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O POSITIVISMO E OS MILITARES-TECNOCRATAS DE CARLOS RAMALHETE. 

        Arthur Virmond de Lacerda Neto. 10.V.2019. 

Envergonha os tradicionalistas e, principalmente, 

os católicos, o seu inepto desconhecimento de obra [o Positivismo] que, de todas 

as novidades apresentadas desde dois séculos, é a única (séria, entenda-se) de 

cujo credo se deve conservar algo (salvar-lhe o essencial, a bem dizer, pois não se 

destrói senão o que se substitui, como é bem conhecido), o que é, 

incontestavelmente, realizar obra de saúde pública. Pierre Arnaud. Études 

philosophiques, Paris, 1974, p. 412 (traduzi). 

 

I- O artigo de Carlos Ramalhete. 

Intitulado "Positivismo e populismo - ou um golpe branco verde-oliva", Carlos Ramalhete estampou artigo na 

Gazeta do Povo (de Curitiba), em 9 de maio de 2019. Veículo e articulista adotam linha conservadora nos 

costumes e católica. Excerto as passagens em que Ramalhete referiu-se ao Positivismo:  

 [...] surgiram duas pragas extremamente dependentes desta visão de mundo, pragas estas que, por razões 

culturais que não vale a pena explicar aqui, vieram a criar raízes e frutos apenas no Brasil. São elas o 

espiritismo kardecista e o positivismo comtiano.[...]. Comte, por sua vez – nisso criando a sociologia tal como 

a conhecemos hoje – desenvolveu uma teoria segundo a qual a humanidade, na sua evolução, passaria por 

três estágios. O primeiro deles, e mais primitivo, seria o “teológico”, em que o homem atribuiria tudo a um 

deus. O segundo seria aquele em que os valores sociais teria passado a prescindir de uma referência à 

divindade – como passara a ocorrer na era moderna –, por ele batizado “metafísico”. O terceiro, e final, 

seria o estágio “positivo”, de dominação completa do homem sobre toda a Criação, ops, todo o Universo. 

Neste o homem, finalmente livre de entraves e superstições, empregaria as ciências e o método científico 

para não apenas dominar a matéria (como nas invenções que haviam modificado tanto a vida das pessoas), 

mas para dominar a si mesmo e a sociedade. Assim, a sociedade seria regida por leis científicas, descobertas 

pela experimentação prática, e assim estaria livre de revoluções, motins, greves, crimes, etc. 

 O positivismo é a aplicação prática e teóricas destes princípios comtianos, e apenas no Brasil veio a criar 

raízes fortes, mormente nas Forças Armadas. Há ainda no Brasil – que eu saiba ao menos no Rio de Janeiro 

e em Porto Alegre – curiosíssimas “igrejas positivistas”, iguais em quase tudo a igrejas católicas antigas, 

mas com as imagens de santos substituídas por imagens de Darwin, Newton, Galileu, etc. Mas é nas Forças 

Armadas, especialmente na visão de mundo que é dada a seus oficiais em sua formação, que o positivismo 

permanece mais forte. A própria bandeira da república brasileira [...] traz uma menção aberta ao dístico 

comtiano “O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim”. Só ficou de fora o amor, afinal a 

melhor parte. 

 O positivismo, todavia, era um fruto de seu tempo [...] . Desta mentalidade persistiu na Europa [...] como 

nas nossas Forças Armadas, uma noção permanente de que a gestão do Estado poderia e deveria ser feita de 

uma maneira mais “racional” que as revoluções e motins do populacho. [...] A administração pública, 

pensavam, deveria se tornar algo mais racional e mais “limpo” e organizado que a política. [...] 

A este modo de ver a administração pública, [...], chamamos tecnocracia. O pensamento tecnocrático presume, 

como o nome indica, que o governo deva ser “técnico”.[...]  Deve ser gerido por técnicos: engenheiros sociais, 

por assim dizer. Para o tecnocrata, a ideologia é, antes de tudo o mais, uma fonte de confusão e desordem, 

algo que impede a “ordem e progresso” de tomar forma. A política, por sua vez, é tida por uma coisa suja, 

enquanto o populacho é uma massa ignorante que deve ser alijada do mando. [...] 
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 Aqui no Brasil [...] tivemos, por outro lado, cerca de duas décadas de tecnocracia militar positivista. Em 

grandes linhas, [...] na prática isso significou que os governos militares tentaram impedir que a política 

atrapalhasse o que viam como uma administração “técnica”. Para isso, cortaram as pernas de todos os 

políticos de direita [...] 

 À ideologia de esquerda, por outro lado, sempre dentro da mentalidade positivista dos militares 

brasileiros, foi dada carta branca no ambiente acadêmico (a tese do infame Gen. Golbery [...] – segundo a 

qual a política era uma panela de pressão que precisava de uma válvula inofensiva, que absurdamente seria 

para ele a Academia, encarregada da formação intelectual das futuras gerações. [...] 

 Isto, aliás, como já escrevi, aconteceu por culpa única dos tecnocratas positivistas das Forças Armadas. 

Foram os militares que entregaram o Brasil à extrema-esquerda ao eliminar a direita da política pela 

imbecilíssima razão de não acharem que política é coisa séria." 

