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O POSITIVISMO NA ARGENTINA. 

     Arthur Virmond de Lacerda Neto. 19.XI.2017. 

 É notória a presença do Positivismo nos meios intelectuais, políticos e castrenses 

brasileiros, em décadas transactas. Ele também se difundiu na França, no Chile, em 

Portugal, na Inglaterra, no México, na Hungria, países em que (em diferentes proporções) 

granjeou a adesão de meios populares, de professores, de estudantes de nível superior, de 

integrantes das camadas cultas. Também cativou adeptos na Argentina, onde produziu 

frutos, de que o artigo a seguir constitui breve mostruário, da autoria de Ramon Carrillo, 

professor na Escola Normal do Paraná (Argentina), periodista e por três vezes deputado 

provincial.1  

 Traduzi-o da Revista Ocidental (Revue Occidentale; 1901, segundo semestre, p. 174 a 

180), em que foi publicado em francês, como tradução da Revista Positiva, do México (1901, 

maio). Trata-se, pois, a presente, de tradução indireta do original. 

 A Revista Ocidental foi criada em Paris, em 1878, por Pedro Laffitte, como difusora 

do Positivismo. Existiu até, pelo menos, 1914. Publicava, anualmente, quatro volumes que, 

reunidos, somavam, em média, oitocentas páginas, com artigos de atualidades, bibliografia, 

disquisições teóricas, noticiário da vida positivista em vários países. Transmitia conteúdo 

sempre rico e diversificado, comumente era interessante; serve como amostra do alto nível 

intelectual que permeava os meios positivistas, notadamente na França.  

 Havia outros periódicos positivistas, como a Revista Positiva, no México, e a Positivist 

Reviw, na Inglaterra, dentre vários, congêneres a estas. 

 El positivismo argentino, de Ricaurte Soler (Paidos, Buenos Aires, 1968) expõe, 

conglobadamente, o cientificismo, o agnosticismo e o Positivismo de Comte, cujos 

adeptos, contudo, praticamente ignora, ao menos quantos se evidenciam no artigo a seguir.  

 

“A PROPAGANDA POSITIVISTA 

NA REPUBLICA ARGENTINA 

E A SUA INFLUÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

 

 Faz meio século que a doutrina filosófica criada por Augusto Comte encontra-se 

definitivamente constituída. 

 Desde então, a sua influência nos destinos da Humanidade foi limitadíssima, 

salvo alguns raros espíritos que souberam compreender-lhe toda a grandeza e aplicá-la a 

alguma das formas da atividade humana. 

                                                           
1 Foi pai de filho homônimo, neurocirgião e ministro da Saúde Pública da Argentina, que 

morreu exilado em Belém do Pará, em 1956. Sobre o médico Ramon Carrillo, vide 

http://electroneubio.secyt.gov.ar/Arturo_y_Ramon_Carrillo.htm; 

http://electroneubio.secyt.gov.ar/Ramon_Carrillo_English_Spanish_Biography.htm 

 

http://electroneubio.secyt.gov.ar/Arturo_y_Ramon_Carrillo.htm
http://electroneubio.secyt.gov.ar/Ramon_Carrillo_English_Spanish_Biography.htm
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 Não se pretenderia que esta doutrina já haja saído do seu período de gestação 

nem que ela já haja produzido todos os seus efeitos, nem como doutrina, nem como 

método, nem como religião. 

 O advento do Positivismo caracterizar-se-á, nas ciências, pela presença de leis e, 

na religião, pela substituição de noções puramente humanas, concretas ou abstratas, a 

todos os conceitos sobrenaturais ou ultra-terrestres. 

 Os que, em nosso país [Argentina] ocupam-se do Positivismo, os que se 

inspiraram na sua doutrina regeneradora, aplicaram-no, sobretudo, na educação, e 

realizaram, nos seus métodos, verdadeira reforma que se acha em vias de modificar a 

educação pública de várias províncias argentinas. 

 Contudo, efetuaram-se tentativas importantes de aplicar as idéias positivistas: 

em política, por Mitre; nas ciências biológicas, por Ramos Mejia; pelo dr. Carlos Rojo, 

no seu estudo sociológico “El noventa”, em que ele adapta alguns princípios de Spencer 

e de Comte às causas da catástrofe econômica do ano de 1890. 

 Propomo-nos, hoje, apenas a resumir, brevemente, os trabalhos realizados em 

favor da doutrina fundada por um dos maiores inovadores dos tempos modernos, pela 

citação de pequeno número dos que se devotam, atualmente, à propaganda do sistema. 

 Pedro Scalabrini. Naturalista, filósofo, educador, atualmente diretor do museu 

de Corrientes, pode ser considerado o mais notável representante do Positivismo na 

República Argentina e o seu primeiro propagandista. Nas suas Cartas Científicas, 

dirigidas ao general Racedo, ele traçou o plano de educação baseado na doutrina 

positivista, aplicado com restultados satisfatórios nas províncias de Corrientes, Santa Fé 

e, recentemente, Córdova. 

