no Rio de Janeiro. A 
influência de Monte Alverne foi tanta que seu discípulo dileto escreveu 
posteriormente uma biografia do mestre (MAGALHÃES, 1865), na qual lhe 
analisa o ensino e a concepção doutrinal. Que tipo de Filosofia ele encon-
trou no Seminário de São José? 

 As lições de Monte Alverne eram destinadas a alunos ainda com for-
mação básica. Adotavam, com um ou outro acréscimo bibliográfico, o 
“empirismo mitigado” dos compêndios de Antonio Genovesi. Monte Al-
verne tivera inicialmente uma posição sensualista que depois substituiu 
pelo ecletismo de Victor Cousin. Daí que nestes cursos se deu o primeiro 
contato de Gonçalves de Magalhães e de um pequeno grupo de intelectuais 
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com o Espiritualismo eclético (BARROS, 1973, p. 9-11). Naqueles dias, a 
instrução pública no Brasil tinha como paradigma o modelo francês 
(FIGUEIREDO e COWEN, 2005, p. 176-177). Por isso, era bastante comum 
que jovens aristocratas completassem a sua formação em Paris. Como a 
principal vertente filosófica na França era o citado Espiritualismo eclético, 
não surpreende que Gonçalves de Magalhães e outros alunos de Monte 
Alverne para lá seguiram a fim de assistir as conferências de Theodore 
Jouffroy, principal discípulo de Cousin, no Collège de France (BARROS, 
1973, pp. 20-1). Isso sugere que o movimento espiritualista eclético brasi-
leiro tem uma de suas principais matrizes nas aulas de Monte Alverne. Não 
acompanho, portanto, a leitura de Sacramento Blake, para quem teria sido 
somente a partir de 1835, com as preleções do Frei José do Espírito Santo, 
no Convento da Ordem Franciscana da Bahia, que as doutrinas ecléticas 
originalmente se difundiram no país (Apud PAIM, 1999, p. 25).  

Durante seu período na França, Gonçalves de Magalhães publicou os 
mencionados Suspiros Poéticos e Saudades. Como relata Roque Spencer 
ao examinar o âmbito ideológico do prefácio desta obra, Gonçalves de Ma-
galhães cultivava uma posição liberal, o que na época significava 
basicamente uma oposição ao absolutismo monárquico tal como aprego-
ado por D. Pedro I quando da outorga da constituição de 1824 (BARROS, 
1973, p. 12). Essa orientação política certamente o tornou predisposto para 
as ideias de Cousin e Jouffroy, os quais compartilhavam da mesma incli-
nação antiabsolutista2.  

Em 1838, Gonçalves de Magalhães foi empossado professor da cáte-
dra de Filosofia do recém-criado Colégio Pedro II (BARROS, 1973, p. 189). 
Até 1759, a educação primária e secundária no país ficara a cargo da Com-
panhia de Jesus. Após a expulsão da ordem das terras portuguesas, houve 
o período das aulas régias, com disciplinas isoladas ofertadas aqui de ma-
neira precária, por vezes nas casas dos próprios professores3. Alguns anos 

 
2 Para uma compreensão das posições filosóficas e político-educacionais de V. Cousin, veja Paul Janet, 1893. Um 
estudo sobre a influência de Cousin sobre Gonçalves de Magalhães está em Barros, 1973, p. 30-57. 
3 Sobre o período das aulas régias no Brasil, veja Tereza Cardoso, 2002. 
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após a independência, estabeleceram-se os liceus estaduais, os quais pas-
saram a reunir aquelas disciplinas esparsas do momento anterior. Não 
havia à época um programa de estudos. Assim, decretou-se o Colégio Pe-
dro II como a escola de referência e o programa lá ministrado deveria 
então ser seguido pelos demais liceus (PAIM, 1999, p. 26). Quando Gon-
çalves de Magalhães assume a cátedra de Filosofia, ele tanto inaugura o 
ensino oficial da disciplina no país quanto estabelece o conteúdo progra-
mático a ser adotado nacionalmente.  

A aula inaugural se deu somente cinco anos após a criação da cátedra 
(BARROS, 1973, p. 189). Com a presença do jovem Dom Pedro II, o profes-
sor fez ali uma defesa do ensino da Filosofia e apresentou o modelo 
pedagógico e histórico-conceptual que conduziria a sua docência: o Espi-
ritualismo eclético de Cousin e Jouffroy (BARROS, 1973, p. 189-190). Não 
obstante tenha permanecido apenas alguns meses no cargo, Gonçalves de 
Magalhães foi substituído por outro docente também vinculado ao Espiri-
tualismo eclético, Francisco Sales Torres Homem (PAIM, 1999, p. 26). 
Aliás, o predomínio de catedráticos desta corrente no ensino formal se deu 
até meados da década de 18804. Além de sua presença no ensino público 
como uma espécie de “filosofia oficial do segundo reinado”, desde os anos 
1840 a escola eclética editou periódicos que, apesar de breve existência, 
difundiram o debate de suas ideias nos principais centros urbanos (PAIM, 
1999, p. 291).  

Dessa maneira, o Espiritualismo eclético constituiu o nosso primeiro 
movimento filosófico plenamente articulado, com ramificações nos círcu-
los intelectuais, na produção literária e na instrução pública. Sendo assim, 
já posso aqui discordar da hipótese de Ivan Domingues de que não tivemos 
no século XIX uma corrente filosófica organizada. A seguir, indicarei como 
esta escola não consiste na mera repetição de sua contraparte francesa, o 
que me permitirá também discutir a questão da originalidade destes pen-
sadores a partir do caso exemplar de Gonçalves de Magalhães. 

 
4 Justamente quando Sylvio Romero é eleito para a Cátedra de Filosofia do Colégio Pedro II (cf. Paim, 1999, p. 29). 
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§2. Os “Fatos” do Espírito Humano 

 
Os Fatos do Espírito Humano foram publicados em 1858, em Paris. 

Na época, Gonçalves de Magalhães não mais lecionava, atuando regular e 
destacadamente como diplomata. No ano seguinte, o cônego Fernandes 
Pinheiro publica uma resenha na Revista Popular e ajuíza o caráter funda-
dor do livro por não haver outro escrito de qualidade equivalente na 
produção brasileira (CANHADA, 2017). Meses depois, numa nota à versão 
francesa, as ideias do “poeta” e “filósofo” são elogiadas pelo tradutor, N. P. 
Chanselle, por sua “originalidade”, “erudição” e “atitude crítica” 
(CHANSELLE, In: MAGALHÃES, 1859, p. v-vi). A notícia da tradução é di-
vulgada no jornal Correio Mercantil, com a transcrição duma carta de 
Pierre Flourens, prestigiado professor da cadeira de História Natural no 
Collège de France, que exalta “as ideias originais e vivas [...] de um homem 
de gênio” (CANHADA, 2017, p. 45).  

Numa resenha de 1869, Tobias Barreto, não obstante a acidez crítica 
ao “poeta-filósofo-diplomata”, considera que os Fatos do Espírito Humano 
constituem “toda a nossa biblioteca filosófica”, pois não haveria até ali 
qualquer outra obra que fosse digna de atenção (BARRETO, 1977, p. 90). 
Num tom similar ao de Tobias Barreto, Sylvio Romero, em A Filosofia no 
Brasil (1878), avalia que o livro de Gonçalves de Magalhães, embora lhe 
soe uma “veleidade”, encontra-se entre os poucos trabalhos do pensa-
mento filosófico nacional que mereceriam um exame cuidadoso 
(ROMERO, 1878, p. 23). O que parece enfim comum tanto aos que bendi-
zem quanto aos que depreciam os Fatos do Espírito Humano é o 
reconhecimento da relevância deste para uma compreensão do cenário fi-
losófico nacional.  

 No prólogo, Gonçalves de Magalhães afirma que, conquanto não se 
trate ali de um manual, esforçou-se por abordar todas as “principais ques-
tões” da Filosofia (MAGALHÃES, 1858, p. viii). Define-se a Filosofia como 
“uma ciência geral do espírito humano” cujos temas essenciais podem ser 
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encontrados, mesmo que irrefletidos, nas situações da vida social e nos 
dogmas da religião (MAGALHÃES, 1858, p. v). Por conseguinte, as ideias 
a serem ali discutidas não seriam abstrações, porém tópicos que, sob for-
mas distintas, já são mais ou menos do conhecimento e do interesse do 
público letrado.  

A importância do estudo da Filosofia, especialmente num país inde-
pendente há poucas décadas como era o Brasil, se deveria a que todas as 
demais ciências dependeriam desta em certa medida, sobretudo as ditas 
“ciências morais e políticas” (MAGALHÃES, 1858, p. vi). Logo, o cultivo da 
Filosofia lhe parecia fundamental para a nossa inserção no mundo mo-
derno e para o aprimoramento daqueles que se habilitavam para tomar 
decisões acerca dos rumos do país.  

A despeito de não propor um novo sistema filosófico, Gonçalves de 
Magalhães declara que seu livro não é uma mera compilação de ideias e 
sim uma análise crítica destas, de maneira que, em alguns casos, discorda 
até dos seus próprios mestres e propõe novas teorias (MAGALHÃES, 1858, 
p. 8). E assim também se entende o título da obra: o “espírito” humano é 
o objeto da Filosofia e se pretende apresentar-lhes os “fatos”, isto é, aquilo 
que, à luz especialmente do Espiritualismo eclético, tem-se como certo ou 
mais provável até ali (MAGALHÃES, 1858, p. 22). A obra continua o pro-
jeto pedagógico anunciado na aula inaugural da cátedra de Filosofia do 
Colégio Pedro II, uma vez que adota o esquema histórico-conceptual da 
Filosofia de Cousin, disponível aos leitores de língua portuguesa desde a 
tradução do Curso de História da Filosofia Moderna por Antônio Pedro de 
Figueiredo (1843-1844). Portanto, o ensaio de Gonçalves de Magalhães é 
uma introdução e sistematização dos problemas filosóficos segundo o Es-
piritualismo eclético em vista de um projeto geral de constituição da 
civilização brasileira5.  

As eventuais críticas e retoques às ideias de Cousin e Jouffroy mos-
tram também um esforço por independência do autor dentro de uma 

 
5 Sobre o projeto civilizatório do Romantismo de Gonçalves de Magalhães, cf. Barros, 1973, p. 1-20. 
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orientação filosófica compartilhada. Se considerássemos que a origem 
além-mar do Espiritualismo eclético implica que a sua versão nacional ca-
reça de qualquer criatividade ou autonomia, então o mesmo teria de ser 
dito dos movimentos literários brasileiros até o início do século XX, os 
quais estavam inequivocamente em consonância com escolas estrangeiras. 
Como há consenso na crítica especializada que a proveniência internacio-
nal dum movimento como o Romantismo não retira a priori a 
independência intelectual dos que o adotaram por aqui, parece-me que o 
mesmo deve ser o caso quanto a nossa filiação a uma escola filosófica. 
Resta saber se a originalidade e autossuficiência do nosso Espiritualismo 
eclético poderia ser preterida a posteriori. Como tentarei mostrar adiante, 
a Filosofia da percepção é um dos pontos nos quais Gonçalves de Maga-
lhães mais se afasta de seus mestres e marca a sua contribuição específica 
dentro da escola. 

A primeira parte do livro trata de tópicos como “o que é a Filosofia?”, 
“Qual seu objeto?”, “Qual seu método?”, dentre outros, numa sequência 
que remete diretamente ao programa de estudos estabelecido por Cousin 
para a classe terminal de Filosofia nos liceus franceses6. O que caracteriza 
a Filosofia é “o estudo das [verdadeiras] leis gerais e harmônicas de todos 
os fatos intelectuais e físicos em relação ao [seu objeto, a saber, o] espírito” 
(MAGALHÃES, 1858, p. 22). Diferente daqueles que estudam um fenô-
meno empírica ou abstratamente, cabe ao filósofo refletir sobre as 
faculdades que se revelam em nossos atos de perceber, conceber e sentir 
(MAGALHÃES, 1858, p. 26). Uma vez que estas são faculdades “espiritu-
ais”, entende-se porque a abordagem “psicológica”, enquanto análise 
introspectiva de nossos estados internos, é o método próprio da Filosofia.  

A Psicologia “filosófica” era uma das principais inovações do pro-
grama de estudos estabelecido por Cousin ao introduzi-la como parte do 
currículo francês em substituição à Metafísica (entenda-se, a Metafísica 
“escolástico-aristotélica” ensinada pelos jesuítas) (JANET, 1893, p. 317). O 

 
6 O programa da classe terminal de Filosofia encontra-se em Cousin, 1838, p. 259-269. 
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que Cousin tomava por “Psicologia” era o procedimento introspectivo dos 
modernos, comum tanto aos ditos “Racionalistas” quanto aos “Sensualis-
tas”, pelo qual o núcleo temático e metodológico da Filosofia seria o estudo 
da vida interior e consciente7. Uma vez que é pela análise psicológica que 
podemos apreciar as condições necessárias da experiência, a Psicologia é a 
“Filosofia primeira” (MAGALHÃES, 1858, p. 29) e também por isso dela 
dependem as demais ciências (MAGALHÃES, 1858, p. vi). Por conseguinte, 
o livro de Gonçalves de Magalhães é uma tomada de posição quanto ao 
ensino e a finalidade mesma da Filosofia pela sobreposição das doutrinas 
modernas à escolástica predominante no período imediatamente anterior 
- embora ainda presente naqueles dias. Nesse sentido, pode-se dizer que 
Os Fatos do Espírito Humano são o ponto de partida ou mesmo a consoli-
dação da “Filosofia moderna” no Brasil. 

A dita abordagem “psicológica” instaurada na Modernidade fez com que 
Gonçalves de Magalhães atribuísse a Descartes o método geral que os demais 
sistemas do pensamento seguiram dali em diante (MAGALHÃES, 1858, p. 
33). Esses sistemas de pensamento, como proposto por Cousin, poderiam ser 
classificados em quatro grandes tendências: o Espiritualismo, o Sensualismo, 
o Ceticismo e o Misticismo (MAGALHÃES, 1858, p. 34). O Ceticismo, enten-
dido como uma negação de qualquer tese (portanto, em sua versão 
“acadêmica”), seria apenas uma forma de sofística, já que ou bem não admite 
que suas próprias ideias sejam o caso ou bem permanece num estágio pré-
científico (MAGALHÃES, 1858, p. 34). O que se nomeia de “Misticismo” seria 
uma forma de ceticismo que, abrindo mão das potencialidades da razão, con-
serva as verdades apenas no âmbito da fé – e, portanto, do “irracional” 
(MAGALHÃES, 1858, p. 37). Uma vez descartados o Ceticismo e o Misticismo, 
reconhece-se que o Sensualismo e o Espiritualismo são “os dois grandes e 
únicos sistemas de toda a Filosofia” (MAGALHÃES, 1858, p. 39). É pelo con-
traste entre o Sensualismo e o Espiritualismo que se delineia a Filosofia da 
percepção de Gonçalves de Magalhães. 

 
7 Uma refinada reflexão sobre a concepção de Cousin acerca da Psicologia encontra-se na primeira parte do prefácio 
de seus Fragments Philosophiques – Tome I (1838, p. 1-31). 
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§3. O Sensualismo e as Origens do Conhecimento Humano 

 
A pretensão básica do Sensualismo é extrair “todas as nossas ideias 

das sensações”. Para tanto, adota-se, assim como os demais modernos, o 
dito método psicológico, isto é, a observação de nossos estados interiores 
(MAGALHÃES, 1858, p. 45). Dada a incomensurabilidade entre o passivo 
e o ativo, a principal dificuldade para o sensualista é mostrar como de uma 
faculdade “passiva”, tal como o é a sensação, podem surgir faculdades e 
disposições reconhecidamente “ativas”, como a atenção, a consciência, a 
liberdade da vontade, dentre outras. Uma análise dos argumentos das 
doutrinas sensualistas mostraria que a tese de que as nossas ideias partem 
das sensações não é uma conclusão advinda de um exame atento das fa-
culdades intelectuais, mas sim um postulado (MAGALHÃES, 1858, p. 46). 
Para justificar essa hipótese, discutem-se inicialmente as ideias do maior 
“sensualista” da Filosofia moderna: John Locke.  

Retomando os comentários de Cousin sobre a filosofia de Locke, Gon-
çalves de Magalhães explica que, para o autor do Ensaio sobre o 
Entendimento Humano, a mente não possui nenhuma ideia antes de viven-
ciar alguma experiência. A experiência é instituída ou por sensações ou por 
reflexão, ou seja, o conhecimento que a mente tem de suas próprias opera-
ções (MAGALHÃES, 1858, p. 47). No entanto, Locke teria interpretado 
erroneamente a tese cartesiana das ideias inatas. O autor das Meditações 
sobre a Filosofia Primeira não defendera que, do ponto de vista cronológico, 
nascemos com uma série de princípios e ideias pelos quais organizamos a 
nossa experiência. Retomando uma resposta dada por Descartes a Hobbes 
sobre tal noção, esclarece-se que o inatismo cartesiano é antes uma noção 
lógica, não defende a anterioridade temporal de algumas de nossas ideias e 
sim que a nossa mente é capaz de produzir ideias sem qualquer experiência 
sensível quando do uso pleno e adequado de nossas faculdades racionais. 
Não temos a ideia de um Deus efetivamente em nós quando nascemos, diria 
Descartes, mas somos capazes de elaborá-la a priori pelo uso exclusivo da 
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razão (MAGALHÃES, 1858, p. 50). Portanto, a pedra de toque da desavença 
entre o Sensualismo e o assim chamado “Espiritualismo” cartesiano8 seria 
uma incompreensão sobre o estatuto das ideias inatas.  