 [...] É isso que os militares, na sua visão trancada em 1850, não conseguem compreender. Não havendo 

ideologia, evidentemente não há ideólogo; é por isto que o papel do prof. Olavo escapa completamente à 

compreensão dos militares. Ele é um formador de opinião, um modelador de narrativas, alguém que começou 

a surgir politicamente como a voz que clamava no deserto contra o comunismo, voz esta que levou muito tempo 

para ser ouvida.[...]. Mas o que ele diz é dele, não de um movimento organizado, nem é – mais uma vez – um 

projeto de conformação política da sociedade rumo a uma utopia, como são as ideologias. Não faz mais 

sentido chamá-lo de ideólogo do governo que dizer o mesmo de Chris Tonietto ou mesmo Alexandre Frota. O 

governo é populista, logo não-ideológico por definição. Agora vá tentar explicar isto a um positivista! 

 O resultado desta complicadíssima ópera é que a crise atual pode ser perfeitamente compreendida se 

percebermos que os militares – que na prática expulsaram Bolsonaro de suas casernas [...] estão tentando 

dominar um presidente que consideram “confuso” por estar, em sua visão limitada, ligado a “ideologias”, 

para que possam instaurar no Brasil outra ditadura positivista, outra “administração científica”, em que 

“detalhes” como o controle da narrativa (o politicamente correto, a ideologia de gênero, etc.) são um ruído 

irrelevante. [...] 

 A guerra é principalmente cultural. O que importa acima de tudo ao presidente neste momento é ganhar a 

guerra pelo controle da narrativa [...] Trata-se de um projeto reacionário, que foi escolhido pela maioria 

esmagadora da população: desmontar a máquina de destruição da sociedade montada pela extrema-esquerda. 

Retomar um sentido de normalidade no Brasil. [...] É uma guerra cultural, que os militares não só não sabem 

como fazer (e por isso entregaram o Brasil à extrema-esquerda), mas sequer conseguem entender que existe, 

devido às limitações intelectuais no pensamento estratégico e social causadas pelo seu positivismo."
1
 

 

II-  Os erros de Carlos Ramalhete. 

 

  Carlos Ramalhete cursou o Seminário Arquidiciocesano São José (no Rio de Janeiro), contribui 

regularmente para a revista "Guia Prático de Teologia", acha-se identificado no sítio "Veritatis Splendor. 

Memória e Ortodoxia Cristãs"; é católico intelectualmente militante. 

 Carlos Ramalhete é implicante e birrento com o Positivismo: toma-o como bode expiatório; profliga-o com 

razão ou sem ela: exerce o que o Positivismo apodaria de crítica metafísica, ou seja, mais imaginada do que 

fundamentada em dados empíricos e certamente mais dócil à sua má vontade do que fiel aos fatos. Se minha 

                                                           
1
 Acessível por: https://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/carlos-ramalhete/positivismo-e-populismo-ou-

um-golpe-branco-verde-oliva/. 

https://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/carlos-ramalhete/positivismo-e-populismo-ou-um-golpe-branco-verde-oliva/
https://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/carlos-ramalhete/positivismo-e-populismo-ou-um-golpe-branco-verde-oliva/
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conjectura é correta, o fundamento psicológico da diatribe de Ramalhete acha-se no seu desejo de inculpar 

(também) o Positivismo pelos males da sociedade brasileira, desejo que toma por expressão da realidade. 

 

 Os Positivistas alijados das Forças Armadas. 

 Ramalhete reconhece influência do Positivismo no Brasil; ignora tê-la havido no Chile (os irmãos 

Lagarrigue
2
), no México (Gabino Barreda), na Argentina, na Venezuela, na França (Littré, Gambetta, Ferry), na 

Inglaterra, na Itália, em Portugal (Teófilo Braga), na Turquia (Kamal Ataturk) países em que cooptou adeptos e 

determinou, parcialmente, ao menos, o estado das mentalidades. Alcançou a Rússia, a Espanha, a Hungria; em 

todos, foi conhecido e estudado. É falsa a asserção de que ele deitou raízes e frutificou "apenas no Brasil", 

reveladora do conhecimento raso do sr. Ramalhete acerca da história da doutrina que inculpa. 

 Ramalhete confunde coisas: inexiste relação entre o Positivismo de Comte e o suposto "positivismo" dos 

militares brasileiros de 1964 a esta parte, que provavelmente jamais dele ouviram falar. Logo, é gratuito culpar-

se, como ele faz, o Positivismo, pelo advento da esquerda no Brasil.  

 O Positivismo entranhou-se em parte do meio castrense contemporâneo à proclamação da república e 

acompanhou vários oficiais de alta patente, nas suas carreiras, a exemplo de Benjamin Constant Botelho de 

Magalhães, Cândido Mariano da Silva Rondon, Augusto Tasso Fragoso, Heitor Cajati, Pery Constant 

Bevilaqua, Ernesto de Melo Batista, Henrique Batista da Silva Oliveira, Luiz Hildebrando Horta Barbosa, 

Alfredo de Morais Filho, Manoel Rabelo, Agostinho Gomes de Castro, Augusto Ximeno de Villeroy, Américo 

Silvado, Manoel de Almeida Cavalcanti, Eliseu Montarroyos, Ian Demaria Boiteux, Ruyter Demaria Boiteux. 