 Materialismo, Darwinismo y Positivismo é obra em que o autor revela-se como 

naturalista e filósofo e em que ele proclama as doutrinas científicas dos maiores 

pensadores do nosso século. 

 Ele explica a concepção exata e o alcance científico de cada uma destas 

denominações, freqüentemente confundidas entre si pelos teólogos, e expõe como o 

Positivismo incorporou, em sua doutrina, toda a parte demonstrada do materialismo e 

afastou o resto como metafísico e como discussão estéril de coisas de que jamais 

teremos soluções satisfatórias. 

 Neste momento, ele publica na Escuela Positiva (Escola Positiva) as suas novas 

Cartas Científicas, dirigidas ao Dr. Ferreira, o mais eminente dos seus discípulos e o 

mais decidido campeão do novo credo pedagógico. 

 Não é, porém, nas colunas de uma gazeta ou de uma revista que se deve procurar 

a obra de Scalabrini; é na cadeira de filosofia da Escola Normal do Paraná que ele 

exerce a sua mais decisiva influência: durante os anos em que a ocupou, ele formou uma 

centena de alunos que propagam, agora, a boa palavra por todo o país. Graças às idéias 

positivistas que ele propagou, surgiu nova escola pedagógica que se acha em vias de 

prevalecer lenta, porém seguramente, no país. 
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 Alfredo Ferreira. Pedagogo distinguido, atualmente diretor geral do ensino de 

Corrientes e redator da revista mensal Escuela Positiva. Foi esta revista que arvorou a 

bandeira dos princípios que se ensaia aplicar nesta província, princípios baseados em 

teoria rigorosamente científica e experiência conscensiosa mantida por professores 

eminentes, que o secundam na sua tarefa. 

 Nas suas excursões pela república [Argentina] como inspetor nacional, ele 

semeou idéias e propiciou novo impulso à educação, pela estimulação da iniciativa das 

populações em prol das suas instituições locais, o que é um dos traços característicos da 

sua laboriosa administração escolar. 

 Maximo Victoria. Discípulo de Scalabrini, ardente propagador das novas idéias, 

certo positivista distinguido considera-o futuro apóstolo da Humanidade na República 

Argentina. 

 Ele contribuiu para a vulgarização da doutrina de Augusto Comte, mercê da 

tradução, para o espanhol, da sua obra fundamental, a Filosofia Positiva, resumida por 

Rig
2
; igualmente, escreveu uma introdução à coleção da Biblioteca Científica 

Internacional, ainda não traduzida; publicou, também, uma conferência intitulada 

“Ensaio sobre o Positivismo”, em que expõe algumas das concepções mais importantes 

da doutrina e apresenta interessante quadro de sociologia concreta aplicada à nossa 

história nacional [argentina]. 

 Todas as idéias que ele pregou em teoria, pô-las em prática e realizou 

transformação completa nas instituições da província de Tucuman; por meio de tais 

resultados reconhecem-se os discípulos do sábio professor do Paraná. 

 Recentemente, seu espírito descobriu nova face da doutrina, uma mina 

inexplorada, como diz ele; cuida-se da grande concepção religiosa e moral do fundador 

do Positivismo, porquanto Scalabrini divulgara-lhe apenas o lado científico: o espírito, a 

doutrina e o método. 

 Victor Mercante, autor bem conhecido de los Muscos Escolares Argentinos e de 

la Escuela Moderna. – É diretor da Escola Normal de Mercedes (em Buenos Aires) e 

foi, outrora, reitor da Escola Normal de San Juan, em que aplicou os princípios da 

doutrina ao ensino. Nestas funções, ele desenvolveu a sua psicologia pedagógica, 

baseada na classificação sistemática da alma, criada por Comte; ele publica, atualmente, 

na Revista Sarmiento, um folhetim, “Positivismo Comtiano”, destinado a propagar e a 

dar a conhecer o sistema [Positivista]. 

 Angel Bassi. Não redatou nenhum livro, porém colaborou nas colunas das mais 

importantes publicações, por numerosos artigos fortemente pensados e, sobretudo, pelo 

regime adminstrativo e pedagógico da escola popular de Esquina, que dirige e em que 

fez verdadeiro laboratório de experiências pedagógicas, baseadas na doutrina 

[positivista], que defende com tanto ardor, como bom discípulo de Scalabrini. 