Com vistas a uma crítica interna da doutrina de Locke, concede-se 
hipoteticamente a pertinência do procedimento pelo qual se assume a pre-
missa de que todas as nossas ideias advêm das sensações para então 
verificar o que dali se segue (MAGALHÃES, 1858, p. 47). Um primeiro obs-
táculo é que a sucessão de nossas ideias, tal como sugerida por Locke, 
longe de mostrar que não podemos reconhecer-lhes em si uma identidade, 
já a pressupõe, uma vez que, sem a identidade, o sujeito jamais saberia que 
estas e aquelas ideias são suas nem poderia distingui-las umas das outras 
(MAGALHÃES, 1858, p. 49).  

Roque Spencer sugere que os argumentos e a “erudição” de Gonçal-
ves de Magalhães parecem de segunda mão ou uma leitura guiada pelos 
textos de Cousin (BARROS, 1973, p. 203-4). Mesmo que seja o caso, a ado-
ção, por exemplo, das censuras de Cousin ao Sensualismo, sugere o 
conhecimento crítico das tensões internas e uma tomada de posição 
quanto às bases do debate filosófico moderno, a despeito de se Gonçalves 
de Magalhães era ou não o primeiro a formular tais argumentos. Se a 
busca da Filosofia é a Verdade, e não em si a autoralidade, tal como a en-
tende Gonçalves de Magalhães (e, creio, muitos outros além dele), a 
competência de um pensador está sobretudo na reflexão e no reconheci-
mento destas verdades do que na sua elaboração original, a qual é 
indispensável apenas quando não se encontram numa doutrina a formu-
lação ou a resposta apropriada quanto a um dado problema.  

 
8 A distinção hoje consagrada nos manuais entre “Racionalismo” e “Empirismo” para se narrar a trama conceptual 
da Modernidade (e mesmo de toda a História da Filosofia) foi proposta inicialmente por I. Kant na última seção da 
Crítica da Razão Pura (“História da Razão Pura”) ao diferenciar entre os Noologistas (dos quais Platão seria o prin-
cipal representante na Antiguidade e Leibniz na Modenidade) e os Empiristas (com Aristóteles e Locke como 
principais representantes de diferentes épocas) (cf. Kant, 2001). Esta classificação foi retomada por G. Tennemann 
em seu Geschichte der Philosophie (cf., e.g., §59). Além de sua influência na Alemanha, este manual recebeu tradu-
ções nos anos seguintes para o francês (1828, de autoria do próprio Cousin), inglês (1832) e italiano (1832), o que 
explica como tal classificação se sobrepôs às categorias historiográficas de “Espiritualismo” e “Sensualismo” utiliza-
das por Cousin num sentido próximo ao de Tennemann. 
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De modo a esclarecer alguns pontos ambíguos na doutrina de Locke 
(MAGALHÃES, 1858, p. 61), Gonçalves de Magalhães analisa então uma 
doutrina inspirada no filósofo inglês e que já havia se defrontado com al-
gumas objeções ao Sensualismo (MAGALHÃES, 1858, p. 69), a saber, a do 
Ensaio sobre a Origem dos Conhecimentos Humanos de Étiene de Condil-
lac. Inicialmente, Condillac considera ser possível extrair as nossas 
faculdades e ideias da simples sensação. Depois, também admite a reflexão 
como uma faculdade independente. Por fim, retorna à sensação como 
único princípio, o que seria a sua posição final (MAGALHÃES, 1858, p. 72-
3). Pelo uso apropriado do método psicológico, atesta Gonçalves de Maga-
lhães, a tese de que todo o nosso conhecimento deriva das sensações 
precisaria ser demonstrada ao final de um exame das diversas caracterís-
ticas de nossas ideias. No entanto, Condillac teria assumido tal conclusão 
como um postulado, procurando alcançar a verdade da hipótese pela sua 
força explicativa quanto à gênese de nossas ideias e faculdades intelectuais 
(MAGALHÃES, 1858, p. 45-6). O que incomoda Gonçalves de Magalhães 
nesse procedimento hipotético é que, mesmo se se conseguisse uma expli-
cação razoável da origem de nossas faculdades e ideias a partir das 
sensações, isso não implicaria que a tese é verdadeira (MAGALHÃES, 1858, 
p. 74) – quando muito, que esta pode ser verdadeira. Para efeito de refu-
tação, tenta-se então mostrar que a hipótese sensualista não consegue 
derivar as nossas faculdades e ideias das sensações.  

O equivalente da “tábula rasa” de Locke no sistema de Condillac é a 
imagem do “homem-estátua”, uma experiência de pensamento pela qual 
se postula um sujeito que dispõe apenas de sensações e disso se tenta de-
preender como nele surgem os demais processos cognitivos 
(MAGALHÃES, 1858, p. 74). Em primeiro lugar, interroga-se como Con-
dillac deduz a atenção da sensação. O homem-estátua é afetado por várias 
sensações. Eventualmente, uma sensação lhe parece mais intensa que as 
demais e isso lhe geraria a “atenção”. Para Gonçalves de Magalhães, trata-
se de um argumento circular. A atenção é a faculdade pela qual tomamos 
consciência de uma sensação mais intensa, mas esta mesma sensação mais 
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intensa, para Condillac, seria o que gera a atenção. Mesmo aceita esta mis-
teriosa intensidade de uma sensação em relação às outras, isso não seria 
suficiente para que ela deixasse de ser passiva e se tornasse ativa, como o 
é a atenção (MAGALHÃES, 1858, p. 77-8). Portanto, a própria doutrina 
sensualista, se coerente com seus princípios, pressupõe uma faculdade 
ativa que não se reduz à sensação. 

Em seguida, mostra-se que Condillac adota o mesmo procedimento 
para tentar derivar a memória de nossas sensações (MAGALHÃES, 1858, 
p. 79). O sensualista afirma que a nossa faculdade de sentir se divide entre 
as sensações que atualmente temos e as que tivemos, sendo que estas ge-
rariam aquelas, isto é, as memórias. Novamente, Gonçalves de Magalhães 
vê aqui uma pressuposição indevida, pois a questão é justamente saber 
como podemos ter uma sensação de algo que antes sentimos. Se imagi-
narmos o tal homem-estátua, originalmente desprovido de memória, 
afetado continuamente por uma sensação, como é possível dessa atuali-
dade se gerar a memória, que, como se sabe, refere-se ao que não é atual? 
Logo, a memória não é uma sensação, e pressupõe outras faculdades, 
como as noções de temporalidade e de consciência (MAGALHÃES, 1858, p. 
81). Daí em diante se mostra que Condillac recorre a este mesmo artifício 
para supostamente derivar das sensações a reflexão, o desejo, o amor, a 
esperança e demais faculdades ou impulsos, sendo todos estes argumentos 
refutados da mesma maneira que nos casos da atenção e da memória 
(MAGALHÃES, 1858, p. 81-7). 

Uma objeção ainda mais decisiva ao Sensualismo é a ambiguidade da 
noção mesma de “sensação”. Condillac define a sensação como “uma im-
pressão ocasionada na alma pela ação dos sentidos” (MAGALHÃES, 1858, 
p. 88). Recuperando as teorias fisiológicas disponíveis, como a do citado 
Flourens, Gonçalves de Magalhães argumenta que é preciso distinguir en-
tre a impressão que se imprime a um órgão dos sentidos e a sensação que 
se apresenta à mente, justamente o que Condillac não faz em sua definição. 
Logo, confunde-se a impressão, que é um fenômeno corpóreo, com a sen-
sação, que é um fenômeno psicológico (MAGALHÃES, 1858, p. 88-9). A 
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Fisiologia pode bem explicar como o movimento produzido pela articula-
ção da voz se propaga no ar, chega ao nosso aparelho auditivo e se 
transmite em seguida pelos nervos ao cérebro. Todavia, tais fenômenos 
fisiológicos ou fisiologicamente explicáveis não são a sensação, pois, se es-
tamos distraídos, podemos escutar um som sem “ouvi-lo”, isto é, sem nos 
darmos conta disso. A sensação, portanto, não é uma vibração dos órgãos 
dos sentidos, porém um fenômeno interior, que nem sempre se segue dos 
estímulos externos (MAGALHÃES, 1858, p. 89).  

Como o homem-estátua de Condillac possui apenas as sensações, e 
não as impressões, no sentido aqui definido, então este não poderia sentir 
nada, uma vez que a sensação pressupõe uma impressão (MAGALHÃES, 
1858, p. 90). Mesmo que se conceda ao homem-estátua a capacidade de 
sentir independente de impressões externas, como falta a ele de princípio 
a consciência, a memória e a própria individualidade, estas sensações lhe 
seriam confusas e delas nada se seguiria de inteligível. A rigor, o homem-
estátua seria incapaz sequer de intuir que está sendo afetado por uma sen-
sação (MAGALHÃES, 1858, p. 92-3). Conclui-se assim que a hipótese 
sensualista não consegue explicar nem como distinguimos uma sensação 
de outra nem a multiplicidade de sensações e faculdades da mente 
(MAGALHÃES, 1858, p. 93-4). 

Se a consciência, a memória, a vontade, dentre outros processos cog-
nitivos, não derivam das sensações, então elas são, na acepção cartesiana 
acima explicitada, inatas (MAGALHÃES, 1858, p. 96). O próprio Condillac 
parece se render a tal conclusão ao confessar, no Tratado dos Animais, que 
“a unidade da pessoa supõe necessariamente a unidade do ser que sente; [e] 
supõe uma substância simples modificada por ocasião das impressões que 
se fazem nas partes do corpo” (Apud MAGALHÃES, 1858, p. 107-8). Já que 
“a unidade da pessoa supõe necessariamente a unidade do ser, de uma subs-
tância simples”, isto é, o “Eu”, então o sensualista contradiz a sua própria 
tese de que o Eu seria uma “coleção de sensações”. Pelo contrário, o Eu seria 
a condição para que se sinta algo (MAGALHÃES, 1858, p. 108). Já que o Sen-
sualismo é incapaz de esclarecer o desenvolvimento de nossas faculdades 
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cognitivas, as quais antecederiam as sensações e seriam a condição para o 
reconhecimento destas, como enfim explicá-las? Os Espiritualistas estão de 
acordo em distinguir, por exemplo, uma faculdade de saber de uma facul-
dade de sentir, porém discordam quanto às relações entre ambas e assim 
também não concordam acerca de como a mente adquire as suas ideias ge-
rais, bem como o grau de confiança que devemos ter em nossas faculdades 
(MAGALHÃES, 1858, p. 126-7). Para resolver a estes impasses é que Gonçal-
ves de Magalhães elabora a sua Filosofia da percepção.  

 
§4. “Perceber não é sentir”  

 
A Filosofia da percepção de Gonçalves de Magalhães se articula entre 

os capítulos VI a X dos Fatos do Espírito Humano. A relevância desta se 
deve a que o conhecimento da percepção e dos demais elementos que a ela 
se entrelaçam seria a “condição necessária para que possamos talvez re-
solver todas as dificuldades da Filosofia” (MAGALHÃES, 1858, p. 142). 
Inicialmente, separou-se a impressão (fisiológica) e a sensação (psicoló-
gica). Agora, e este é o ponto central da teoria, traça-se a distinção, no 
plano estritamente psicológico, entre a sensação e a percepção. O que es-
capara até aos demais Espiritualistas é que somente a percepção pertence 
ao âmbito da consciência, isto é, do intelecto, e a sensação é parte ou ex-
pressão de uma instância pré-subjetiva. Como justificar esta disjunção e 
de que modo ela pode resolver os problemas insolúveis do Sensualismo e 
de toda a Filosofia moderna? 

Os experimentos do já mencionado Pierre Flourens comprovariam 
anatomicamente que a faculdade de sentir difere das faculdades de julgar, 
pensar e, sobretudo, perceber (MAGALHÃES, 1858, p. 112). Verifica-se que 
a extração de um nervo da retina afeta a sensibilidade do olho. Já a perda de 
um lóbulo cerebral em nada altera a sensibilidade do olho, porém obstrui a 
percepção visual. No primeiro caso, perdera-se a sensação e, no outro, a per-
cepção de algo. A sensação remeteria assim às impressões ocasionadas pelos 
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nervos da medula espinhal enquanto as percepções dependeriam dos esta-
dos cerebrais. A independência entre os órgãos com os quais estão 
associadas indicaria suficientemente que estamos aqui diante de faculdades 
ou funções diferentes (MAGALHÃES, 1858, p. 112-3). Uma vez que a inteli-
gência está em conjunção com o cérebro e, por conseguinte, com a 
percepção, então à percepção se entrelaçam os juízos e pensamentos, os 
quais também são autônomos quanto às sensações. Disso se segue que a 
sensação não é uma faculdade intelectual e obtém-se uma prova fisiológica 
de que “perceber não é sentir” (MAGALHÃES, 1858, p. 114). 

De modo a confirmar essa hipótese, relata-se a operação de um tu-
mor por um ilustre médico (cuja identidade se manteve anônima) da qual 
Gonçalves Magalhães participou como observador. Para lidar com as dores 
da cirurgia, o paciente cheirou o éter e “ficou em um estado de completa 
imobilidade”, insensível como uma “estátua sentada”. Enquanto o bisturi 
penetrava o tumor, o paciente gritava como que sentido uma dor intensa. 
Após a operação, cessado o efeito do éter, o paciente voltou a si e garantiu 
que não se lembrava do que havia acontecido, de ter sentido dor e de que 
gritara enquanto era operado. Tal caso clínico confirmaria que a faculdade 
de sentir é separada da consciência e da percepção. Enquanto a sensação 
é passiva, a percepção e a consciência estão unidas a um Eu ativo que pode 
ou não sentir o que se passa em seu corpo (MAGALHÃES, 1858, p. 133-5). 
O éter não eliminara as sensações do paciente, mas impedira que o cérebro 
as objetivasse por meio da percepção, e, sem tal objetivação, as dores eram 
sentidas, porém não percebidas. Uma vez que era desapercebida, a dor não 
atuou na consciência do sujeito e nem lhe gerou memórias. Que o paciente 
seja descrito como uma estátua nos recorda do malfadado simulacro me-
todológico de Condillac, o qual se pode agora também rejeitar 
fisiologicamente pela constatação de um sujeito inerte cujas sensações não 
produziram quaisquer outras funções cognitivas, tal como previsto equi-
vocadamente pela teoria sensualista. 

Se a sensação não é um fenômeno fisiológico, como a impressão, e 
nem intelectual, como a percepção e a consciência, o que seria enfim? 
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Trata-se de uma parte ou expressão da força vital. Paulo Margutti me cha-
mou à atenção de que o primeiro contato de Gonçalves de Magalhães com 
o vitalismo provavelmente se deu nas aulas do Seminário de São José, pois 
tal princípio é discutido no Compêndio de Filosofia de Monte Alverne 
(1834). Embora seja uma conjectura verossímil, o interesse de Gonçalves 
de Magalhães no vitalismo se concentra em sua formulação na ciência po-
sitiva, pois faz referência apenas aos estudos fisiológicos de autores como 
Georges Couvier e Pierre Flourens. 

A Física moderna reconheceu que a matéria é inerte. Se a matéria é 
inerte, passiva, então ela não pode se auto-organizar. Uma vez que os corpos 
materiais são organizados, esta organização não poderia ser causada pela 
própria matéria, mas somente por uma força ativa distinta dela 
(MAGALHÃES, 1858, p. 66). Logo, a própria concepção de matéria da Física 
moderna requer um princípio “diverso e superior que a produza” e explique 
a estruturação dos corpos (MAGALHÃES, 1858, p. 57). Como há apenas uma 
substância material ou uma substância espiritual, segue-se que o princípio 
de organização da matéria e dos seres vivos é necessariamente “espiritual”, 
isto é, psicológico. Trata-se de uma “força [que] vive na matéria, e a move, 
e a agita, e a renova sem cessar” (MAGALHÃES, 1858, p. 60). Retoma-se 
assim o sentido pré-cartesiano de “alma”, pelo qual a mobilidade e a orga-
nização interna da matéria se deveriam a sua parte ou expressão 
“irracional”, “vegetativa” (MAGALHÃES, 1858, p. 60-1), que difere de sua 
contraparte “intelectual”. Sendo a sensação um fenômeno psicológico, po-
rém não intelectual, segue-se que ela é do âmbito desta força vital, no que se 
diferencia tanto das impressões, que são estritamente corporais 
(MAGALHÃES, 1858, p. 89), quanto das percepções, que são também inter-
nas, mas intelectuais. Por isso, como no caso daquela operação do tumor, 
entende-se como é possível ao sujeito ter sensações “sem consciência, sem 
memória, sem percepção exterior” (MAGALHÃES, 1858, p. 136). 