 Também civis lhe aderiram: Miguel Carlos Corrêa Lemos, Raimundo Teixeira Mendes, João Perneta, 

David Carneiro, Manoel Lourenço Branco, Benjamin Batista Lins de Albuquerque, Germano Traple, Paulo de 

Tarso Monte Serrat, Sílvio Vieira Souto, Nilo Cairo da Silva, Ivan Monteiro de Barros Lins, Luís Pereira 

Barreto, Joaquim da Silveira Santos, Amaro da Silveira, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, João Neves da 

Fontoura, Paulo Trajano de Berredo Carneiro, Aarão Reis e um sem-número de compatriotas, Positivistas em 

graus diversos. 

 Embora ao longo do século XX houvesse militares positivistas no Brasil, eram numericamente minguantes 

e não os houve em número e com influência tais que determinassem políticas governamentais de 1964 a esta 

parte. Ao contrário, no intervalo de 1922 a 1968, os militares provieram não mais da antiga Escola Militar da 

Praia Vermelha (impregnada de Positivismo), senão da Escola do Realengo, que "tratou de profissionalizar o 

Exército, insistindo no ensino técnico e no seu afastamento da política."
3
  

 Aberta em 1911, na Escola do Realengo a influência positivista "já perdera sua força"; em 1906, 1908 e 

1910 enviaram-se grupos de cadetes à Alemanha, onde receberam formação outra da que fora a Positivista, de 

que ainda mais as Forças Armadas divergiram com o advento da Missão Militar Francesa, que atuou de 1920 a 

1940 e que passou a incutir nos militares o etos de profissionalização e alheamento da política.
 4

 Mentor do 

Exército durante todo o período getulista, o general Góis Monteiro combateu o Positivismo por todas as formas, 

de modo a erradicá-lo do Exército. 

 "Assim, saiu vitoriosa a corrente dos 'tarimbeiros', 'troupiers' ou 'combatentes'. Em pouco tempo, os 

'bacharéis fardados' [cadetes e oficiais Positivistas], também apodados, pejorativamente, de 'filhotes de 

Benjamin', 'desapareceram', pois foram sistematicamente preteridos nas promoções e transferidos para 

                                                           
2
 Este e os seguintes são nomes que refiro em jeito de lembrete e de ilustração; não são os únicos. 

3
 Boris Fausto. A crise dos anos vinte e a revolução de 1930, in História Geral da Civilização Brasileira, vol. III, O Brasil 

republicano, p. 410. 
4
 José Murilo de Carvalho. As forças armadas na primeira república: o poder desestabilizador. in História Geral da 

Civilização Brasileira, vol. III, O Brasil republicano, p. 195 a 199; 210 a 215. 
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longe do Rio de Janeiro, tendo a grande maioria, muitos ainda bem jovens, solicitado transferência para a 

Reserva."
5
 

 Na fase de 1964 a 1982, houve dois únicos militares Positivistas em cargos de alto escalão: o ministro da 

Marinha Ernesto de Melo Batista, que se demitiu por desconvir com a repressão, pela violência, dos opositores 

ao regime. O também general positivista Pery Constant Bevilacqua ocupou o cargo de ministro do Supremo 

Tribunal Federal (de 1965 a 1969), em que concedeu liberdade a vários indivíduos presos ilegalmente. Foi 

cassado. 

 Não se pretenda vislumbrar Positivismo onde ele cessou de existir muitas décadas antes de se formarem os 

militares tecnocratas do período de 1964 ao presente, dos governos militares e do de Jair Bolsonaro. 

Tecnocratas, ou não, não aderiram ao Positivismo nem o general Golbery do Couto e Silva (que o artigo 

nomeia), nem os seus camaradas, integrantes dos governos de 1964 a 1984, tampouco os quadros do atual. 

 Inexistem Positivistas nas Forças Armadas há décadas e, de conseqüência, nenhuma influência o 

Positivismo exerceu nas políticas esquerdizantes que horrorizam o sr. Ramalhete que, com isto, reproduz o 

mito, de senso comum, de que o regime militar do intervalo de 1964 a1982 deveu-se, em qualquer medida, ao 

Positivismo. 

 Se os militares brasileiros contemporâneos erraram ou erram, na sua alegada tecnocracia, fizeram-no ou 

fazem-no por entendimento próprio e não por adesão ao Positivismo. Se desvalorizavam ou desvalorizam a 

política, fazem-no por inspirados seja no que for, exceto no Positivismo. Ao invés, a praga que é o Positivismo, 

(como o sr. Ramalhete o adjetiva), reputa a política como digna atividade em prol do bem comum, e entre civis 

e militares Positivistas, houve, antanho, políticos. Se na sua tecnocracia, os militares guardaram ou guardam 

indiferença à difusão do ideário marxista, gramscista, esquerdista, foi-o e o é por disposição própria, alheia ao 

Positivismo que, aliás, convida os seus adeptos a interessar-se pelos movimentos da opinião do seu país e a 

deles participarem com a sua perspectiva. 

 

 A liberdade de opinião Positivista e o Estado doutrinador. 

 É princípio cardeal do Positivismo o da separação dos poderes temporal e espiritual, ou seja, a distinção 

entre o papel administrativo dos governantes e o dos formadores de opinião; entre quem atua em funções de 

mando, sobre as coisas, e quem, pela palavra, pela persuasão, pelo "controle da narrativa" (no estilo do sr. 

Ramalhete) orientam o etos, as preferências, os valores, as tendências mentais presentes na sociedade.  

 Os Positivistas atentam na relevância da opinião pública, como fiscal dos governos; Augusto Comte, o 

criador da "praga", teorizou o modo como a sociedade pode organizar-se para exprimir correntes de opinião: os 

filósofos (formadores de opinião) no ambiente público, as mulheres (no ambiente de família), os trabalhadores 

(nos seus grêmios) informados, instruídos, sensíveis ao estado de coisas da respectiva sociedade, formariam 

correntes de pensamento, cuja circulação deve ocorrer com liberdade e a que os governantes devem atenção. 

 A histriônica diatribe do sr. Ramalhete permite entrever-se vocação autoritária, na forma do que o 

Positivismo nomeia de confusão entre o poder espiritual e o temporal, em que o Estado assume doutrinas ou 

religiões e arroga-se o papel de formar as mentalidades. A "praga" recomenda a independência dos pensadores, 

escritores, críticos, articulistas, sacerdotes, blogueiros, em relação ao poder político, e a sua liberdade de exame 

da atuação governamental; correlatamente, enfatiza o papel material e não também espiritual, dos poderes 

públicos. Qualquer governo que se atribua a missão de incutir doutrinas, de mover "guerra cultural" (na gíria de 

mau gosto que o sr. Ramalhete emprega), de formar mentalidades, exorbita do seu papel próprio e usurpa a 

função dos formadores de opinião. Ao governo pertence governar e não também controlar narrativas. 

                                                           
5
 Manoel Soriano Neto, coronel da Infantaria e Estado Maior. Rumo à Tropa ! Rumo ao Mar!. 2014. Negrito de Manoel Soriano Neto. 
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 Governos controladores de narrativas virtualmente redundam em Estados doutrinários e até autoritários, a 

exemplo dos países anteriormente comunistas, cujos regimes censuravam a expressão do pensamento, 

perseguiam os dissidentes políticos, encarceravam-nos, executavam-nos, internavam-nos em clínicas 

psiquiátricas e nos Gulags. O sr. Ramalhete  por certo abomina os regimes comunistas, porém a sua pregação 

tende, no limite, para o mesmo tipo de governança, diametralmente antagônica aos mais caros princípios do 

Positivismo. 

 Atue o governo (proficiente e probamente) em relação às coisas, sem se imiscuir nas convicções das 

pessoas; atuem, livremente, os formadores de opinião na consciência das pessoas, também para retificar, se for 

o caso, a ação governamental, como faz o sr. Ramalhete na sua diatribe anti-Positivista. Mantenha-se, contudo, 

com rigor, a distinção de função: o Estado governa, não doutrina. O sr. Ramalhete pretende que o Estado 

governe e doutrine.  

 

 Militares-tecnocratas-positivistas. O general Golbery do Couto e Silva. 

 Se os militares-governantes foram e são tecnocratas; se colimam atuar mais com ciência de meios e fins do 

que com ideários, merecem encômios por adotarem a política científica (informada acerca de como proceder 

para obterem-se resultados úteis e eficazes em favor do bem comum) em lugar da política "ideológica", em que 

o Estado arroga-se o papel de juiz das idéias que os cidadãos devem aceitar ou recusar, ou do que Augusto 

Comte chamou de política conjectural, em que se procede às cegas. A administração pública deve fazer-se 

com serenidade, senso de realidade, conhecimento das situações, previsão das soluções, espírito público. A 

gestão técnica é desejável: ela capacita o agente público a atuar racionalmente, a prever os resultados dos seus 

esforços, a mensurá-los, a corrigir erros, a acertar mais e a incrementar o bem-estar das populações. 

 Com o advento da sociologia, ou seja, com a obra de Augusto Comte, a governança deixou de ser atividade 

de improvisação, conjectura, atuação às cegas. De 1850 (para repetir a data errada em que, no entendimento 

errado do sr. Ramalhete, os militares brasileiros teriam cristalizado a sua inteligência) a esta parte, a 

contribuição da sociologia como observação da vida social, propicia aos governantes informações empíricas 

valiosas na orientação das políticas públicas e na tomada de decisões corretas. A atividade governativa pode e 

deve ser científica, ou seja: embasada no conhecimento dos fatos e executada com previsão dos resultados das 

iniciativas. 

 O problema do sr. Ramalhete não é a tecnocracia nem são os militares, porém a sua implicância de 

teológico, com o Positivismo negador da sua teologia; a sua disposição é de birra com a doutrina que reputa 

obsoleto o cristianismo e que pretende substituí-lo, pretensão que se deve afigurar insuportável a muitos 

católicos fervorosos.  

 É legítima a repulsa do sr. Ramalhete pelo esquerdismo, no sentido de (como qualquer pessoa) preferir um 

ideário (seja qual for) a outro (qualquer que seja) e profliglar o que se lhe antolhe falso ou daninho. O seu texto 

combina duas repugnâncias: repugnam-lhe o Positivismo e o esquerdismo; fabrica um culpado: o Positivismo; 

personifica a culpa: increpa-a aos militares supostamente Positivistas-tecnocratas; até nomeia o mentor da 

culpa: o general Golbery do Couto e Silva. 