A sensação não é produzida pelo intelecto e sim recebida por este. 
Embora os objetos externos nos apareçam acompanhados das sensações, 
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Gonçalves de Magalhães considera que somos capazes de reconhecer “es-
pontânea” e “naturalmente” aqueles sinais que nos indicam certos 
movimentos em nossos corpos dos que se referem a objetos exteriores 
(MAGALHÃES, 1858, p. 215-6). Como? A força vital, essa potência imate-
rial que organiza a matéria (MAGALHÃES, 1858, p. 171), seria 
ontologicamente anterior aos corpos organizados, e, nesse sentido, o pró-
prio “nexo” entre o corpo e o espírito (MAGALHÃES, 1858, p. 171). Se tanto 
o sujeito quanto os demais corpos são estruturados por uma mesmo elã 
vital, entre estes haveria uma diferença, mas não uma separação ontoló-
gica. A ligação do sujeito com os objetos que lhe são exteriores se daria 
pelo compartilhamento entre eles desta mesma força vital. Uma vez que 
não há entre o corpo e o espírito uma separação ontológica, não há o que 
lhes justifique uma incomensurabilidade epistêmica. O ato intelectual pelo 
qual constatamos esta relação entre o corpo e o espírito é a percepção. 

De que maneira as percepções nos remetem a objetos que nos são 
exteriores? Há sensações das quais temos consciência e outras que nos 
passam despercebidas (MAGALHÃES, 1858, p. 136). Dentre as sensações 
de que temos consciência, algumas identificamos como estados de nossos 
próprios corpos e outras como referindo-se ao efeito de corpos exteriores. 
A percepção de uma pedra traz consigo sensações de dureza, de cor, de 
limite, dentre outras (MAGALHÃES, 1858, p. 131). Sem esta função ou fa-
culdade intelectual que nos faz dirigir um conjunto de sensações a um 
objeto exterior, todas as sensações nos seriam apenas sinais de nossos es-
tados internos (MAGALHÃES, 1858, p. 132). “Perceber é saber alguma 
coisa [como] fora de si”, um ato da consciência pelo qual essa assimila 
noções de coisas que lhe são exteriores (MAGALHÃES, 1858, p. 116-7). Por-
tanto, a percepção requer (i) que se tenha uma sensação e (ii) que se a 
refira conscientemente a um objeto externo cuja existência admitimos 
como independente de nossa percepção deste (MAGALHÃES, 1858, p. 131).  

Se as sensações são sinais de impressões ou estímulos nervosos, bem 
como da intensidade destes, parece que Descartes tem razão ao concluir que 
dos objetos externos obtemos pelos sentidos tão somente tais impressões e 
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estímulos nervosos, sem que estes possam nos assegurar por si quaisquer 
propriedades reais daqueles objetos (MAGALHÃES, 1858, p. 148). Como 
tanto os cartesianos quanto as principais doutrinas posteriores não distin-
guiram a sensação da percepção, ou não o fizeram apropriadamente, 
institui-se o problema sobre a certeza de nosso conhecimento acerca dos 
estados de coisas no mundo, questão da qual derivam todos os principais 
problemas da Filosofia moderna. Sem a distinção entre uma instância pré-
intelectual (as sensações) e outra intelectual (as percepções) quanto a nossa 
relação com os estados de coisas no mundo, as dúvidas sobre a verdade e os 
limites de nossa cognição seriam instransponíveis, pois o intelecto, se inse-
parável da sensibilidade, jamais poderia ir além das modificações internas 
do próprio corpo. Como mostrar então à mosca a saída do vidro? 

A dificuldade em se isolar a sensação da percepção provavelmente se 
deve a que uma percepção sempre está acompanhada de uma sensação 
(MAGALHÃES, 1858, p. 174). Como o contrário não é o caso, segue-se que 
é possível isolar uma sensação de uma percepção. Com isso, torna-se tam-
bém concebível separar, na percepção, o elemento intelectual e o sensível 
(MAGALHÃES, 1858, p. 174). Logo, além da sensação, há na percepção um 
Eu ativo e consciente que preexiste às sensações. Este Eu recebe as sensa-
ções e nelas distingue entre as que indicam movimentos de seu próprio 
corpo e as que são sinais de um objeto externo a ser percebido. Se as sen-
sações fossem intelectuais e, portanto, indissociáveis do Eu, este jamais se 
diferenciaria delas, como se mostrou na crítica ao Sensualismo 
(MAGALHÃES, 1858, p. 175-6).  

Uma vez que é possível separar o Eu de suas sensações, segue-se que 
não há motivos para uma dúvida hiperbólica sobre a realidade dos objetos 
exteriores ou sobre o alcance de nossas capacidades de conhecê-los, já que 
tal dúvida pressupõe a subjetividade das sensações, isto é, a inseparabili-
dade destas de um Eu que as recebe. É possível cometermos equívocos 
quando emitimos juízos sobre os objetos exteriores, mas estes não se de-
vem a uma deficiência epistemológica original e sim a circunstâncias 
pragmáticas no ato de conhecer. 
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A crença na subjetividade das sensações é o pecado original de Sen-
sualistas e de vários Espiritualistas, condição de possibilidade para as 
nossas desconfianças epistemológicas quanto aos estados de coisas no 
mundo. A Filosofia da percepção de Gonçalves de Magalhães, ao tornar a 
sensação um elemento pré-subjetivo, parte da força vital, justificaria como 
o Eu pode se desvincular por um ato reflexivo de suas sensações e assim 
ser capaz de distinguir entre os estímulos que se originaram em nós mes-
mos e os que advêm dos objetos que nos circundam (MAGALHÃES, 1858, 
p. 148). A “solução” consiste em desvelar o equívoco da premissa que deu 
sentido ao problema. Uma vez demonstrado o engano quanto à premissa, 
segue-se que as dificuldades a ela associadas são falsos problemas. Deste 
modo, obtém-se igualmente uma concepção depurada do “espírito” que 
difere tanto do Eu enquanto um “conjunto de sensações” dos Sensualistas 
quanto do Eu “abstrato” dos idealistas e mesmo de alguns Espiritualistas. 

O primeiro pensador de destaque a dissociar a sensação da percepção 
foi Thomas Reid9. Gonçalves de Magalhães recupera o sistema do filósofo 
britânico e lhe faz um reparo que é relevante para esclarecer a doutrina 
dos Fatos do Espírito Humano. Segundo Reid, pelo costume de se utilizar 
os termos “sensação” e “percepção” como intercambiáveis, tendia-se erro-
neamente a considerar que eles designavam fenômenos da mesma 
natureza (MAGALHÃES, 1858, p. 212). A proposição “eu sinto uma dor” 
exprime uma sensação. Porém, pela análise gramatical entre sujeito e ob-
jeto, somos levados a julgar “que o sentir é alguma coisa distinta da dor 
sentida”, o que não parece ser o caso, já que a dor é um tipo de sensação. 
Por outro lado, numa proposição cuja análise gramatical é idêntica à ante-
rior, tal como “eu vejo uma árvore”, manifesta-se uma percepção na qual 
há uma distinção real entre o sujeito e o objeto (MAGALHÃES, 1858, p. 
212). Portanto, para Reid, a disjunção apenas gramatical entre sujeito e 

 
9 D. W. Hamlyn, em seu Sensation and Perception: A History of the Philosophy of Perception, mostra que, pelo menos 
até Thomas Reid, os pensadores não estabeleceram uma distinção precisa entre sensação e percepção. Além disso, 
segundo lhe parece, quanto a esta distinção, “he [Reid] was not always clear about the consequences to be drawn” 
(1961, p. 125). 
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objeto caracterizaria a sensação enquanto a dissociação real entre sujeito 
e objeto explicitaria a percepção. 

Embora concorde com a distinção entre percepção e sensação, Gon-
çalves de Magalhães desaprova que haja apenas uma divisão gramatical 
entre sujeito e objeto numa proposição como “eu sinto uma dor”. Ao sen-
tirmos uma dor, localizamo-la em um ponto de nosso corpo, de maneira 
que ela nos parece extensa, “algumas vezes fixa, outras vezes móvel, tenaz, 
ou passageira”. Assim, a dor “é para o eu uma verdadeira percepção” e se 
dizemos antes “sentir uma dor” do que percebê-la é sobretudo porque re-
servamos o verbo “sentir” para “os fenômenos que se localizam em nosso 
corpo” (MAGALHÃES, 1858, p. 213-4). Como a dessubjetivação da sensi-
bilidade por sua separação do Eu é central para Gonçalves de Magalhães 
elucidar o problema da percepção do mundo exterior, o retoque à doutrina 
de Reid marca também a originalidade da Filosofia da percepção nos Fatos 
do Espírito Humano. 

Essa leitura mais atenta dos argumentos de Gonçalves de Magalhães 
revela que a ironia de Tobias Barreto ao afirmar que a importância dos 
Fatos do Espírito Humano apenas atesta o atraso de nossa produção filo-
sófica à época (BARRETO, 1977, p. 90) é, no mínimo, uma descortesia e, 
dito sem papas na língua, uma asneira. Mesmo as objeções ao duodina-
mismo de Gonçalves de Magalhães, isto é, a “tese que tira a sensibilidade 
da alma espiritual para atribuí-la a um princípio diverso”, se cabíveis, e 
aqui não é a ocasião de examiná-las, ainda assim não tornam os argumen-
tos do filósofo brasileiro menos argutos (que Descartes esteja errado em 
suas provas da existência de Deus faria destas algo insignificante?). Em 
certos momentos de sua resenha crítica, Tobias Barreto minimiza a origi-
nalidade das ideias de Gonçalves de Magalhães ao mencionar que, num 
influente estudo, F. Bouillier asseverara que o duodinamismo de Gonçal-
ves de Magalhães teria sido inspirado aparentemente nas teses de Henri 
Ahrens e Jacques Lordat (BARRETO, 1977, p. 108). Ora, a referência espe-
cífica aos dois autores sugere que Gonçalves de Magalhães defendera uma 
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versão particular do duodinamismo e não uma tese comum entre os de-
mais psicólogos modernos, como o acusa Tobias Barreto (BARRETO, 1977, 
p. 107). Aliás, a galhofa de Tobias Barreto a Gonçalves de Magalhães por 
não ter citado aqueles duodinamistas, como que para indicar a desinfor-
mação do compatriota, é antes um indício de que Gonçalves de Magalhães 
pode ter chegado a sua versão do duodinamismo de modo autônomo, o 
que lhe reforça a capacidade crítica e a autonomia de pensamento. Além 
disso, que o livro de Gonçalves de Magalhães seja o único da produção 
filosófica brasileira mencionado por Bouillier (mesmo que em apenas duas 
páginas e erroneamente citado como um autor “português”), indica que o 
trabalho, em sua tradução francesa, obteve alguma circulação internacio-
nal a ponto de figurar num compêndio relevante da área. 

Também Sylvio Romero debocha do duodinamismo de Gonçalves de 
Magalhães por haver outros autores que atribuem a sensibilidade a uma 
força vital (ROMERO, 1878, p. 25). Contudo, o que escapa a estas leituras 
pouco caridosas é que a novidade entrevista por Gonçalves de Magalhães 
não é propriamente o duodinamismo e sim como este leva se articula a 
uma nova teoria da percepção cujas consequências permitiriam a dissolu-
ção do problema mente-corpo e da incerteza quanto ao mundo exterior. 
Mesmo se equivocada, a Filosofia da percepção de Gonçalves de Magalhães 
toma posição no debate que lhe era contemporâneo, especialmente quanto 
às tensões internas do Espiritualismo, e procura oferecer sua própria con-
tribuição crítica, tendo esta recebido até algum destaque internacional. 
Quantos de nossos atuais pesquisadores podem registrar o mesmo em 
seus currículos lattes? 

 
§5. Gonçalves de Magalhães e a História da Filosofia no Brasil  

 
Após este percurso pelos Fatos do Espírito Humano, convém retomar 

a recente querela sobre o estatuto da Filosofia no Brasil. A hipótese que 
tentarei esboçar é de que os princípios que conduzem as interpretações 
dos dois autores mineiros inicialmente aludidos exageram ou pelo rigor 
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ou pela fluidez quanto às suas representações da atividade filosófica. Se 
aplicada severamente, a posição de Ivan Domingues nos obrigaria a rejei-
tar uma conjuntura filosófica propriamente dita até em algumas etapas 
reconhecidas como essenciais para a História da Filosofia. Por sua vez, 
Paulo Margutti nos leva a diluir a reflexão filosófica ao ponto desta se tor-
nar indiscernível, por exemplo, de manifestações literárias ou religiosas. O 
caso de Gonçalves de Magalhães, tanto em sua época quanto agora, per-
mitirá entrever uma perspectiva mais moderada acerca das vicissitudes e 
desafios de nosso pensamento filosófico. 

O problema central para Ivan Domingues é sob que condições pode-
mos afirmar que há uma Filosofia no Brasil ou apenas iniciativas “soltas 
ou episódicas” (DOMINGUES, 2017, p. 2; 138). Para tanto, ele transpõe 
para a Filosofia a ideia de “sistema de obras” proposta por Antônio Cân-
dido originalmente para apreciar o ambiente literário nacional 
(DOMINGUES, 2017, p. 7). Para se admitir a efetividade duma conjuntura 
filosófica (DOMINGUES, 2017, p. 8) seria então preciso (i) a figura intelec-
tual do autor, (ii) uma série de escritos “autorreferentes e interligados” 
(DOMINGUES, 2017, p. 372), (iii) um público leitor disponível e minima-
mente qualificado (DOMINGUES, 2017, p. 10).  

A principal dificuldade para a instauração de um sistema de obras 
filosóficas entre nós se deveu à carência de certas condições culturais e 
institucionais (DOMINGUES, 2017, p. 54). Dada a incipiente organização 
do ensino durante o Período Colonial, “a filosofia entre nós, sem escala e 
sem densidade, não só era rala, mas obra de poucos e de segunda mão, 
[...] imperando os manuais e compêndios” (DOMINGUES, 2017, p. 55). 
Após a independência, dentre as faculdades aqui criadas “não havia uma 
única de filosofia” (DOMINGUES, 2017, p. 55). Verifica-se também a au-
sência de uma “recursividade das obras, sem a qual não há tradições, 
filiações genéticas, linhas de evolução, continuadores e opositores” 
(DOMINGUES, 2017, p. 61). Além disso, em 1890, somente 14,8% da po-
pulação brasileira era alfabetizada (DOMINGUES, 2017, p. 235), de 
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maneira que o público leitor disponível era bastante reduzido. Tal preca-
riedade ajudaria a explicar, como disse Leonel Franca, por que, até o início 
do século XX, constatamos em nossos esporádicos escritos filosóficos uma 
“falta de originalidade”, de “autonomia de pensamento”, a “passividade” 
pela qual reproduzimos, “[...] na arena filosófica, lutas estranhas e nelas 
combatemos com armas emprestadas” (Apud DOMINGUES, 2017, p. 61). 
Daí que a reflexão filosófica entre nós era “anômala, coisa de lunático e 
completamente precarizada fora dos colégios e seminários” 
(DOMINGUES, 2017, p. 56). Tal hipótese auxiliaria Ivan Domingues a jus-
tificar sua principal conjectura histórico-sociológica, a saber, de que 
apenas com a formação do nosso homo academicus, isto é, com a consoli-
dação da nossa filosofia universitária em meados dos anos 1960, é que 
pudemos finalmente admitir a existência de uma Filosofia “no Brasil” 
(DOMINGUES, 2017, p. 24; 26; 211; 372). 

Em primeiro lugar, a ideia de um sistema de obras parece adequada 
para a Literatura porque não se pode ser um autor sem que se tenha redi-
gido ao menos uma obra. No entanto, pode-se ser filósofo sem que se tenha 
escrito uma única linha de Filosofia (CÍCERO, 2012, p. 8)10. Como bem 
mostra Pierre Hadot, para os Antigos, a produção de um discurso teórico, 
seja uma elaboração própria ou um comentário, jamais foi condição ne-
cessária para que se considerasse este ou aquele um “filósofo”. A despeito 
da capacidade especulativa e dos textos que deles herdamos, “para os An-
tigos, se é filósofo não em função da originalidade ou da abundância do 
discurso filosófico que se inventou ou desenvolveu, mas em função da ma-
neira pela qual se vive” (HADOT, 2014, p. 250).  