 O general Golbery ingressou na Escola Militar do Realengo em 1927, quando já findara a influência 

Positivista na formação militar. Estou à espera de que o sr. Ramalhete demonstre-me a filiação do general 

Golbery ao ideário do Sistema de política positiva, à doutrina do soldado-cidadão, a sua adesão às conclusões 

de Comte.
6
 O sr. Ramalhete o tacha de infame. Infame, o general que se contrapôs à linha-dura do regime 

militar e viabilizou, em medida considerável, a abertura para a democracia. 

                                                           
6
 Em jeito de exemplo, atente-se no conteúdo do seu livro "Planejamento Estratégico", examinado por Frederico Carlos de 

Sá Costa:  http://www.ecsbdefesa.com.br/fts/Golbery.pdf. 

http://www.ecsbdefesa.com.br/fts/Golbery.pdf
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 Desafio ao sr. Carlos Ramalhete. 

 Desafio o sr. Ramalhete a que me nomeie oficiais de qualquer das armas, vivo de 1964 ao presente e com 

atuação governamental, filiado ao Positivismo, adeso ao ideário da religião da Humanidade, à sociocracia, à lei 

dos três estados, leitor do Sistema de política positiva, do Catecismo positivista, do Apelo aos conservadores, 

das centenas de publicações da Igreja Positivista do Brasil. Desafio-o a que me identifique, por nomes, postos, 

cargos e período em que os exerceram, os militares-tecnocratas-positivistas a quem ele acusa de haverem 

consentido na livre circulação das idéias que antagoniza.  

 Estou certo de que o sr. Ramalhete não responderá ao desafio pois tais personagens existem apenas na sua 

imaginação ranzina. Tirante Ernesto de Melo Batista e Pery Constant Bevilacqua, não houve Positivistas no 

governo brasileiro nas últimas cinco décadas, infelizmente. 

 

 Metafísica política. 

 Em lugar nenhum da obra nem da vasta correspondência de Augusto Comte, em texto nenhum dos seus 

discípulos brasileiros, franceses, chilenos, ingleses; em ponto nenhum da ortodoxia nem da heterodoxia 

positivista; em texto nenhum da literatura positivista, nacional e estrangeira, antiga ou moderna, encontra-se o 

dogma, o princípio, a insinuação, a concepção de que a política seja indigna e não constitua "coisa séria" 

(expressão do sr. Ramalhete). Por isto, é fantástica a asserção de que "Isto [a esquerdização dos brasileiros], 

aliás, como já escrevi, aconteceu por culpa única dos tecnocratas positivistas das Forças Armadas. Foram os 

militares que entregaram o Brasil à extrema-esquerda ao eliminar a direita da política pela imbecilíssima 

razão de não acharem que política é coisa séria." 

 Os militares (tecnocratas ou não) consentiram na infiltração esquerdista na academia e outros ambientes, 

por estratégia política: reprimiram politicamente as esquerdas e concederam-lhes ampla liberdade intelectual, 

como "válvula" de segurança da política brasileira, concebida pelo general Golbery do Couto e Silva, que o 

artigo do sr. Ramalhete adjetiva de "infame". Infame, vá lá, se este é-lhe o juízo: porém não Positivista.  

 O artigo do sr. Ramalhete tencionou impingir aos público duas ficções: 1) a do militar-tecnocrata-

positivista, em que o componente fantástico consiste na condição de positivista; 2) a do militar-tecnocrata-

positivista desdenhoso da política.  

 Talvez exista o militar-tecnocrata; inexiste o militar-tecnocrata-Positivista. 

 A política científica, ensina-nos Augusto Comte, descobre o que as outras inventam: é o caso. 

 No fundo, o alvo da militância do sr. Ramalhete não é a tecnocracia nem são os militares tecnocratas: são 

as correntes acristãs ou anti-cristãs (ateológicas); no caso, o Positivismo e o esquerdismo. São, por extensão, os 

militares (tecnocratas ou não) que se abstiveram ou abstêm de imiscuir-se na circulação das idéias e de 

propagandear as idéias caras ao sr. Ramalhete. 

 Insisto no dogma positivista da separação dos poderes espiritual e temporal: descabe ao Estado promover 

(ou tolher) o curso de ideários, religiões ou doutrinas: cabe-o aos respectivos entusiastas, dentro da liberdade de 

opinião e de propaganda que o Estado deve assegurar-lhes. Incumbe ao Estado assegurar as condições com que 

as idéias possam ser expostas e debatidas; não lhe incumbe selecionar, pelo cidadão, que idéias devem correr ou 

cujo curso deve ser obstado (até o ponto em que não haja risco para a segurança individual e coletiva, de 

pessoas e de bens.). 

 O artigo do sr. Ramalhete, teria sido, estou em crer, adjetivado por Gilberto Freyre de sociologia literária; 

por Augusto Comte, de metafísico (pois inventa o que deveria averiguar) e de retrógrado (pois imputa ao 

Estado o papel de doutrinador). Ele alinha-se ao cacoete de autores como João Camilo de Oliveira Torres, 

Sérgio Buarque de Holanda, Antonio Paim, Ricardo Vélez Rodriguez e Olavo de Carvalho, anti-Positivistas ora 
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mais rasos, ora mais tendenciosos, ora mais desonestos. Inaugurou-se inaugurou a versão mitológica do anti-

Positivismo. Felizmente, há coisa melhor à disposição.
7
 

 Com as suas frases-de-efeito, o artigo do sr. Ramalhete contém dislates. A sua imbecilíssima (faço meu o 

seu adjetivo) avaliação induziu-o a entendimento errado, com que desorienta a opinião pública e o governo 

brasileiros. Calado eras poeta, diz-se em Portugal. Calado, seria sábio. 

 Porventura terá havido algum positivista desdenhoso da política. Se o houve, foi-o por entendimento 

pessoal e avaliação circunstancial do valor da política tal como a percebia e não como fruto intrínseco do 

Positivismo. Porventura terá havido e haja algum militar no mesmo entendimento. Se o houve ou há, é por juízo 

pessoal e avaliação circunstancial do valor da política, ou por treinamento castrense a que o Positivismo é de 

todo alheio: tanto porque o etos das Forças Armadas dele dissociou-se há décadas, quanto porque ele encarece a 

política, como serviço em prol da Humanidade. 

 

III- A "praga" Positivista. 

Secularização. 

 Graças à praga (como o sr. Ramalhete tacha o Positivismo) separou-se, no Brasil, a igreja do Estado, em 

1890 e, destarte, exautorou-se a religião do sr. Ramalhete da condição de credo oficial do Brasil: é o que 

bastaria para suscitar o ressentimento de Ramalhetes saudosistas contra o Positivismo e para tornarem-lhes 

suspeito o ânimo com que o tratam. 

 Ademais, consoante o Positivismo: 

a) como teologia, o cristianismo tornou-se anacrônico; 

b) deve ser substituído por doutrina melhor, humanista e realista, a saber, o próprio Positivismo; 

c) conseqüentemente, deve-se substituir a idéia, imaginária, do deus cristão, pela realista, da Humanidade; 

d) é relevante emanciparem-se, do sobrenatural, a ética, a moral, os costumes, a política, o ensino, a religião; 

e) importa afirmarem-se valores como o senso de família, o patriotismo, o espírito público, o altruísmo, a 

solidariedade, a gratidão, o apego pela alta cultura, o serviço social, o sentido de continuidade histórica, a visão 

holística, a liberdade de opiniões, a reforma prudente e oportuna das instituições.  

 Em suma: a "praga" protesta pela erradicação do sobrenatural, pela secularização da cultura, até pela sua 

descristianização (com a preservação dos valores ocidentais) motivos, se outros não houvesse, da animosidade 

(porventura, insegurança) dos católicos sensíveis às doutrinas que representam perigo para a sua religião e da 

hostilidade que move os católicos intelectualizados a profligarem o Positivismo, com razão ou sem ela: é o que 

se passa no Brasil, em que à sua difusão se contrapôs o anti-Positivismo, como afã de achincalhá-lo e 

desmerecê-lo, amiúde à custa de distorções e de má-fé. 

 

 Humanismo. 

 O Positivismo é Humanismo que avalia o cristianismo como doutrina que serviu à Humanidade, em 

séculos transactos e em estados ultrapassados de civilização; respeita-o como peça histórica que podemos, 

devemos, substituir por doutrina melhor. Constitui dogma do Positivismo prestar justiça às doutrinas que o 

antecederam e que até antagonizam com ele, das quais, porém, não deve esperar reciprocidade, o que se 

confirma no meio brasileiro,  em que vicejou literatura anti-Positivista, parcial nos seus juízos e conclusões, a 

exemplo das obras de João Camilo de Oliveira Torres, Antonio Paim, Ricardo Vélez Rodriguez, Olavo de 

Carvalho.  

                                                           
7
 Veja-se, verbi gratia: O Positivismo. Teoria e prática. Hélgio Trindade (org.), Porto Alegre, 3ª edição, 2007, 508 p. 
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 Nos templos da Humanidade (da cidade do Rio de Janeiro, de Curitiba e de Porto Alegre) cultua-se a 

Humanidade, conjunto histórico de quantos, ao longo de incontáveis gerações, contribuíram com a sua 

capacidade afetiva, intelectual ou ativa, para a conservação e incremento do patrimônio da espécie humana, de 

que todos somos herdeiros e beneficiários. Nos templos do que o sr. Ramalhete apoda de praga, não se louva o 

seu deus, porém difunde-se o conhecimento do passado histórico, a generosidade de sentimentos, a atividade 

humanitária. 

 

 República. 

 A "praga" preconiza, como regime político, a república e o seu fundamento inafastável: a aplicação de 

todas as forças sociais em prol do bem comum, como valor sobranceiro aos interesses pessoais e oligárquicos. 

O republicanismo positivista inclui as liberdades de pensamento, expressão, reunião, manifestação, parede; 

também a de crença e descrença em qualquer doutrina ou religião. A república Positivista implica a 

independência dos formadores de opinião, relativamente aos governantes, e a liberdade de aqueles louvarem ou 

contestarem a estes.  

 A "praga" entende a política como esforço pela realização do bem comum e pretende-a sujeita à moral e 

regulada pelos padrões axiológicos e de comportamento aprovados pela generalidade das pessoas, com ênfase 

na preocupação com os pobres, na valorização da opinião das mulheres e dos indivíduos esclarecidos.  

 Para a "praga", "o bem geral é a lei suprema das nações, e todas as instituições humanas devem se basear 

na moral e na razão", no dizer do Positivista ortodoxo Teixeira Mendes.
8
 

 

 Relações humanas. Papel feminino. Escravidão. Classes pobres. 