Daí que Platão, no Fedro, tenha afirmado pela personagem Sócrates 
(cujo referente, sabidamente, nada escreveu) que a verdadeira Filosofia 
está inscrita na alma do filósofo e não nos seus escritos, os quais, segundo 
ele, não merecem lá muita consideração, pois são simplesmente um meio 
de recordar aquilo que de algum modo já se sabe. A Filosofia, diz o Sócrates 

 
10 Para uma discussão mais detalhada sobre a distinção entre o filósofo e o escritor, remeto ao meu “Filosofia é 
Literatura? Literatura é Filosofia?” (2019).  
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platônico, se manifesta não no que o filósofo eventualmente escreve, mas 
na sua maneira de pensar e viver11. O engajamento a uma forma de viver 
era tão decisivo que muitos, como o imperador Marco Aurélio, foram 
considerados “filósofos” tão só por sua conduta, já que poucos até ali 
conheciam as suas Meditações (HADOT, 2014, p. 250). Houve inclusive 
toda uma escola filosófica, o Cinismo, para a qual “o discurso filosófico 
reduz-se ao mínimo, quase que a alguns gestos” (HADOT, 2014, p. 250).  

Se a figura intelectual do autor é indispensável para a noção de siste-
mas de obras, mas secundária para a Filosofia, segue-se que aquelas não 
podem ser um critério apropriado para esta. Mesmo que nos guiemos ape-
nas pela supervalorização moderna do discurso, como parece ser o caso de 
Ivan Domingues, o fato de que até hoje consideramos Sócrates ou os cíni-
cos como filósofos demonstra que a autoria não é condição necessária para 
se estabelecer o estatuto filosófico dum pensamento, individual ou cole-
tivo. Se a exigência de um sistema de obras é um critério adiáforo para 
entender o sentido primordial da Filosofia no período greco-romano da 
Antiguidade, por que não o seria também quanto ao Brasil do século XIX? 

Ainda que adotássemos o tripé autor-obra-leitor e a hipótese auxiliar 
da deficiência cultural e institucional como medida para se avaliar o estatuto 
da Filosofia no Brasil no século XIX, verifica-se que tal período 
provavelmente preencheria tais requisitos. Como dito, houve toda uma 
produção filosófica articulada pelo Espiritualismo eclético, a qual reunia 
livros, artigos em revistas, compêndios escolares e universitários (PAIM, 
1999). A predominância desta escola se deu por décadas, sendo que ela 
imiscuiu-se com o próprio ensino formal da Filosofia. Que os demais liceus 
fossem obrigados a adotar os conteúdos do Colégio Pedro II, cujas cátedras 
de Filosofia ficaram a cargo dos espiritualistas até 1880, mostra que houve 
uma linha de continuidade no ensino e nos debates filosóficos da época, de 
modo que podemos falar numa “escola espiritualista” contra a qual inclusive 
se deu a contraposição do Positivismo que imperou na República Velha. O 

 
11 Recupero este trecho de um artigo intitulado “Filosofia é Literatura? Literatura é Filosofia?” (2019), no qual endosso 
e discuto criticamente a tese do poeta e filósofo Antonio Cícero de que Filosofia e Literatura são atividades distintas.  
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interesse pela ressonância dos debates filosóficos nas instituições era tanta 
que Santiago Nunes Ribeiro, professor de Retórica e Poética do Colégio Pe-
dro II, publicou na revista Minerva Brasileira um misto de ata e de análise 
crítica na qual relata o concurso de 1844 para a cátedra de Filosofia daquela 
instituição (apud PAIM, 1999, p. 36-67). Tratava-se justamente do certame 
para substituir o professor Gonçalves de Magalhães e o comentário avalia 
tanto o desempenho dos candidatos quanto às implicações das orientações 
filosóficas destes para as questões nacionais.  

A repercussão crítica dos Fatos do Espírito Humano confirma assim 
que havia um debate “autorreferencial e interligado” em curso, sendo este 
não apenas no Brasil, mas também no exterior. Mesmo quando Sylvio 
Romero desqualifica Gonçalves de Magalhães e os demais autores discutidos 
em A Filosofia no Brasil, o próprio ato de reuni-los em sequência cronológica 
já denota que seus escritos não eram “esporádicos” ou ocasionais, porém 
parte de uma efetiva produção filosófica de décadas. Conquanto não se pos-
sam avaliar aqui outros autores do período, o refinamento teórico da 
Filosofia da percepção de Gonçalves de Magalhães evidencia que a “falta de 
originalidade” e “autonomia de pensamento” de que os filósofos brasileiros 
do século XIX foram e são acusados é um exagero.  

Sobre a existência de um público leitor disponível e minimamente 
qualificado, tenha-se em conta que para Antonio Candido a nossa alta taxa 
de analfabetismo não impediu que tivéssemos um sistema de obras literá-
rias no século XIX. Por que então seria um obstáculo decisivo quanto ao 
cenário filosófico nacional? Uma breve comparação do Brasil com a 
França, por exemplo, pode ser aqui bastante esclarecedora. Roger Chartier 
(2009, p. 114-115), a partir da análise de assinaturas em registros paroqui-
anos, estima que, na segunda metade do século XVIII, apenas 19% da 
população francesa masculina sabia ler em sua língua materna. Como tal 
número de leitores consiste num avanço significativo em relação ao século 
anterior, vê-se que a publicação em 1637 do Le Discours de la Méthode de 
Descartes se deu num quadro ainda mais precário de letramento. Se tiver-
mos em conta que a língua de erudição era o latim, as Meditationes de 
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Prima Philosophia (1641) certamente estavam ao alcance de um público 
bem mais restrito, talvez abaixo dos 14% de alfabetizados ao final do se-
gundo império no Brasil. A Filosofia nos tempos de Descartes, ensinada e 
discutida sobretudo nos colégios e seminários, era também difundida ins-
titucionalmente por compêndios e manuais escolásticos, ao ponto dele ter 
publicado os seus Princípios de Filosofia (1644) para fazer frente a estas 
edições. Portanto, a escassez de leitores era comum tanto no nosso se-
gundo império quanto na origem do pensamento moderno. Caso a falta 
de um público leitor interessado e competente impedisse a existência de 
uma conjuntura filosófica, então teríamos que rejeitar tal estatuto à pró-
pria Filosofia moderna dos séculos XVII e XVIII.  

Se, assim como a Filosofia antiga, a Filosofia “francesa” ou mesmo 
“moderna” têm a sua existência enquanto tal comprometida pelo critério 
do sistema de obras, parece-me que este é antes um problema do critério 
do que destes momentos filosóficos. Como não se justifica exigirmos da 
Filosofia no Brasil aquilo que não se aplica a outros cenários intelectuais 
que lhe são correlatos, então aquele critério se mostra excessivo e, por con-
seguinte, inadequado.  

No que diz respeito ao homo academicus, uma análise comparativa 
sobre a formação de scholars no século XIX mostra que nossos docentes 
não eram meros “diletantes estrangeirados” (DOMINGUES, 2017, p. 11). A 
inexistência de faculdades de Filosofia e de uma formação “especializada” 
era algo bastante comum. Após as reformas pombalinas, a Filosofia não 
era ainda uma “disciplina”, isto é, um conjunto determinado de conteúdos 
inseridos num currículo escolar e num sistema educativo12. Os estudos fi-
losóficos, transversais a diferentes matérias, como a Lógica ou a Retórica, 

 
12 Como argumenta Luísa Margarida de Mendonça Freire Nogueira (2008, p. 121), “Como disciplina, no sentido actual 
do termo ‘disciplina escolar’, significando determinados conteúdos de ensino inseridos num currículo escolar e num 
sistema educativo, o saber filosófico que foi sendo objecto de ensino foi denominado de modos diversos, passou por 
situações curriculares mais ou menos prestigiantes, e referiu-se a conteúdos de ensino de pressupostos filosóficos 
diferentes. […] As disciplinas escolares resultam, em parte, de um processo de compartimentação e segmentação do 
saber, com vista a um determinado processo de transmissão escolar. Esta visão do saber em disciplinas está associada 
à formação da racionalidade moderna, a par da quebra da unidade do saber escolástico e da substituição dos Colégios 
Jesuítas pelas Escolas do Estado. [Em Portugal] Será a partir da criação dos liceus, em 1836, como espaço próprio 
para as aprendizagens do Ensino Secundário, a partir da organização de um currículo de estudos e não apenas de 
um plano, em 1880, a partir do aparecimento de programas de ensino e de um sistema organizacional de ensino, 
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incorporavam saberes que hoje são autônomos, como a Geometria e a Fí-
sica Experimental (NOGUEIRA, 2008, p. 136). Assim não surpreende que 
o primeiro “Professor Público de Filosofia” em Portugal, Bento José de 
Sousa Farinha, nomeado em 1760, fosse bacharel em Direito (NOGUEIRA, 
2008, p. 122). 

Em 1791, as cadeiras de “Filosofia Racional” e “Filosofia Moral”, úni-
cas no currículo da Faculdade de Filosofia de Coimbra que equivaliam ao 
que agora entendemos por “formação filosófica”, foram transferidas para 
o Colégio das Artes, de modo que o “Curso de Filosofia” se restringiu a 
uma habilitação em “ciências naturais” (NOGUEIRA, 2008, p. 145). Em-
bora a reforma de Passos Manuel (1838) recupere os conteúdos “clássicos” 
da Filosofia para os estudos secundários, esta apenas retorna ao ensino 
superior português em 1858, com a inclusão das cadeiras de “Filosofia 
Transcendente” e “História Universal Filosófica” no Curso Superior de Le-
tras (NOGUEIRA, 2008, p. 148-9). Portanto, mesmo na segunda metade 
do século XIX, os professores que possuíam o grau em Filosofia não rece-
biam o treinamento que atualmente nos é essencial aos docentes da área, 
e os que o possuíam, mesmo que parcialmente, obtinham-no nas faculda-
des de Letras.  

Essa situação quanto à formação e titulação dos professores de Filo-
sofia não era diferente noutras metrópoles. Até as primeiras décadas do 
século XX, a licença para lecionar disciplinas filosóficas no ensino francês 
era concedida aos que cursavam a Faculdade de Letras13. Daí que Victor 
Cousin se tornou agrégé em Letras em 1813 e o maior filósofo da “terceira 
república”, Henri Bergson, obteve a mesma titulação em 1881. Sendo as-
sim, se tanto em Portugal quanto na França do século XIX não havia 
faculdades de Filosofia no sentido que nos é contemporâneo, a falta de um 
diploma ou formação especializada ao estilo do atual homo academicus não 

 
racionalizado, burocratizado e estatal ao longo do século XIX, que poderemos, com rigor, considerar a existência de 
‘disciplinas escolares’” (2008, p. 116). 
13 Esta tradição ainda persiste mesmo em Portugal. No caso da aqui citada de Tese de Doutorado em Filosofia de 
Luísa Margarida de Mendonça Freire Nogueira, esta foi defendida junto ao Departamento de Filosofia que integra a 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
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faz com que Gonçalves de Magalhães e Manuel Maria de Moraes e Valle, 
graduados em Medicina, ou Antônio Pedro de Figueiredo, bacharel em Di-
reito, sejam por isso meros “diletantes”, uma vez que eles cursaram 
disciplinas de Filosofia em seus respectivos bacharelados ou em progra-
mas isolados. Por fim, como suspeita Paulo Arantes14 e Oswaldo Porchat15, 
a formação especializada em História da Filosofia implantada pela Univer-
sidade de São Paulo, a qual justamente coincidiria para Ivan Domingues 
com o surgimento do nosso homo academicus, mostrou-se via de regra 
ineficaz e até um obstáculo para a o cultivo da “originalidade” e da “auto-
nomia” de nossos pesquisadores. 

Por isso, tanto o critério do sistema de obras quanto o da deficiência 
cultural e institucional para a constituição de uma expressão filosófica no 
Brasil talvez sejam impróprios ou excessivos. E, se aceitos com referência 
às peculiaridades do período em exame, denotam antes a existência de 
uma Filosofia no Brasil durante o século XIX do que a sua ausência. 

 
14 Cf. Arantes, 1994, p. 19, 22:“Em resumo, adotávamos um método [i.e., o estruturalismo] de inegável valor prope-
dêutico e profilático, porém especializado em produzir o vácuo histórico em torno do discurso filosófico. [...] Quando 
muito, a filosofia, se viesse, viria por acréscimo. [...] O certo, porém, com raríssimas exceções, é que tanta prudência 
foi aos poucos se convertendo em franca timidez. [...] Desse ângulo restrito menciono o zelo, possivelmente o mais 
paralisante de todos que nos tolhiam: escrever pouco e raramente. De fato, escrevia-se muito pouco, até porque não 
havia mesmo onde publicar”. A hipótese de Paulo Arantes, portanto, seria de que justamente a consolidação do homo 
academicus entre nós a partir das missões francesas na formação da Universidade de São Paulo teria antes contribu-
ído para a nossa “falta de originalidade” e “autonomia”. 
15 Como provoca Oswaldo Porchat (1999, p. 131-140): “Todos sabem que fomos formados na sólida tradição histori-
ográfica francesa e que sua influência sobre nós foi extraordinariamente importante, particularmente sob a forma 
do assim chamado método estruturalista de leitura e estudo das obras filosóficas. [...] Quero interrogar-me aqui, 
porém, sobre se essa é também a melhor maneira de preparar alguém para a prática da Filosofia, para atender ao 
anseio original dos que vieram ao curso de Filosofia movidos por outra intenção que não a de tornar-se um dia bons 
historiadores do pensamento filosófico. […] E me ocorre, então, a seguinte pergunta, que formularei com alguma 
brutalidade: estamos contribuindo para a concretização desses impulsos, ou os estamos matando? […] Os mais ve-
lhos sabem que eu fui durante décadas um defensor intransigente da ênfase unilateral no ensino historiográfico, que 
tenho uma dose bastante grande de responsabilidade pela orientação que prevaleceu no Departamento de Filosofia 
da USP. Errare humanum est, sed perseverare in errore diabolicum, diziam os medievais. Não quero ter parte com o 
diabo. Quero ter, no momento em que caminho a passo acelerado para os meus 70 anos, para o momento em que 
serei forçado a deixar a universidade, a coragem de rejeitar duramente meus erros passados, denunciar meus pro-
cedimentos equivocados, pedir humildemente desculpas pelas consequências infelizes que possam ter deles 
resultado. E tentar contribuir para que se busquem outros rumos. Para que a História da Filosofia, entre nós, comece 
a dar lugar finalmente à Filosofia. A atual geração dos professores de Filosofia do Departamento de Filosofia da USP 
teve negadas todas as condições que propiciam a boa iniciação à prática da Filosofia. Seus mestres, eu sou um deles, 
lhas negaram todas, os prepararam apenas para que se tornassem bons historiadores da Filosofia”. Assim, Oswaldo 
Porchat diria que o homo academicus se mostrou, a despeito de suas vantagens institucionais, um empecilho para a 
prática filosófica em nosso país. 
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Por sua vez, Paulo Margutti parece concordar que até recentemente 
não tivemos uma Filosofia no Brasil semelhante àquela praticada noutros 
países. No entanto, isso não significaria que não cultivamos há séculos um 
tipo particular de experiência filosófica que pode ser tão relevante quanto 
a reconhecida nos centros estrangeiros (MARGUTTI, 2013, p. 38). O que 
sempre nos impediu de apreciar a nossa peculiar atividade filosófica é que 
a reflexão sobre o pensamento brasileiro há muito seria contaminada “de 
uma avaliação negativa baseada em critérios exclusivamente europeus” 
(MARGUTTI, 2013, p. 38).  

O principal método hermenêutico e concepção de Filosofia ensinado 
na formação acadêmica desde a implementação da Universidade de São 
Paulo foi o estruturalismo francês. Segundo um de seus idealizadores, Vic-
tor Goldschmidt, para se alcançar a “intenção do autor” conviria distinguir 
e priorizar o estudo da “lógica interna do sistema” daquele “método gené-
tico” que se concentra no contexto histórico da obra (MARGUTTI, 2013, p. 
34). A abordagem estrutural também trazia consigo um certo panteão de 
autores e livros que mereceriam receber tal leitura imanente, no caso, os 
que protagonizavam os manuais de História da Filosofia. Como os autores 
brasileiros não figuravam entre aqueles, entende-se por que a Contribui-
ção à História das Ideias no Brasil do uspiano Cruz Costa 
aprioristicamente não os julga dignos de uma análise da sua “ordem de 
razões” (MARGUTTI, 2013, p. 34).  

No entanto, se o que está em questão é justamente saber se há uma 
Filosofia no Brasil, o estudo do contexto histórico é indispensável para se 
entender como determinadas circunstâncias levaram ao surgimento aqui 
de um pensamento que se poderia denominar de “filosófico” (MARGUTTI, 
2013, p. 36). A hipótese de Paulo Margutti é de que, “como não foram cri-
adas universidades e como as publicações de caráter filosófico foram em 
número muito reduzido”, a História da Filosofia no Brasil entre 1500-1822 
precisa ser contada a partir da “visão de mundo predominante no período” 
(MARGUTTI, 2013, p. 39). Por um lado, isso requer a compreensão dos 



84 | III Colóquio pensadores brasileiros: coletânea de Textos 2019 
 

traços antropológicos e culturais da época presente nas comunidades in-
dígenas e africanas. Por outro, conviria apresentar as ideias de literatos 
como Gregório de Matos Guerra e Cláudio Manuel da Costa, cujos textos 
expressam “intuições filosóficas” marcantes para seu tempo (MARGUTTI, 
2013, p. 40). Aposta-se que uma reflexão centrada nas “dimensões filosó-
ficas” das visões de mundo aqui envolvidas permitiria evitar que tal 
empreita se restringisse a uma sociologia do conhecimento ou que se fi-
zesse uma simples confusão entre Filosofia e Literatura (MARGUTTI, 
2013, p. 39-40). 