 A "praga" encoraja "a troca de idéias e o desenvolvimento de relações interpessoais", para "difundir 

crenças gerais e sentimentos generosos"; insiste em que o governo deve basear-se no consentimento voluntário 

de todos os membros da sociedade
9
: a "praga" fomenta a vida de relação, os bons sentimentos, a legitimidade 

dos governos perante os governados. 

 Na sociedade brasileira, tradicionalmente machista porque cristã e conservadora, a "praga" interessou-se 

cada vez mais por ampliar a esfera privada, a que as mulheres se encontravam limitadas.
10

 A mesma praga 

encarece a instrução feminina em todos os graus, desde o tempo em que, na sociedade brasileira, apenas os 

homens estudavam e acediam aos cursos superiores. 

 Na sociedade brasileira escravocrata, a "praga" combateu a escravidão, ao ponto em que Teixeira Mendes, 

positivista ortodoxo, entendeu serem os escravos merecedores de indenização pelo trabalho gratuito que haviam 

desenvolvido. 

 A "praga" encarece a incorporação social do proletariado, na forma de elevação da qualidade de vida 

material, moral e intelectual das classes marginalizadas; a praga "não apresentou os operários como classe 

perigosa, como tinham feito os adeptos da direita, que desejavam manter a condição marginal do 

proletariado".
11

 

 

                                                           
8
 Alfredo Bosi. A arqueologia do Estado-Providência: sobre um enxerto de idéias de longa duração. in Positivismo. Teoria 

e prática. Hélgio Trindade (org.), Porto Alegre, 2007, 3ª ed., p. 199 
9
 Mary Pickering. Augusto Comte e a esfera pública de Habermas, in Positivismo. Teoria e prática. Hélgio Trindade 

(org.), Porto Alegre, 2007, 3ª ed., p. 92. 
10

 Mary Pickering. Augusto Comte e a esfera pública de Habermas, in Positivismo. Teoria e prática. Hélgio Trindade 

(org.), Porto Alegre, 2007, 3ª ed., p. 96. 
11

 Mary Pickering. Augusto Comte e a esfera pública de Habermas, in Positivismo. Teoria e prática. Hélgio Trindade 

(org.), Porto Alegre, 2007, 3ª ed., p. 95. 
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 Transparência e coerência. Deveres. Liberdade. 

 A "praga" difundiu-se também porque "a ação dos positivistas correspondia às suas palavras [;] a ausência 

de hipocrisia, pesava muito na propaganda"
12

: os adeptos da "praga" primam pelo que se chama, 

hodiernamente, de transparência e de coerência. 

 A "praga" prioriza os deveres da pessoa para com o bem público, o seu semelhante, a sua atuação 

profissional; para com a Família, a Pátria, a Humanidade, a Posteridade e os animais. 

 A "praga" reconhece a todos liberdade de entendimento, opinião e de manifestação, porém exige de todos 

conhecimento de causa: encarece as opiniões responsáveis e desdenha das levianas e rasas. 

 

 Ciência. Paz. Reformismo. Riqueza. 

 A "praga" preconiza o ensino da ciência como conhecimento da realidade, e a orientação da técnica ao 

bem-estar das populações. 

 Segundo a "praga", o conhecimento científico é insuficiente e deve ser completado pela vontade humana de 

realizar o Bem na sociedade, vista no seu conjunto. 

 Segundo a "praga", é indesejável a violência e, conseqüentemente, a guerra; é desejável a fraternidade entre 

os povos e, por conseguinte, as relações de cooperação e amizade internacionais. 

 A "praga" prefere o reformismo às revoluções; opta por conservar o bom das instituições, e melhorá-las na 

medida do necessário. 

 A "praga" entende ser a riqueza social na sua origem e dever sê-lo na sua destinação; que o rico é-lhe  

depositário e deve empregá-la, solidariamente, em favor de quantos possa beneficiar, em vez de usufruir dela 

egoística e egocentricamente. 

 

 Ensino superior. 

 A" praga", por meio de governantes seus adeptos, foi fundamental no apoio à criação, no Rio Grande do 

Sul, da Escola Livre de Farmácia e Química Industrial, da Faculdade de Medicina e Farmácia, da Escola de 

Engenharia e da Faculdade de Direito, todas de Porto Alegre.  

 Nilo Cairo da Silva, adepto da "praga", foi um dos mentores da criação da atual Universidade Federal do 

Paraná, de que participaram outros seus adeptos. 

 

 Alguns juízos. 

 Eis a "praga", avaliada por José Murilo de Carvalho: "Eles [os positivistas] não só pregaram a abolição da 

escravatura como foram os primeiros a considerar positiva a contribuição da raça negra para a formação da 

sociedade brasileira. Desde o início foram favoráveis ao movimento republicano como um fator de 

transformação social. Combateram vivamente a posição da Igreja Católica como religião de Estado. Opuseram-

se aos planos do governo, sob a pressão dos escravistas, de importar trabalhadores asiáticos para substituir os 

escravos negros [...] Finalmente, lutaram em favor de uma política de proteção aos índios. A adoção de uma 

legislação social nos anos 1930 também deve ser considerada, pelo menos em parte, como conseqüência da 

influência positivista sobre os políticos do Rio Grande do Sul, dentre os quais o Presidente Getúlio Vargas e o 