Para se desvencilhar das leituras eurocêntricas, Paulo Margutti ins-
pira-se na hermenêutica pluritópica de M. Tlostanova e W. Mignolo. 
Segundo eles, o pensamento sobre a alteridade que se tornou central ao 
pós-modernismo europeu foi elaborado a partir da diferença entre a “co-
lônia” e a “metrópole” – sendo o “outro” aquele que é “não europeu”. Desse 
modo, seria preciso dar um passo além e não mais examinar o “outro” por 
uma norma que lhe é extrínseca (MARGUTTI, 2013, p. 37). Deve-se assim 
substituir a análise comparativa – a qual inevitavelmente ainda dará pre-
ponderância a um dos polos da comparação – por um exame imparativo, 
pelo qual, de “maneira dialógica e experiencial”, busca-se “aprender [so-
bre o outro] numa atmosfera de pluralidade” (MARGUTTI, 2013, p. 38). 
Essa abordagem tencionaria a pretensão da Filosofia enquanto um suposto 
saber universal, sem lugar, tornando-a situada geográfica e historica-
mente. Isto não implica no relativismo e, por conseguinte, o abandono da 
pretensão de universalidade, mas em rejeitar a ideia de que a universali-
dade seria simplesmente aquela obtida pela História da Filosofia europeia. 
Embora Paulo Margutti não o diga explicitamente, parece-me que sua con-
clusão é de que, como não devemos comparar obras e sistemas filosóficos 
de ambientes distintos, uma leitura imparativa se daria pela reflexão dos 
aspectos universais ou universalizáveis nas visões de mundo deste ou da-
quele grupo, os quais corresponderiam a sua dimensão filosófica. 

Minha suspeita é de que Paulo Margutti, ao identificar Filosofia com 
visão de mundo, flexibiliza a atividade filosófica a tal ponto que esta perde 
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qualquer especificidade e mesmo a sua historicidade. Como também en-
sina Pierre Hadot, “se agora falamos de ‘filosofia’ é porque os gregos 
inventaram a palavra philosophia, que significa ‘amor pela sabedoria’, e 
porque a tradição da philosophia grega foi transmitida à Idade Média e 
posteriormente aos tempos modernos” (HADOT, 2014, p. 16). Sem esta 
transmissão, isto é, sem esta “tradição”, não teríamos por que falar de “Fi-
losofia” ou de “Filosofia no Brasil”. Por conseguinte, a hermenêutica 
pluritópica não poderia ser aplicada à Filosofia porque, ao fazê-lo, já esta-
mos assumindo um saber ou orientação espiritual que surgiu há mais de 
2 mil anos em outra conjuntura geográfica e histórica. Uma leitura impa-
rativa vedaria de princípio que se buscasse interpelar uma dimensão 
filosófica na visão de mundo de ameríndios ou comunidades afro-brasilei-
ras porque isso já pressuporia que o investigador se coloca numa posição 
exterior a estas aos lhes interrogar por outra tradição e não lhes daria as-
sim o pretendido protagonismo hermenêutico. Portanto, apenas de um 
ponto de vista a-histórico e exterior – e talvez até eurocêntrico - Paulo 
Margutti pode interpelar a “Filosofia no Brasil” do Período Colonial.  

Mesmo que aceitássemos a hipótese de que há conteúdos filosóficos 
latentes nas manifestações religiosas, culturais e literárias de nosso Perí-
odo Colonial, isto não constituiria sequer uma especificidade de nossa 
História da Filosofia. Na própria “metrópole” havia registros de movimen-
tos religiosos, culturais e literários que, pela abordagem de Paulo Margutti, 
dever-se-iam também atribuir um caráter filosófico. Afinal, há ideias filo-
sóficas na teologia dos jesuítas, nos aforismos dos “moralistas franceses” 
(cujo perfil intelectual ainda é alvo de controvérsia erudita), em obras-pri-
mas como Paradise Lost de John Milton ou Hamlet de William 
Shakespeare, na Metaphysical Poetry da Inglaterra do século XVII, ou nas 
crenças de alguma comunidade periférica aos centros europeus – como a 
dos Highlands escoceses. Contudo, não foi por eurocentrismo que as con-
cepções de mundo ali presentes não foram reconhecidas como “filosofias”. 
Ainda que eventualmente inspiradas pela tradição filosófica, elas se filia-
vam a outras expressões da condição humana com sua própria trajetória 
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espiritual. Inclusive o impacto de escritos de fronteira, como O Assim Fa-
lou Zaratustra de Nietzsche, ou O Livro do Desassossego de Fernando 
Pessoa, se devem, em parte, à habilidade com que ambos intencionalmente 
forçam as margens entre os saberes que lhes eram contemporâneos, as 
quais, não obstante moventes num âmbito diacrônico, mantêm-se mais ou 
menos bem delineadas sincronicamente.  

Assim, não se rejeita um caráter filosófico às tradições religiosas, cultu-
rais e literárias da América colonial por mero preconceito etnocêntrico, já que 
no período também não se atribuía tal condição às correlatas expressões re-
ligiosas, culturais e literárias europeias. Por isso, ao procurar por filosofias 
em nossa produção poético-literária, bem como nas práticas de indígenas e 
comunidades afro-brasileiras, Paulo Margutti a contragosto talvez acabe por 
reduzir a Filosofia à literatura e sua História da Filosofia à uma Antropologia 
ou Sociologia do conhecimento. Além de um equívoco histórico, tal iniciativa 
antes dilui o pensamento filosófico nacional do que o reforça.  

Um outro fator é relevante para que as condutas religiosas, culturais e 
literárias, no Brasil ou na Europa, entre 1500-1822, não sejam ditas “filoso-
fias”. Não convém confundir conteúdos filosóficos com doutrinas, discursos 
ou comportamentos filosóficos. Assim como o uso de noções filosóficas em 
campanhas publicitárias ou no enredo de um filme não os tornam “filoso-
fias”, o mesmo é o caso quanto à existência de opiniões ontológicas numa 
prática religiosa ou numa poesia. Sem entrar aqui na querela sobre o que é a 
Filosofia, cabe distinguir entre um doutrina que argumenta explicitamente 
sobre problemas e conceitos especulativos do mero emprego de conteúdos 
filosóficos para se obter especialmente um efeito estético-literário ou religi-
oso. Como as intuições filosóficas em nossas manifestações religiosas, 
culturais e literárias não foram estruturadas por seus agentes para defender 
proposições na arena filosófica, algo similar apenas pode ser obtido pelo in-
vestigador com base em critérios e estratégias alheias àqueles que 
articularam tais pensamentos. E isto nos leva novamente à sujeição destes a 
um olhar externo, tão combatido pela análise imparativa. Não contesto que a 
referências às visões de mundo do Período Colonial sejam apropriadas para 
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que possamos entender melhor as ideias filosóficas que circulavam em nosso 
país. Discordo é que tais visões de mundo sejam equiparadas a filosofias.  

Como mostrei acima ao discutir a rigorosa metafilosofia de Ivan Domin-
gues, há no século XIX, apesar dos percalços, uma atividade filosófica 
institucional e rica em nosso país. Após ouvir Paulo Margutti no III Colóquio 
de Pensadores Brasileiros, a minha expectativa é de que o segundo volume 
da História da Filosofia no Brasil, o qual cobrirá os anos 1808 até 1843, mos-
tre, em comparação com o primeiro tomo da obra, que a geração de 
Gonçalves de Magalhães nos deu aquilo que as meras visões de mundo colo-
niais não pôde nos proporcionar: um pensamento filosófico integralmente 
articulado. Desse modo, além de uma documentação histórica dos trabalhos, 
como feita por Antonio Paim, a qual é relevante, mas insuficiente, estou certo 
que Paulo Margutti nos brindará com leituras criteriosas sobre as doutrinas 
do período. Embora acredite que ele ainda irá tomar como filosóficas as ideias 
de intelectuais e literatos do Período imperial, as análises internas e contex-
tuais que nos entregará sobre aqueles que ali explicitamente elaboraram uma 
filosofia poderão, à revelia dele próprio, nos dar mais argumentos para dis-
tinguirmos entre as noções filosóficas diluídas na cultura e os discursos 
filosóficos em sentido pleno. A expectativa, enfim, é que Paulo Margutti possa 
nos fornecer mais elementos para mostrar que, além de Gonçalves de Maga-
lhães, outros pensadores desenvolveram filosofias também segundo os 
critérios reconhecidos noutros centros do período. 

Minha hipótese, portanto, é de que, ao considerarmos que somente 
quando da consolidação da filosofia acadêmica nos anos 1960 surge uma ex-
periência filosófica integral no Brasil, talvez tenhamos dado um passo atrás 
ou para o lado para o surgimento de um “intelectual cosmopolita globali-
zado”. Afinal, este tipo não encaixa perfeitamente num poeta-filósofo-
diplomata como Gonçalves de Magalhães? E também em críticos como Sylvio 
Romero e Tobias Barreto? Por outro lado, ao buscarmos por migalhas filosó-
ficas em manifestações culturais, religiosas e literárias que jamais se 
reconheceram nestes termos, não estaríamos igualmente desprestigiando 
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aqueles que, mesmo em comparação com centros de pesquisa mais celebra-
dos, desenvolveram um pensamento articuladamente filosófico, original e 
independente? Não seria o momento de, pelo estudo apurado de nossos sis-
temas de pensamento, reencontrarmos uma terceira margem há muito 
esquecida para a Filosofia no Brasil? 
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As ideias de Leonel Franca 1 
 

Rodrigo Marcos de Jesus 
 
 
1. Introdução 
 

Este trabalho apresenta as ideias filosóficas de Leonel Franca com ên-
fase no debate sobre a relação entre cristianismo e modernidade. O autor 
expressa essa relação na perspectiva do conflito entre cristianismo e moder-
nidade. A obra A crise do mundo moderno (1941) ilustra tal postura que, de 
algum modo, representou posição hegemônica da instituição Igreja católica 
no cenário político-cultural do país nas décadas de 1920-40. Nossa aborda-
gem combina a análise estrutural da obra citada e de outros textos com uma 
breve contextualização histórica e eclesial do autor, tendo a história das 
ideias filosóficas como campo temático. Indicaremos também a importância 
de uma obra específica de Franca para o estudo da filosofia brasileira. Ao 
final, faremos uma breve comparação entre Franca e Henrique C. Lima Vaz 
e comentaremos o resgate atual do pensamento francano.  

 
2. Leonel Franca: perfil intelectual e contexto histórico 

 
A cultura foi o terreno privilegiado do exercício político de Leonel 

Franca. É nessa esfera que desempenhará papel importante, junto com 

 
1 O texto recolhe de modo sintético e esquemático os principais tópicos da palestra realizada no III Colóquio Pensa-
dores do Brasil, ocorrida na FAJE em 09/05/2019. São apontamentos para exposição oral. Trata-se de uma versão 
resumida e modificada do ensaio mais amplo e detalhado “Catolicismo e Modernidade no Brasil: Leonel Franca e o 
antimodernismo”, publicado em Política e Cultura no Catolicismo Contemporâneo, Editora Fi, 2018. 



Rodrigo Marcos de Jesus | 91 
 

Alceu Amoroso Lima, de porta-voz dos interesses da Igreja Católica. Suas 
atividades estiveram associadas ao campo cultural, escrevendo, ensi-
nando, organizando eventos, publicações (como a revista Verbum), 
centros de cultura, escolas, universidade (como PUC-Rio), assessorando 
clérigos e leigos, subsidiando a redação de textos legais por meio de ofícios, 
projetos de lei, pareceres. Esteve ligado por muito tempo ao serviço pú-
blico, por exemplo, no Conselho Nacional de Educação (por longos 17 
anos). Circulou pela cúpula política do país, com presença marcante no 
Ministério da Educação. Sabe-se de sua influência na reforma do Código 
Civil, na Lei Eleitoral e no decreto 19.941/1931 que restabeleceu o ensino 
religioso nas escolas públicas (VILLAÇA, 2006, p. 209). Publicou obras 
como O Divórcio e O ensino religioso e o ensino leigo que exemplificam o 
trabalho de divulgação e convencimento das posições católicas junto a um 
público mais amplo, sobretudo de classe média e universitário. No campo 
do ensino filosófico, trazendo uma perspectiva neotomista, escreveu um 
livro de grande repercussão, adotado em escolas católicas e referência 
também no ensino superior: o Noções de história da filosofia, que contou 
com mais de 20 edições até os anos 1970. 

 
3. Fundamento filosófico: o neotomismo 

 
O neotomismo é o solo filosófico de Leonel Franca. Sua obra coaduna-

se perfeitamente às orientações das encíclicas papais Aeterni Patris (1879), 
de Leão XIII, que recoloca a importância de Tomás de Aquino como guia 
mestre para a defesa da fé católica, para o bem social e para a promoção 
das ciências, e Pascendi Dominici Gregis (1907), de Pio X, que elege como 
inimigo interno o modernismo filosófico, supostamente assentado em dois 
princípios, a saber: o agnosticismo e a imanência vital.  

De modo geral, Franca (1954) define o tomismo como uma grande 
síntese, mas o difere de um ecletismo, que seria simples justaposição de 
conhecimentos, sem um princípio ordenador e marcado pela coexistência 
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de doutrinas irredutíveis. A síntese do tomismo é uma espécie de orga-
nismo doutrinário vivo, ao mesmo tempo tradicional e progressivo, uma 
vez que recolhe as contribuições passadas de maneira reflexiva e incorpora 
os desafios presentes desde uma “metafísica do ser”, e não de uma filosofia 
da imaginação ou do sentimento. Na perspectiva de Franca, grandes ga-
nhos teria o pensamento moderno na convivência assídua com a obra 
tomista, a saber: a libertação definitiva do imanentismo e do agnosticismo, 
um senso vivo e positivo da realidade, uma lógica mais precisa e uma lin-
guagem mais exata, uma consideração adequada das questões eternas, 
uma independência das seduções dos modismos e o respeito ao ser.  

 
4. Cristianismo e modernidade: o conflito 

 
No livro A crise do mundo moderno Franca nos oferece sua visão da 

relação entre cristianismo e modernidade. Na verdade, trata-se fundamen-
talmente da relação entre cristianismo católico e mundo moderno. A obra 
enquadra-se no gênero de “literatura de crise”, que teve grande repercus-
são desde o final do século XIX. Franca propõe-se a averiguar o mal por 
que passa o mundo ocidental, diagnosticar suas causas e apresentar uma 
terapêutica eficiente para a saída da crise. Nessa investigação assume o 
ponto de vista da análise metafísica da cultura, considerada, o alicerce so-
bre o qual se erige uma civilização. Tal metafísica encontra sua ideia 
unificadora no humanismo integral enquanto uma concepção da vida que 
organiza os elementos de uma cultura e lhes dá forma espiritual, de modo 
que toda organização da vida coletiva torna-se reflexo necessário dessa 
concepção. Esse humanismo expressaria a relação do homem com o Ab-
soluto e instauraria um princípio de hierarquia e ordem na natureza 
humana segundo o qual as forças materiais se subordinariam às forças 
espirituais. A ausência ou subversão dessa ordem acarretariam desarmo-
nia e infelicidade, tanto pessoal quanto social. Será justamente esse o 
ponto fundamental da crítica francana à modernidade. 



Rodrigo Marcos de Jesus | 93 
 

O filósofo compreende a modernidade como “movimento histórico 
em antítese com os princípios espirituais que informaram a civilização me-
dieval” (1999, p. 73). E como a civilização medieval era alicerçada nos 
princípios cristãos, o mundo moderno constituir-se-á em contraposição ao 
cristianismo. De modo muito claro Franca indica os dois princípios meta-
físicos estruturadores da civilização moderna 1) a perda da ideia de Deus e 
2) a divinização do homem. Tais princípios concorrem para a ruptura com 
o cristianismo e a civilização fomentada por este. A perda da referência ao 
Absoluto e sua consequente entronização do homem como valor máximo 
revelar-se-ia como concepção inumana do homem e raiz primeira dos con-
flitos e do mal por que passa a civilização. 

Como se desenvolveram esses princípios? Que forças espirituais con-
tribuíram de modo negativo para o desvio do Absoluto? Neste passo 
Franca ataca praticamente todos os principais representantes e movimen-
tos da modernidade. Divide sua crítica em três momentos: primeiras 
rupturas, perda da ideia de Deus e divinização do homem.  

A Reforma protestante e a filosofia moderna, sobretudo Descartes, 
iniciam o processo de dissolução dos fundamentos espirituais da civiliza-
ção medieval indispensáveis a uma concepção integral do homem e ao 
convívio social. A Reforma protestante promoveria dois princípios deses-
truturadores: o individualismo, expresso no livre exame da Bíblia 
desvinculado da interpretação oficial do Magistério, e a desintegração in-
terna do indivíduo, dilacerado por dualismos entre natureza e graça, 
autoridade e liberdade, ciência e fé que não encontrariam sínteses adequa-
das. Resultado disso: anarquia interior, correlata da anarquia exterior 
provocada pela ênfase no indivíduo sobre o todo social. Já a filosofia mo-
derna, com o subjetivismo cartesiano, reforçaria ainda mais o 
individualismo. Descartes operaria duas cisões, uma epistemológica: sepa-
ração entre pensamento e ser, e outra antropológica: o dualismo corpo-
alma.  

Se as primeiras rupturas – Reforma e filosofia moderna – promovem 
o individualismo, contudo não atacam a ideia de Deus. Nem Lutero, nem 
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Descartes negam a transcendência e o Deus cristão. Mas o século XVIII 
extrairá várias consequências das ideias lançadas anteriormente, promo-
vendo uma crítica radical à concepção cristã de Deus e preparando terreno 
para a divinização do homem no século XIX. O racionalismo do séc. XVIII 
– expresso no deísmo inglês (desconsideração da dimensão sobrenatural 
do cristianismo, redução das verdades fundamentais àquelas atingidas 
pela razão), no filosofismo francês (pretensão de provar que a fé dos Evan-
gelhos é contrária à razão) e no iluminismo alemão (eliminação do 
sobrenatural da mensagem evangélica igualando-o às mitologias pagãs) – 
termina por combater a ordem sobrenatural e erige a razão em nova 
deusa. Nessa esteira, Kant iniciaria as tendências divinizadoras do homem 
que frutificarão no séc. XIX, pois esse filósofo conservaria da religião ape-
nas aquilo que pode ser encampado pela razão (como se vê no livro A 
religião dentro dos limites da simples razão), além disso daria, em sua te-
oria do conhecimento, um passo mais na construção da concepção do 
homem como absoluto e independente, já que o criticismo erige o homem 
como construtor do conhecimento, e no campo moral, ao postular o im-
perativo categórico, substituiria o valor objetivo do bem, característico da 
ética tradicional, pelo formalismo puro da lei, chegando assim à afirmação 
da autonomia absoluta da ação do homem. O filósofo de Königsberg, de 
certo modo, sintetiza o movimento anterior e abre caminho para sua ra-
dicalização no século XIX marcada pela imanência total, a antropolatria e 
o ateísmo. Os principais representantes desse novo passo são: A. Comte, 
F. Nietzsche e K. Marx. 

O filósofo positivista promoveria a negação de Deus e a adoração da 
Humanidade como último estágio de evolução do humano. Segundo a “lei 
dos três estados” o homem (no estágio positivo) abdicaria de pensar nos 
problemas relativos à origem e finalidade do mundo e da vida. O mundo 
material, devidamente tratado pela ciência, adquiria uma independência 
absoluta. E se, para satisfazer as exigências religiosas do homem, fosse ne-
cessário adorar alguém, isso seria realizado entronizando a Humanidade. 
O homem, assim, cultuar-se-ia a si mesmo.  
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O ateísmo radical resultante dessa trajetória agnóstica e positivista é 
expresso eloquentemente por Nietzsche. Franca dedica-se sobretudo à 
análise das obras da última fase do filósofo: Assim Falou Zaratustra, Ge-
nealogia da moral, O Anticristo, Ecce homo. Nietzsche negaria a divindade 
porque ela ameaçaria a liberdade humana. Daí a afirmação da “morte de 
Deus” e da subversão dos valores. A verdade, no sentido metafísico, é tam-
bém atacada. Ela simplesmente inexiste e admiti-la seria uma prova de 
fraqueza da vontade de potência do homem. Da afirmação da vontade de 
potência resultaria o Super-homem cujo ideal seria o domínio, a celebra-
ção da força, a afirmação de si. Ao indivíduo restaria apenas o fado do 
eterno retorno que, vivenciado na perspectiva do Super-homem, converte-
se em amor fati, ou seja, amor ao destino implacável em que tudo tende à 
destruição, sem apelo a nenhuma forma de idealismo ou transcendência.  

Marx continua a divinização do homem, agora não mais do homem 
individual, mas do homem coletivo, na figura do proletariado. O comu-
nismo representa o fim espontâneo das tendências da civilização moderna. 
O fim da alienação religiosa, propugnada pelo filósofo alemão, reduz-se a 
um elemento material: a evolução conflituosa das forças econômicas da 
sociedade. Nessa perspectiva, constata Franca, não há espaço para as 
ideias transcendentais ou de valor (moral, estético, religioso) no processo 
de superação da alienação, uma vez que essas são meros reflexos da situ-
ação econômica. Isso levaria a uma incompatibilidade visceral entre a 
religião e o comunismo e, por conseguinte, a uma luta sem tréguas contra 
toda expressão religiosa, do sentimento religioso à organização institucio-
nal (igreja). Cumpre-se, assim, a antropolatria da modernidade. 

Após percorrer os pontos-chave da trajetória moderna, a conclusão 
geral de Franca acerca das consequências metafísicas e sociais dos princí-
pios da modernidade é a crise espiritual. Crise das instituições: família, 
classes e sociedades. Crise das almas: uma completa “desfinalização da 
vida”. Perdeu-se a ordem e a inteligibilidade do mundo, rompida a harmo-
nia entre o natural e o sobrenatural, restou a desorientação. É diante dessa 
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crise que o cristianismo se colocará como terapêutica eficiente. O cristia-
nismo responde à crise com a defesa do espiritualismo. Isso se desdobra 
em duas dimensões principais: uma antropológica e outra axiológica. 

Com respeito ao aspecto antropológico, Franca sustenta uma antro-
pologia de base aristotélico-tomista, centrada na dignidade da pessoa. A 
pessoa possui uma característica que a define: sua natureza racional, on-
tologicamente compreendida enquanto subsistência (independência no 
ser) e inteligência, abertura ao domínio do ser (inclusive do seu funda-
mento último: o Absoluto), permitindo conhecer as coisas e adquirir 
consciência de si. Outro aspecto constitutivo da pessoa é a liberdade. Se-
gundo Franca, da independência do ser segue a independência do agir, 
fundando uma ordem moral a conferir dignidade suprema à pessoa. A an-
tropologia, tomada em seu plano ontológico, revelaria, assim, uma 
dimensão espiritual profunda do homem que, para não cair em uma exis-
tência sem destino, demandaria uma resposta ao anseio de Infinito 
presente na pessoa. Algo possível de ser respondido apenas por meio de 
uma presença Absoluta e pessoal. 

O aspecto axiológico orienta e arremata toda reflexão do jesuíta ao 
estabelecer o parâmetro para julgar qualquer projeto civilizacional. Ele de-
fende uma concepção espiritualista da vida, na qual a ordem sobrenatural 
sirva como critério seguro, eficaz e necessário de julgamento dos valores 
de uma civilização. Para Franca, a civilização, que é de ordem natural, en-
volve a expansão das virtualidades humanas. Porém, ressalva, o fim da 
civilização é um fim relativo, intermediário, “que, nas exigências impres-
critíveis do fim último do homem, encontra as normas de uma regulação 
indireta mas suprema” (1999, p. 246). Tal regulação suprema é de ordem 
sobrenatural, expressa de modo excelente e definitivo no cristianismo. 
Dessa forma, o desviar-se do balizador cristão só pode representar um fe-
nômeno de decadência. Por isso a secularização de uma cultura é vista 
como prenúncio de morte, indicação de dissolução do equilíbrio de seus 
elementos, já que destituída da dimensão espiritual. O cristianismo, então, 
é o fim da civilização. A concepção espiritualista da vida promovida pelo 
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cristianismo mostra-se, enfim, como a “grande força preservadora e im-
pulsionadora da moralidade humana”. E como o fator moral é 
preponderante para uma civilização, somente uma nova cristandade ofe-
receria a solução para a crise do mundo moderno, porque reorientaria os 
próprios fundamentos da vida humana, pessoal e coletivamente.   

 
5. A filosofia no Brasil segundo Franca 

 
Outro ponto de destaque no pensamento francano é sua abordagem 

da filosofia brasileira. Ainda que tenha dedicado apenas um texto sobre o 
assunto, em uma obra de caráter didático, teve o mérito de pôr em debate 
o pensamento filosófico do país em um contexto onde uma das poucas re-
ferências era o texto de Sílvio Romero A filosofia no Brasil, publicado ainda 
no século XIX.  

O texto em questão é o capítulo “A filosofia no Brasil (séc. XIX-XX)”, 
última parte do livro Noções de história da filosofia. Fora acrescentado na 
segunda edição (1921) do célebre manual do autor. Nesse capítulo, o filó-
sofo repassa as principais correntes e autores da filosofia brasileira do 
período, apresenta suas ideias, indica suas obras e tece críticas, sempre de 
um ponto de vista neotomista. O veredicto geral posto logo no princípio 
do texto não é animador. Para Franca, a filosofia brasileira carece de ori-
ginalidade, reproduz lutas alheias vindas da Europa e não apresenta 
seriação de ideias (algo já apontado por Romero). É, em síntese, uma cul-
tura filosófica reflexa. A causa dessa inferioridade cultural é a ausência de 
estudos metódicos e aprofundados, uma espécie de déficit institucional 
dado a falta de estabelecimentos de ensino dedicados ao cultivo da filosofia. 
Disso resultaria o autodidatismo de nossos filósofos. A avaliação negativa 
do autor recai sobre cada uma das correntes e filósofos apresentados. A 
única exceção, criticada porém também elogiada, é Farias Brito que, 
mesmo sem ser cristão, teria o mérito de com seu espiritualismo ter favo-
recido um retorno da juventude à igreja.  
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Franca classifica os pensadores brasileiros em três correntes. A cor-
rente espiritualista incluiria ecléticos (como Mont’Alverne); ontólogos e 
idealistas (como Gonçalves de Magalhães); escolásticos (como Soriano de 
Sousa). A corrente positivista divide-se em dois grupos: ortodoxos (a 
exemplo de Miguel Lemos) e dissidentes (Pereira Barreto). A corrente ma-
terialista e evolucionista é composta de materialistas transformistas (como 
Visconde do Rio Grande) e monistas evolucionistas (como Tobias Barreto 
– bastante criticado – e Sílvio Romero). Farias Brito não é tratado dentro 
de uma corrente. Franca lhe dedica um espaço mais amplo, revelando sua 
simpatia pelo autor mas condenando seu panpsiquismo panteísta. 

O julgamento negativo de Franca sobre a filosofia brasileira dos sé-
culos XIX e XX reaparecerá nas avaliações de Henrique Lima Vaz (O 
pensamento filosófico no Brasil hoje) e, mais recentemente, de Ivan Do-
mingues (Filosofia no Brasil). Sinal de que marcou profundamente uma 
certa visão acerca da filosofia do país2. 
 
6. Considerações finais 

 
Expostas as concepções de Franca, façamos dois apontamentos finais: 

a) comparação entre as posições filosóficas de Leonel Franca e Henrique 
Cláudio de Lima Vaz quanto ao tema modernidade e cristianismo; b) a 
retomada do pensamento francano hoje.  

As críticas de Franca ao pensamento moderno ancoram-se, sobre-
tudo, em dois aspectos: o epistemológico e o antropológico. No primeiro, 
existe a defesa do realismo gnosiológico contra todas as epistemologias 
que priorizam o papel do sujeito na produção do conhecimento. Do ponto 
de vista antropológico, ao seguir a tradição aristotélico-tomista, enfatiza a 
noção de pessoa que se, por um lado, permanece enredada em uma onto-
logia espiritualista rígida, por outro, será marca constante na reflexão 
católica e receberá novos influxos teóricos em Henrique Lima Vaz. Leonel 

 
2 Uma crítica da avaliação francana e de Vaz pode ser vista na introdução geral da História da Filosofia do Brasil de 
Paulo Margutti.  
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Franca não vai além de um reforço doutrinal das posições conservadoras 
e antimodernas da Igreja católica de seu tempo. Já o pensamento de Vaz, 
em especial no livro Ontologia e História, avança a compreensão católica 
do mundo moderno. Este desentranha do núcleo mesmo da cultura mo-
derna sua ancoragem em componentes cristãos. No autor mineiro existe 
uma ponderação: nem condenação, nem exaltação ingênua da moderni-
dade. O diálogo crítico e espírito de abertura para os novos tempos 
marcam a reflexão inicial vaziana que abriu perspectivas maiores para o 
compromisso social de integrantes da Juventude Universitária Católica 
(JUC) e da Ação Popular (AP) nos anos 1960. Entretanto, constatam-se re-
cuos posteriores em Vaz. A nosso ver, ele torna-se reticente com a 
modernidade e adota em seus últimos textos uma postura pessimista. 
Nesse sentido, a originalidade representada na primeira fase de seu pen-
samento perde vigor, ainda que sua filosofia ganhe em sistematicidade3.  

Se entre Franca e Vaz a apologia cede ao diálogo, por outro lado, os 
dois pensadores movem-se no terreno da metafísica. Franca coloca clara-
mente como maior problema do mundo moderno seus princípios 
espirituais. E Vaz, mesmo ressaltando a análise histórica, não deixa de in-
vestigar o que poderíamos chamar de inconsistências ontológicas da 
consciência moderna, sobretudo em sua compreensão de liberdade e de 
pessoa. Além disso, ambos os filósofos criticam a perda da dimensão do 
Absoluto, mesmo que sob vieses distintos.  

Caberia, ainda, perguntar se hoje, passadas importantes transforma-
ções na Igreja católica no decorrer do século XX, a perspectiva de Franca 
representa uma página virada da história. Afinal, a orientação espiritual 
sob o signo da ordem (termo tão presente em seus escritos) estaria defini-
tivamente ultrapassada? Em parte. O conservadorismo expressado por 
Franca encontra-se matizado como posição hegemônica na Igreja católica 

 
3 A título de ilustração desse recuo: “Muitas saídas são apontadas e algumas efetivamente tentadas para a crise da 
modernidade. É permitido, porém, pensar que nela permaneceremos ou dela não sairemos enquanto não se univer-
salizar a experiência da inanidade do não-sentido do humanismo antropocêntrico. Somente essa experiência poderá 
dirigir as energias espirituais da civilização para o reencontro da fonte transcendente do sentido ou para descobrir 
uma nova estrutura da experiência do Transcendente que se torne princípio inspirador de uma realização mais au-
tenticamente humana dos grandes ideais da modernidade (2002, p. 174-5)   
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brasileira pós-Concílio Vaticano II, mas não inexistente. A crítica do filó-
sofo à perda dos fundamentos metafísicos da cultura encontra atualmente 
respaldos ou ressonâncias em movimentos intelectuais conservadores. 
Nessa linha valeria a pena comparar as posições de Franca com a de alguns 
“gurus” de posições conservadoras no campo da cultura e da religião 
como, por exemplo, Olavo de Carvalho4 e o Padre Paulo Ricardo5. Além 
disso, nota-se uma recuperação editorial de algumas obras do jesuíta por 
parte de grupos conservadores, sendo alguns desses empenhados em uma 
“guerra cultural” contra a esquerda política e o pensamento progressista 
em geral. Exemplos disso são as reedições recentes de A crise do mundo 
moderno por duas casas editoriais, Ecclesiae6 e Instituto Santo Atanásio7, 
assim como novas edições de outras obras como O método pedagógico dos 
jesuítas e A formação da personalidade pelas Edições Hugo de São Vítor8. 
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As ideias de Lima Vaz 
 

Claudia Maria Rocha de Oliveira 1 
 
 
Introdução 
 

Henrique Cláudio de Lima Vaz é um importante filósofo jesuíta bra-
sileiro do século XX. Com o objetivo de apresentar em linhas gerais 
algumas ideias centrais desenvolvidas por esse importante pensador, divi-
diremos esta apresentação em três partes. Na primeira, ao reconstruir um 
breve contexto histórico, indicaremos de que modo Lima Vaz, ao preten-
der pensar a relação entre o Absoluto e a História, se tornou uma espécie 
de intelectual público. Sem se tornar um militante político, ele consegue 
exercer papel importante junto à Juventude Universitária Católica (JUC). 
Em seguida, examinaremos de que modo Lima Vaz assume a dialética 
como método de investigação e de que maneira, a escolha por esse método, 
torna possível defender uma íntima articulação no interior do desenvolvi-
mento da reflexão limavaziana. Finalmente, apresentaremos a categoria 
de pessoa como sendo uma categoria chave para a compreensão da pro-
posta do filósofo jesuíta. A partir dessa categoria central também é possível 
verificar uma íntima articulação no interior de sua reflexão.  
  