Ministro do Trabalho, Lindolfo Collor."
13

 Consoante o mesmo autor, os adeptos da praga "tentaram, com 

                                                           
12

 José Murilo de Carvalho. A ortodoxia positivista no Brasil: um bolchevismo de classe média, in Positivismo. Teoria e 

prática. Hélgio Trindade (org.), Porto Alegre, 2007, 3ª ed., p. 186. 
13

 José Murilo de Carvalho. A ortodoxia positivista no Brasil: um bolchevismo de classe média, in Positivismo. Teoria e 

prática. Hélgio Trindade (org.), Porto Alegre, 2007, 3ª ed., p. 187. 
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dedicação total, lutar por um aspecto importante da democracia, a saber, a incorporação das camadas oprimidas 

à sociedade nacional."
14

 

 Aqui, a visão de Ângela Alonso, da "praga": "O que distingue os positivistas das outras teorias 

cientificistas é um exacerbado senso de missão social de que se consideravam portadores e que orientava suas 

ações visando sempre o bem-estar coletivo [...] como uma ideologia modernizadora, moralmente orientada, que 

se opõe ao liberalismo [entendido como abstenção do Estado na vida econômica]".
15

 Eles "atuavam como uma 

vanguarda informada por uma filosofia da história, o comtismo, que lhes servia de guia moral e prático, que 

pretendia, através de reformas paulatinas, encurtar o caminho entre o atraso brasileiro e o estado positivo da 

humanidade."
16

 

 Por estado positivo entenda-se: o em que a riqueza tenha destinação social, em que a atividade seja a do 

trabalho pacífico, em que haja fraternidade entre os povos e erradicação da guerra, em que o conhecimento se 

paute pela ciência e a técnica pelo altruísmo, em que todos se sintam pertencentes ao curso da história e 

membros da Humanidade.  

 Alfredo Bosi avalia a "praga": "A extrema valorização de um ensino fundamental gratuito e leigo, viva 

preocupação de Augusto Comte no intuito de capacitar-se o proletariado em termos intelectuais e morais. 

“Entre nós, as estatísticas comparadas mostram que nenhuma administração estadual dedicou maior atenção à 

escola primária e ao ensino técnico-profissional do que o Rio Grande borgista e castilhista”.
17

  

 Ivan Lins, impregnado de "praga", assere: “Em prol do proletariado clamaram Miguel Lemos e Teixeira 

Mendes sem cessar. Os seus apelos e advertências encerram, em germe, toda a legislação trabalhista atualmente 

em vigor. Sob muitos aspectos, as reivindicações do Apostolado (Positivista do Brasil) ultrapassam de muito as 

garantias até agora asseguradas às classes trabalhadoras. Em matéria de moradia, educação, lazer, amparo à 

mulher e à criança, as medidas propostas pelo Apostolado ainda hoje constituem audaciosas antecipações. Os 

deveres dos ricos em relação aos pobres e o destino social de toda fortuna privada ou pública, foram, por seu 

lado, temas constantes da pregação de Miguel Lemos e de Teixeira Mendes”.
18

 

 

 Bandeira. Templos da Humanidade. 

 Ante-finalmente: também a propósito da bandeira do Brasil erra o sr. Ramalhete, segundo quem ela "traz 

menção aberta ao dístico comtiano  'O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim".  

 Não se trata de "menção" e sim de que a divisa Ordem e Progresso foi concebida nestes termos pelo 

próprio Augusto Comte, que não negligenciou o amor: o verso das bandeiras deveria conter o lema "Viver para 

outrem", que exprime a idéia de amor de modo cabal. 

 Finalmente: existe, na cidade do Rio de Janeiro, a Igreja Positivista do Brasil; em Porto Alegre, a Capela da 

Humanidade e, em Curitiba, o Centro Positivista do Paraná, abertos ao público e onde se cultivam os valores da 

liberdade, do espírito público, do bem comum, da república, dos bons sentimentos, da gratidão para com o 

passado humano e onde se cultua a Humanidade. São pontos de engrazamento de quem se interessa pela 
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 José Murilo de Carvalho. A ortodoxia positivista no Brasil: um bolchevismo de classe média, in Positivismo. Teoria e 

prática. Hélgio Trindade (org.), Porto Alegre, 2007, 3ª ed., p. 188. 
15

 Ângela Alonso. De positivismo e positivistas: interpretações do positivismo brasileiro. in Positivismo. Teoria e prática. 

Hélgio Trindade (org.), Porto Alegre, 2007, 3ª ed., p. 171. 
16

 Ângela Alonso. De positivismo e positivistas: interpretações do positivismo brasileiro. in Positivismo. Teoria e prática. 

Hélgio Trindade (org.), Porto Alegre, 2007, 3ª ed., p. 169. 
17

 Alfredo Bosi. Dialética da colonização, 1992, p. 301. 
18

 Ivan Lins. História do Positivismo no Brasil, 1967, p. 427. 
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"praga", cuja mensagem é rica intelectualmente, sugestiva politicamente e capaz de contribuir para o 

apaziguamento de espíritos irados, como o do sr. Carlos Ramalhete.
19

 

 

                                                           
19

 Além dos livros que apontei nas notas precedentes, é valioso o volume 

Positivismo e Humanismo (organizado por David Carneiro, o moço), anais 

do simpósio deste nome que em 1995 reuniu, em Curitiba, Positivistas e 

interessados no Positivismo, civis e militares. Contém transcrição das 

conferências e dos ricos debates sucessivos a cada uma. 