 
1 FAJE 
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1. Contexto histórico e a questão da relação entre o Absoluto e a 
História 

 
A questão sobre a relação entre o Absoluto e a História acompanhou 

Lima Vaz ao longo de toda a sua trajetória intelectual. Ela pode ser consi-
derada como um fio condutor em torno do qual todo o seu percurso 
reflexivo pode ser unificado. A questão que se coloca para o filósofo jesuíta 
surge a partir da aparente oposição que existe entre o Absoluto e a Histó-
ria. Como articular a História compreendida como o lugar do tempo 
propriamente humano e, portanto, como o lugar da manifestação de uma 
subjetividade finita e singular, que é no mundo e que ao ser-no-mundo 
instaura nele um sentido propriamente humano, com o Absoluto caracte-
rizado pela transcendência e infinitude, pela não contingência e por seu 
valor não relativo?  

Para o filósofo jesuíta, trata-se de defender que a mensagem cristã 
não é desvinculada do exercício de uma liberdade engajada na história. 
Essa posição assumida por Lima Vaz pode ser constatada desde os seus 
primeiros escritos. Neles podemos identificar uma preocupação com as 
questões ligadas à situação social e política e a necessidade de elaborar 
uma filosofia cristã que, sem negar o transcendente, fosse capaz de lançar 
luzes e conferir inteligibilidade à dimensão da história. 

Esta preocupação nasce a partir do próprio contexto histórico no qual 
Lima Vaz estava inserido. Mas, o que caracteriza esse contexto? A partir 
de qual realidade histórica o filósofo jesuíta se viu confrontado com a ne-
cessidade de pensar a relação entre o Absoluto e a História? 

Henrique Cláudio de Lima Vaz nasceu em Ouro Preto, em 24 de agosto 
de 1921, e faleceu em Belo Horizonte no dia 23 de maio de 2002. Com de-
zesseis anos de idade ingressou na Companhia de Jesus. Cursou filosofia em 
Nova Friburgo, onde teve como importantes mestres o humanista Eduardo 
de Magalhães Lustosa e o físico Francisco Xavier Roser. Estudou teologia e 
defendeu a tese de doutorado em Filosofia pela Pontifica Universidade Gre-
goriana. No tempo em que viveu em Roma foi aluno de renomados 
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professores, tais como Charles Boyer, Paolo Dezza, Frederick Copleston, Jo-
hannes B. Lotz e René Arnou. Teve ainda contato com importantes textos de 
autores de língua francesa, dentre os quais podemos citar Teilhard de Char-
din, Jean Paul Sartre, Emmanuel Mounier, Henric de Lubac e Mauricio 
Blondel. Em 1953 retornou ao Brasil. Os primeiros anos como professor na 
Faculdade de Filosofia da Companhia de Jesus, em Nova Friburgo, são con-
siderados pelo próprio Lima Vaz como tranquilos. As aulas eram 
ministradas em latim e seguiam método rigoroso.  

No final da década de cinquenta e início da década de 60, ao se sentir 
provocado pela situação histórica, política e social do Brasil, escreveu al-
guns textos importantes. Dentre eles podemos citar os textos sobre 
Marxismo e Filosofia, sobre Cristianismo e Consciência histórica e, ainda, 
sobre a mensagem de João XXIII. Esses textos fizeram com que Lima Vaz 
se tornasse conhecido e atraísse para perto de si vários jovens da Juven-
tude Universitária Católica (JUC). Esses jovens procuravam uma melhor 
fundamentação para as suas tomadas de posição num contexto social e 
político bastante complexo e marcado por forte atração exercida pelo co-
munismo. 

No cenário que antecede ao golpe militar de 1964, Lima Vaz adotou 
uma posição bastante lúcida, capaz de pensar o engajamento histórico in-
timamente vinculado à experiência cristã. Paulo Arantes, em um 
depoimento sobre Lima Vaz, escreve que o texto “Cristianismo e consciên-
cia histórica” escrito pelo filósofo jesuíta “passou a ser uma espécie de 
documento, texto-base, para a militância católica de esquerda que se con-
siderava socialista naquele momento” (ARANTES, 2005, p. 9). Neste texto, 
Lima Vaz defende a tese de que  

 
a edificação da imagem moderna do mundo na forma do universo científico, 
libertando a subjetividade dos quadros estáticos do cosmos antigo, longe de se 
opor, vai ao encontro, no plano das significações profundas, da visão cristã. 
Esta, com efeito, tem seu centro numa aguda compreensão da subjetividade 
como radical transcendência sobre a ordem “natural” do mundo e como liber-
dade empenhada num destino histórico (LIMA VAZ, 2002, pp. 165-6) . 
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A consciência histórica moderna, à medida que se apoia numa ima-
gem de ser humano e de sua ação como princípios de interpretação da 
história e do mundo, caracterizados por uma ativa transcendência do ho-
mem, desenvolve-se a partir de ideais culturais profanos. Na modernidade 
se estabelece uma oposição entre o homem e o transcendente, como se 
houvesse a impossibilidade de afirmar, ao mesmo tempo, a ação criativa e 
instauradora de sentido do ser humano, e a existência de um ser Absoluto 
como causa última da realidade e do sentido. Diante desse contexto, Lima 
Vaz defenderá que não há uma oposição entre a subjetividade empenhada 
historicamente e o Absoluto transcendente. Ele procurará mostrar que a 
história pode ser pensada em relação com o Absoluto.  

Este esforço de Lima Vaz foi acolhido e serviu de orientação para a 
Juventude Universitária Católica (JUC) que, no início da década de ses-
senta, se sentia sem fundamentação para o seu posicionamento político. 
Embora nunca tenha sido um militante político, Lima Vaz inspirou, atra-
vés de seus textos, vários jovens católicos que, se por um lado, não eram 
marxistas, nem comunistas, por outro lado, eram cristãos que buscam 
construir uma sociedade mais justa e menos desigual através de um enga-
jamento político. 

Sobre a atuação política da Juventude Universitária Católica (JUC), 
Hebert de Souza escreve: Pe. Vaz “nunca foi um ator de nossa política, nem 
definiu os cenários de nosso engajamento. Ele simplesmente definiu o fun-
damento filosófico de nossa opção naquele momento” (SOUSA, 1982, p. 
20). Fernando Bastos de Ávila esclarece que “o Pe. Vaz procurou oferecer 
àqueles jovens novos parâmetros, novas categorias de análise, iniciando-
os na temática da consciência histórica e numa crítica inteligente do mar-
xismo” (ÁVILA, 1982, p. 15). 

O lugar de destaque assumido por Lima Vaz neste contexto é explici-
tado por Paulo Arantes na medida em que ele reconhece que o Pe. Vaz 
ocupa um lugar deixado em aberto seja pela universidade seja pela mili-
tância política. De acordo com Arantes, naquele período, a filosofia 
produzida na USP, considerada naquele contexto como sendo a filosofia 
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universitária ou acadêmica competente, profissional, era uma “filosofia 
europeia no Brasil” (ARANTES, 2005, p. 15). Tratava-se de uma filosofia 
que, ao dar as costas para o contexto brasileiro, assumia como objeto de 
investigação a própria filosofia. Por outro lado,  

 
os comunistas, por exemplo, simplesmente davam as costas para a filosofia 
profissional porque, para eles, aquilo era uma brincadeira de mau gosto, era 
nada; o que interessava era uma explicação da sociedade, da luta de classes, o 
fim da história, a revolução, a reconciliação, a alienação e assim por diante. E 
a filosofia profissional não falava mais disso (ARANTES, 2005, p. 17).  
 

Em consequência, Arantes defende que era natural que os implicados 
“na enorme luta de transformação social que estava se dando no Brasil se 
dirigissem, quase por gravitação, por tropismo natural, às várias versões 
do marxismo que tentavam dar conta de compreender aquele momento 
histórico” (ARANTES, 2005, p. 17).  

Lima Vaz aparece nesse contexto como uma terceira via, que conse-
gue articular dimensões importantes das duas vias anteriores. Ele é 
definido por Arantes como intelectual público. Sem negar a filosofia aca-
dêmica, e ao se dedicar ao exercício rigoroso do filosofar, ele era capaz de 
não voltar as costas para o contexto brasileiro. Ao refletir a partir da pers-
pectiva de uma filosofia da história, o filósofo jesuíta se torna uma nova e 
importante inspiração para o movimento estudantil que se via atraído pelo 
comunismo, mas que ao mesmo tempo colocava em questão a necessidade 
de abdicar da própria experiência de fé para poder se engajar politica-
mente. Todo o esforço, de Lima Vaz, volta-se então neste período para uma 
tentativa de lançar luzes sobre os desafios concretos de um tempo, sem 
perder de vista a experiência da transcendência.  

Para Lima Vaz, como indicamos anteriormente, a descoberta da cons-
ciência histórica moderna não é incompatível com a experiência cristã. Ao 
contrário, para pensar de modo autêntico os desafios da modernidade é 
preciso pensar a subjetividade humana como capaz de liberdade e respon-
sabilidade e, portanto, como ser “histórico” criador de um tempo 
propriamente humano. Essa defesa da subjetividade, no entanto, não é 
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para Lima Vaz incompatível com o cristianismo. Ao contrário, ela estaria 
na base do personalismo bíblico-cristão que, se por um lado, defende “a 
transcendência do homem sobre a natureza”, por outro lado, afirma o ser 
humano a partir de “seu empenho histórico num plano de decisões e acon-
tecimentos” (LIMA VAZ, 2002, p. 175).  

Contudo, por ser mal compreendido e por receio da agitação política, 
Lima Vaz foi transferido, em 1964, para Belo Horizonte. Na capital mineira 
teve que responder a processo militar que foi arquivado por falta de pro-
vas. Também foi convidado a lecionar na Faculdade de Filosofia da 
Universidade Federal de Minas Gerais. O seu envolvimento com a agitação 
política nos anos anteriores foi progressivamente cedendo lugar a uma 
vida cada vez mais reservada. Isto, no entanto, não significa que Lima Vaz 
não tenha tido uma vida reservada antes. O próprio Paulo Arantes reco-
nhece que “o caso do Pe. Vaz foi um caso absolutamente sui generis de 
intelectual público mas absolutamente clandestino, porque ninguém sabia 
dele: ele não falava em público, não escrevia em jornal, mas estava por trás 
de um movimento social da maior importância”. Neste sentido, ele era 
“um intelectual público, um filósofo público, mas absolutamente privado” 
(ARANTES, 2005, p. 19).  

A transferência para Belo Horizonte é considerada, por alguns inter-
pretes de Lima Vaz, como marco a partir do qual seria possível dividir a 
reflexão do Pe. Vaz em duas fases. Uma mais ligada aos problemas políti-
cos e sociais e outra mais distante deste tipo de problemática. Tendemos, 
no entanto, a nos afastar dessa interpretação. A nosso ver, as inquietações 
que levam Lima Vaz a ser considerado como intelectual público, orientam 
o desenvolvimento de sua proposta filosófica ao longo de todo o seu per-
curso intelectual. Não há, portanto, a nosso ver uma ruptura que nos 
autorize a falar de um primeiro e de um segundo Lima Vaz. A necessidade 
de aprofundar a investigação iniciada no final da década de cinquenta con-
duz o filósofo jesuíta a elaborar, a partir do final da década de oitenta, uma 
filosofia sistemática que torna possível articular Absoluto e História. In-
tenção desde sempre presente na investigação limavaziana.  
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Para justificar a nossa posição, faz-se necessário apresentar de que 
modo Lima Vaz assume o método dialético como caminho de investigação 
e de inquirição. Em seguida, mostraremos que o personalismo cristão, a 
partir do qual Lima Vaz procura apoiar sua convicção de que não há in-
compatibilidade entre a afirmação de uma subjetividade historicamente 
empenhada e um absoluto transcendente, acompanha Lima Vaz ao longo 
de toda a sua trajetória intelectual. A opção personalista de Lima Vaz se 
faz explicita nas suas obras sistemáticas. Nelas a categoria de pessoa se 
constitui como ideia chave, unificadora de toda a reflexão. 

 
2. O método dialético  

 
Ao assumir a dialética como método de investigação, Lima Vaz busca 

inspiração em dois modelos que, segundo ele, são paradigmáticos: a dialé-
tica platônica e a dialética hegeliana. Cabe aqui indicar brevemente quais 
são os elementos que Lima Vaz resgata de ambos os modelos e em que 
medida ele também se afasta de cada um deles. Este exercício nos ajudará, 
em primeiro lugar, a esboçar em grandes traços a originalidade do modelo 
dialético proposto por Lima Vaz. Em seguida, a partir desse esboço, será 
possível justificar a existência de uma unidade no interior da proposta li-
mavaziana.   

Pe. Vaz defende que, tanto em Platão quanto em Hegel, a dialética 
não pode ser compreendida como um conjunto de regras pré-estabeleci-
das a ser aplicado a qualquer conteúdo. Em ambos os pensadores, a 
dialética deve ser entendida como um caminho de investigação que as-
sume como ponto de partida as oposições e contrariedades na própria 
afirmação do ser e possui como finalidade encontrar uma forma estável 
do logos, capaz de superar as oposições que estão na origem do caminho. 
Além disso, a própria estrutura do real é dialética. Portanto, ao assumir a 
dialética como caminho, trata-se de compreender a investigação filosófica 
como um exercício de busca, como uma investigação que, ao partir de apo-
rias concretas, deve conduzir à elucidação do sentido.  
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Mas, quais são as aporias a partir das quais Platão e Hegel desenvol-
vem, cada um a seu modo, o próprio exercício da investigação filosófica? 
Para Lima Vaz, o ponto de partida assumido por Platão é, justamente, a 
crise da pólis grega. Hegel, por sua vez, parte daquilo que ele mesmo re-
conhece como sendo a dilaceração ou cisão da cultura. Em ambos os casos 
a dialética surge como resposta a uma necessidade histórica. Platão se viu 
confrontado com pelo menos três problemas fundamentais: a questão dos 
critérios a partir dos quais é possível definir uma ação como moral, o pro-
blema da possibilidade de elaboração da ciência e a questão se o mundo 
possui ou não uma realidade. Hegel, por sua vez, se confronta com a cisão 
ou a dilaceração da existência histórica provocada pela dificuldade de con-
ciliar o helenismo e o cristianismo com a modernidade.  

Ao se confrontarem com as aporias do próprio tempo histórico, tanto 
Platão quanto Hegel, fizeram um exercício de busca e investigação com o 
objetivo de encontrar saídas para as aporias. Contudo, o caminho percor-
rido por ambos os pensadores é bastante distinto. Platão se orienta a partir 
do cosmocentrismo antigo. Hegel inaugura o paradigma historiocentrico. 
Em consequência, Platão encontra solução para as aporias a partir da con-
templação das ideias transcendentes. Para Hegel, por sua vez, o sentido do 
todo apenas pode ser alcançado através do exercício da rememoração his-
tórica. O absoluto neste caso se apresenta como realidade imanente, como 
o resultado do movimento dialético.  

Embora assumam caminhos distintos, a dialética em Platão e em He-
gel deve ser compreendida, segundo a interpretação limavaziana, como 
ontologia. Trata-se, portanto, de um movimento da razão que, ao partir de 
aporias concretas, faz um esforço para reconduzir a multiplicidade aporé-
tica a uma unidade de sentido. 

Ora, ao assumir a dialética como método e buscar inspiração nos mo-
delos platônico e hegeliano, Lima Vaz propõe um caminho dialético que 
deve ser compreendido também como ontologia. No seu último livro, Ra-
ízes da Modernidade encontramos uma importante confirmação de que, 
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para Lima Vaz, a dialética não deve ser compreendida como conjunto de 
regras pré-estabelecidas. Ele afirma  

 
O procedimento dialético não é um procedimento formal no qual uma forma 
lógica é aplicada a um conteúdo que lhe é exterior. Ela traduz a lógica intrín-
seca do conteúdo, o dinamismo da sua própria inteligibilidade. [...] O 
procedimento dialético é inseparável, portanto, da consideração e avaliação do 
conteúdo (LIMA VAZ, 2002a, p. 158)  
 

Ao assumir como ponto de partida da investigação as aporias da pró-
pria situação histórica na qual está inserido, o filósofo jesuíta pretende, 
através de um esforço racional, reconduzir a multiplicidade a uma unidade 
ordenada capaz de conferir inteligibilidade ao real. O objetivo, portanto, 
nada mais é do que ser capaz de lançar luzes sobre a situação aporética 
que deu origem ao movimento de investigação. Mas, qual situação aporé-
tica é essa?  

A interpretação que Lima Vaz propõe da dialética de Platão e da dia-
lética de Hegel nos conduz a defender que o ponto de partida da reflexão 
filosófica desenvolvida pelo próprio Lima Vaz é também o contexto histó-
rico no qual ele estava inserido. As aporias de um tempo conduzem o 
filósofo jesuíta à reflexão. Trata-se, portanto, de ler a filosofia de Lima Vaz 
como um esforço de interpretação do seu próprio tempo histórico. O que 
se busca, neste sentido, é justamente lançar luzes sobre as aporias concre-
tas de um tempo e de um contexto. Contudo, ao aprofundar a investigação, 
Lima Vaz se confronta com problemas mais amplos e mais profundos que 
estariam por trás das aporias históricas que podem ser constatadas de 
modo mais imediato. Para Lima Vaz, o niilismo metafísico e o niilismo 
ético deixam sem solução a questão do sentido de existir e a questão da 
orientação da ação, problemas estes que estariam na base das crises sociais 
e políticas. Em consequência, apenas a elucidação dessas questões torna 
possível compreender melhor as aporias que se apresentam na origem do 
caminho. 

A pergunta que permanece seria então a seguinte: qual a novidade de 
Lima Vaz em relação à proposta de Platão e Hegel. Dissemos no início desta 
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apresentação que uma das grandes questões que orientam a reflexão de 
Lima Vaz é aquela que diz respeito à relação entre o Absoluto e a História. 
Se observarmos, a dialética em Platão aponta para o ser real compreendido 
como ideia, realidade transcendente, eterna, imutável, sempre igual. A di-
alética em Hegel, por sua vez, procura pensar o ser a partir da articulação 
dialética entre o ser e suas manifestações no tempo. O ser é pensado, por-
tanto, como história. Lima Vaz, diante destas duas possibilidades, procura 
articular o movimento histórico com a noção de Absoluto.  

Como Hegel, ele acentua a importância do nosso ser-aí em devir, con-
ferindo lugar de destaque para a historicidade de nossa existência. O ser 
humano é para Lima Vaz, necessariamente, ser-no-mundo e, enquanto tal, 
deve assumir a responsabilidade pelo exercício da própria liberdade. Por 
outro lado, como Platão, o filósofo jesuíta defende que o fundamento úl-
timo da existência e das ações finitas é o ser transcendente. O Absoluto 
real, que para Lima Vaz não é ideia, como para Platão, mas sim ato puro 
de ser, como para Tomás de Aquino, apresenta-se como princípio e fim de 
toda a história. Isso significa que, embora as questões sobre o sentido de 
existir e sobre a orientação da ação apenas possam encontrar respostas 
adequadas a partir do contexto histórico social, a condição de possibilidade 
da própria busca pelo sentido é uma realidade Absoluta, transcendente e, 
portanto, transhistórica.  

Ao pressupor uma articulação entre a História e o Absoluto no inte-
rior do próprio caminho dialético, Lima Vaz define os passos que devem 
seguir uma investigação a respeito do real. Em primeiro lugar é necessá-
rio, segundo ele, diante de uma aporia concreta, determinar o objeto de 
investigação. Em seguida, é fundamental elaborar categorias a partir das 
quais seja possível dizer a realidade investigada. A elaboração das catego-
rias deve levar em consideração três níveis de compreensão da realidade: 
a pré-compreensão, que consiste numa compreensão mais imediata e co-
tidiana da realidade, a compreensão explicativa, que é a compreensão 
própria das ciências modernas, e a compreensão filosófica ou transcen-
dental. Finalmente, após determinar o objetivo e elaborar as categorias 
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necessárias a partir das quais será possível pensá-lo, chega-se ao momento 
propriamente dialético. Trata-se, então, de articular as categorias numa 
unidade de sentido. Este momento é orientado por três princípios funda-
mentais: o princípio de limitação eidética, o princípio de ilimitação tética e 
o princípio de totalização.  

O princípio de limitação eidética impõe a necessidade de exprimir o 
objeto de investigação de modo determinado. O princípio de ilimitação té-
tica, que decorre do dinamismo do espírito humano, nos faz perceber que 
toda determinação conceitual do objeto não é capaz de esgotar o sentido 
da realidade. Finalmente, o princípio de totalização aponta para a necessi-
dade de buscar uma identidade entre o ser objetivado pelo conceito e o ser 
em si mesmo. Esta identidade indicada pelo princípio de totalização como 
telos do movimento dialético é sempre uma identidade intencional. O prin-
cípio de totalização não é um princípio totalitário. O sistema filosófico deve 
permanecer sempre aberto.  

Ao obedecer a estes três princípios, o discurso torna possível uma ex-
plicitação do sentido do ser a partir do nível da inteligibilidade para nós. 
Mas é a própria realidade, na sua existência concreta e histórica que, por-
que atravessada pelo absoluto, se constitui como princípio de toda 
inteligibilidade. Ao propor um caminho dialético original, Lima Vaz con-
segue, portanto, articular a transcendência platônica com a historicidade 
hegeliana conferindo à nova proposta traços bastante singulares. 

A dialética em Lima Vaz nos permite perceber, portanto, que o pro-
blema de fundo que o orientou na elaboração filosófica dos anos cinquenta 
e sessenta, ou seja, a questão da relação entre o Absoluto e a História, per-
manece como fio condutor de toda a sua reflexão. Além disso, a dialética 
será o método adotado por Lima Vaz na elaboração de seu sistema filosó-
fico que, necessariamente, deve ser compreendido como sistema aberto.  

O conceito central do sistema filosófico limavaziano, como procura-
remos mostrar no que se segue é o conceito de pessoa. Enquanto pessoa, 
o ser humano é necessariamente um ser-no-mundo e, portanto, respon-
sável por sua realização no tempo. Contudo, o Absoluto é condição do 
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próprio dinamismo existencial de cada pessoa singular. A pessoa humana, 
portanto, está necessariamente situada “entre o tempo e a eternidade”. A 
questão da relação entre História e Absoluto continua presente nas obras 
de maturidade de Lima Vaz. Não há dois Lima Vaz, mas um mesmo Lima 
Vaz que pensa as mesmas questões a partir de perspectivas cada vez mais 
aprofundadas. Vejamos, então, o que o filósofo jesuíta compreende por 
pessoa. 

 
3. A Pessoa como categoria chave da proposta de Lima Vaz  

 
O sistema filosófico de Lima Vaz que, como afirmamos anterior-

mente, constitui-se como sistema aberto, estrutura-se a partir de três 
“eixos” constitutivos: uma ontologia do ser humano, uma ontologia do 
agir, e uma metafísica em sentido estrito, como reflexão sobre o absoluto. 
Estes três “eixos” estão intimamente articulados e constituem em conjunto 
a Metafísica limavaziana. Metafísica compreendida aqui na sua significa-
ção clássica, como “ciência” que engloba de modo articulado a investigação 
sobre “o ente enquanto ente” e a investigação sobre “as causas e os prin-
cípios primeiros”. Ora, em todos os três “eixos” a categoria de pessoa se 
apresenta como categoria chave da reflexão. Neste sentido, podemos de-
fender que a Metafísica elaborada por Lima Vaz é uma Metafísica da 
Pessoa. O filósofo jesuíta é, portanto, um personalista. O personalismo 
cristão, que desde a década de cinquenta já estava na base das opções teó-
ricas do filósofo de Ouro Preto, o acompanha ao longo de toda a vida.  

Como vimos, desde os seus primeiros textos, Lima Vaz procura mos-
trar que não há incompatibilidade entre o pensamento cristão e a noção 
moderna de consciência histórica. Ao propor assumir a defesa de um cris-
tianismo comprometido e, portanto, caracterizado pelo empenho 
responsável da liberdade na história, Lima Vaz deixa bastante clara a sua 
relação com o personalismo cristão. Autores como Mounier, Maritain e De 
Finance, apenas para citar alguns exemplos, são referências importantes 
para o filósofo jesuíta. 
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Mas, o que significa personalismo? Maurice Nedoncelle esclarece que  
 
O termo personalismo designa toda e qualquer doutrina que atribua às pes-
soas um lugar importante na realidade, ou, a fortiori, que considere as pessoas 
como a única realidade. Numa caracterização mais fina, diremos que o perso-
nalismo consiste na exigência do respeito pela pessoa humana, na ação moral 
e na organização social (NEDONCELLE, 1961, p. 201). 
 

Nesse mesmo sentido, no texto Manifesto ao serviço do personalismo, 
Mounier defende que o personalismo é “toda doutrina, [...] toda a civiliza-
ção que afirme o primado da pessoa humana [...]” (MOUNIER, 1967, p. 9). 
A partir daí ele procura descrever o ideal de uma comunidade personalista, 
como sendo “uma comunidade onde cada pessoa se realizaria na totalidade 
de uma vocação continuamente fecunda” (MOUNIER, 1967, p. 114-5). Isto 
significa que uma comunidade personalista seria aquela que, ao afirmar a 
primazia da pessoa humana, assumiria como finalidade a conquista das 
condições necessárias para a realização da pessoa na sua humanidade mais 
radical. 

A defesa do primado da pessoa não é incompatível com a fé cristã. Ao 
contrário, para o personalismo, a pessoa, imagem e semelhança de Deus, 
possui um valor absoluto e, portanto, é necessário que nos empenhemos 
concretamente para garantir que a dignidade humana seja preservada e 
para garantir as condições do exercício desta mesma dignidade. Por outro 
lado, a primazia da pessoa humana apenas pode ser defendida à medida 
em que ela for pensada em analogia com a pessoa divina. A própria cate-
goria de pessoa foi em primeiro lugar desenvolvida em contexto teológico, 
para apenas posteriormente ser utilizada pela filosofia.  

Ora, ao se aproximar do personalismo cristão, Lima Vaz confere lu-
gar de destaque a categoria de pessoa. Esse destaque se torna ainda mais 
visível nas obras sistemáticas. A categoria de pessoa se apresenta, em certo 
sentido, como a categoria chave da Antropologia Filosófica, da Ética Filo-
sófica e também de Raízes da Modernidade. O ser humano, que existe 
historicamente e que se coloca as questões a respeito do sentido do existir 
e da orientação para as ações, é pessoa. Mas, o que isso significa?  
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Para Lima Vaz, a categoria de pessoa é a mais adequada para expri-
mir “toda riqueza inteligível” que se condensa no estágio “mais elevado da 
auto-afirmação do sujeito” (LIMA VAZ, 1992, p. 190). Ela deve ser compre-
endida tanto a partir da ordem de inteligibilidade para nós, quanto na 
ordem de inteligibilidade em si. No primeiro caso, a categoria de pessoa 
apresenta-se como ponto de chegada do discurso que tem por finalidade 
exprimir a unidade final do ser humano. Ela é a “expressão acabado do Eu 
sou”, ou ainda, a “expressão adequada com a qual o sujeito se exprime ou 
se diz a si mesmo” (LIMA VAZ, 1992, pp. 191-2).  

No segundo caso, ou seja, a partir da ordem da inteligibilidade em-si, 
a pessoa é “começo absoluto”. Lima Vaz esclarece que “como princípio a 
pessoa se põe absolutamente na raiz inteligível da afirmação Eu sou que 
percorre todo o discurso antropológico como mediação pela qual o homem 
se significa e se unifica segundo diversos aspectos do ser” (LIMA VAZ, 
1992, p. 192). 

No nível da inteligibilidade para nós, a pessoa deve ser compreendida 
como síntese dialética entre essência e existência. A essência é marcada 
por uma oposição dialética entre estrutura e relação. Enquanto ser de es-
trutura, a pessoa é corpo, psiquismo e espírito. Constitui-se como ser-em-
si, isto é, como ipseidade. Por outro lado, enquanto ser de relações, a pes-
soa é, necessariamente, ser-no-mundo, ser-com-os-outros e ser-para-a-
transcendência. Constitui-se como ser-para, como alteridade. Para que o 
ser humano se realize humanamente ele precisa unificar a própria vida 
através de atos existenciais concretos. Estes atos precisam ser capazes de 
unificar, existencialmente, ipseidade e alteridade. A pessoa, portanto, deve 
ser compreendida como unidade de opostos, em continuo processo de uni-
ficação da própria vida. 

Neste sentido, ontologicamente somos pessoa, mas existencialmente 
nos tornamos pessoa quando fazemos a experiência do existir pessoal. Para 
Lima Vaz, o existir pessoal se constitui como “experiência integradora e sin-
tética” que implica a totalidade do nosso ser e, nesse sentido, um empenho 
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radical. A experiência do existir pessoal apresenta-se, portanto, como a ex-
periência de uma “tarefa”, ou ainda, como a  

 
experiência da própria existência distendida entre o fluir das coisas para as 
quais se volta na relação de objetividade, a interpelação do outro em face da 
qual se vê na relação de intersubjetividade, e o apelo da transcendência que 
atravessa e eleva todo o seu ser e o lança permanentemente no risco de ser ou 
não-ser, de abrir-se ao sentido ou de perder-se no absurdo (LIMA VAZ, 1992, 
p. 205).  
 

As respostas para as aporias, que se apresentaram na origem do ca-
minho de investigação, apenas poderão vir a ser encontradas à medida que 
fizermos a experiência do existir pessoal. Essa experiência engloba a expe-
riência da presença às coisas, da presença ao outro e da presença ao 
absoluto. A experiência do existir pessoal torna possível a passagem da 
forma humana natural para a forma propriamente humana que “é a forma 
‘natural’ recriada pelo homem como expressão do seu ser”. Através do 
existir pessoal, a pessoa torna-se o que ela é. Esse existir, no entanto, supõe 
necessariamente um engajamento bastante empenhativo da totalidade da 
pessoa. Neste sentido, Maritain afirma que “a pessoa humana [...] deve 
tornar-se o que é. E isto a um custo doloroso e com riscos ingentes. Deve 
conquistar pessoalmente, na ordem moral, a própria liberdade e a própria 
personalidade” (MARITAIN, 1965, p. 33). Ao caminhar na mesma direção, 
Mondin também afirma que “o Eu torna-se pessoa somente na medida em 
que se empenha na ação e assume a responsabilidade dos próprios atos” 
(MARITAIN, 1965, p. 33). 

Ora, os atos estão sempre inseridos num contexto político, social e 
cultural. Portanto, o existir pessoal deve ser compreendido como o existir 
concreto e situado. Existir como pessoa implica, pois, saber se posicionar 
e agir concretamente de modo responsável e livre. O filósofo jesuíta, de 
modo algum dá as costas para os problemas sociais e políticos concretos. 
O que ele pretende, como estamos procurando defender, é justamente lan-
çar luzes sobre as aporias que se apresentam na origem do caminho. Mas, 
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ao invés de elaborar uma filosofia política e social, ele aprofunda a inves-
tigação a respeito das aporias iniciais elaborando uma ontologia do ser, 
mas também uma ontologia do agir, e, portanto, em certo sentido uma 
ontologia social.   

Do ponto de vista ontológico, o ser humano é pessoa. Contudo, do 
ponto de vista existencial, ele precisa torna-se aquilo que ele é pelo exercí-
cio de atos pessoais. Um dos atos pessoais, por excelência, é o ato ético. A 
Antropologia Filosófica se revela, então, intimamente articulada com a 
Ética. O existir pessoal é, necessariamente, o existir ético. Surge, pois, a 
questão que orienta toda a elaboração da Ética Sistemática: o que define o 
agir e a vida éticos? 

O ato e a vida éticos são necessariamente experiências do sujeito, vi-
vidas no seio de uma comunidade ética. Eles possuem como critério 
objetivo de orientação o horizonte do Bem que se apresenta na singulari-
dade da vida ética como história. História definida na ética como 
“realidade existencial imediata na qual se desenrola a vida ética em seu 
exercício concreto”. Não temos condições de apresentar todos os elemen-
tos implicados na rica e profunda ética limavaziana. Gostaríamos apenas 
de sublinhar que para Lima Vaz a Ética tem como objetivo identificar e 
explicitar os invariantes ontológicos a partir dos quais é possível definir o 
agir e a vida éticos. Além disso, para Lima Vaz a pessoa através do existir 
pessoal que é, necessariamente um existir ético, existe concretamente 
como pessoa moral. 

Ora, a pessoa moral é um ser situado, finito e, ao mesmo tempo, 
aberto. O dinamismo ilimitado da inteligência e da vontade é caracterizado 
pela abertura ao horizonte da Verdade e do Bem. Verdade e Bem são no-
ções transcendentais convertíveis à noção de ser. O absoluto apresenta-se, 
portanto, como polo intencional do dinamismo da inteligência e vontade 
humanas. Compreendido por Lima Vaz, em Raízes da Modernidade, como 
inteligência e liberdade absolutas, o Absoluto é causa primeira e causa final 
de toda realidade. Em consequência, ele é a fonte última de todo engaja-
mento e criatividade humanos. Neste sentido, a pessoa humana participa 
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da atualidade de ser do Absoluto real e, por isso, ela é. Vemos, novamente, 
a questão da relação entre o Absoluto e a História reaparecer como fio 
condutor de toda a reflexão. A pessoa humana é porque a pessoa divina é. 

 
Conclusão 

 
A filosofia elaborada por Lima Vaz possui como fonte de inspiração o 

personalismo cristão. Ao elaborar uma filosofia da pessoa, ele não deixa de 
lado as questões políticas e sociais com as quais, de certo modo, esteve 
envolvido no início da década de sessenta. Ao contrário, sem dar as costas 
para o contexto político e social no qual estava inserido, e ao fazer a opção 
pelo método dialético, foi conduzido a um exercício de aprofundamento 
das mesmas questões. Esse aprofundamento o conduziu a elaborar uma 
ontologia do ser humano e uma ontologia do agir que conduzem a uma 
reflexão sobre o Absoluto. A questão sobre a relação entre o Absoluto e a 
História que está presente no início da trajetória reaparecem no fim. Há, 
portanto, um fio unificador de todo itinerário.  
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