                                                           
2 O positivista Emílio Rigolage (de alcunho Jules Rig), condensou os seus volumes do Sistema de 

Filosofia Positiva (La philosophie positive par Auguste Comte resumé par Jules Rig. Paris, 1880, 2 v.). 
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 Pedro Lacalde. Novo elemento vem juntar-se ao movimento que principiou 

debaixo de tão felizes auspícios; refiro-me a Lacalde, positivista francês que reside, 

atualmente, em Buenos Aires. Ele é-nos ainda pouco conhecido, por que reduz a sua 

propaganda à correspondência privada. Segue, em tudo, as idéias do Mestre, tal qual 

obteve-as do próprio
3
 e ocupa-se, principalmente, com divulgar a Religião da 

Humanidade, como o fazem Lemos e Teixeira Mendes no Brasil, e os irmãos 

Lagarrigue no Chile: podemos classificá-lo como positivista ortodoxo, em razão das 

tendências e do espírito que domina nos outros.
4
 

 Senhorita Praxedes Munoz. – Escritora peruana distinguida, doutora em 

medicina e fogosa propagandista da doutrina positiva. Em estilo puro e vigoroso, ela 

criticou os acontecimentos verificados na sua pátria, em duas cartas dirigidas ao coronel 

Madueno, intituladas sobre as doutrinas de Augusto Comte; ela demonstra representar o 

Positivismo a única tábua de salvação com que se possa contar, no meio da anarquia 

intelectual do presente. 

 No seu romance sociológico la Evolucion de Paulina, de que publica, neste 

momento, segunda edição entre nós [na Argentina], ela expõe, agradável e 

interessantemente, os princípios fundamentais da escola positivista. 

 Eis os que, na nossa humilde opinião, encabeçam a propaganda do sistema e o 

que se fez na Argentina, em favor da doutrina altruísta. Seria imperdoável não citar aqui 

alguns professores e algumas revistas que contribuiram de modo igualmente eficaz para 

o triunfo da nova causa: 

 Benício Lopez traduziu do francês le Droit et le Positivisme, de P. Alex; 

 Leopoldo Herrera, que propaga a doutrina, na sua cadeira, na escola normal do 

Paraná; 

 Carlos N. Vergara, discípulo de Scalabrini, e um dos que mais se esforçaram por 

propagar as novas doutrinas. Nas colunas de la Educacion, ele deu às suas idéias 

impulsão francamente revolucionária; 

 La Revista Sarmiento, dirigida por grupo de jovens entusiastas; 

 La Nueva Escuola, sob a direção de Ferreira e Pizziomo; 

 O Dr. Pedro V. N. Arias, em sua Revista de Educacion, de Cordova, e Martinez, 

de Santa Fé, etc., etc., 

 A propaganda parece assumir duas tendências bastante características: a que 

representam Scalabrini e os seus discípulos, e a de Lacalde. 

 Os primeiros propagam o Positivismo unicamente na sua parte especulativa, 

como método de investigação; o segundo quer, sobretudo, que se lhe conheça a parte 

religosa e moral. Uns dirigem-se a inteligências de escol; o outro pretende que a 

                                                           
3
 Parece bem improvável que P. Lacalde haja podido travar com Augusto Comte, que faleceu em 1857, 

relações pessoais assaz íntimas e assaz prolongadas, para constituir-lhe verdadeiro ensino.  O autor deve 

ter sido inexatamente informado. [Nota da edição da Revista Ocidental.]. 
4
 É frase obscura, no original francês (nota de Arthur Virmond de Lacerda Neto.).  
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doutrina deve infiltrar-se no coração da sociedade, nas mulheres e, sobretudo, no 

proletariado. Os primeiros são livres-pensadores, ao passo que o segundo é sistemático. 

 Creio haver chegado o momento de união para a luta. 

 Urge fundar-se uma publicação que responda, unicamente, aos fins da 

propaganda e uma associação que se encarregue de aplicar, na prática, os princípios 

regeneradores e o seu ideal mais elevado, como existe no Brasil e no Chile. Uma 

tentativa realizou-se no Paraná [na Argentina e não no Brasil], pela criação da 

instituição Orden y Progreso, porém não deu sinal de vida até o presente. 

 O futuro pertence ao Positivismo, que se destina a reger os destinos da 

Humanidade; o ceticismo e a anarquia atuais são doenças e não estado normal das 

sociedades; a teologia é manifestação da infância dos povos e as concepções metafísicas 

que dominam hoje em todas as ciências são transição necessária, inevitável, que o 

espírito humano deveu atravessar para chegar ao Positivismo, que é o estado 

permanente da inteligência humana. 

Santiago del Estero, Dante 109.
5
 

Ramón Carrillo.” 

 

 Nota da redação da Revista Ocidental, posposta ao artigo de Ramón Castillo, 

comunica informações sobre o francês J. L. Kin: arquiteto, residente em Buenos Aires, 

traduziu para o espanhol obras positivistas, designadamente as de Augusto Comte e as 

de Pedro Laffitte, tanto quanto lhe permitiam os seus recursos e vagares. Faleceu em 12 

de agosto de 1901, com quarenta anos de idade. O seu pai era proletário parisiense dos 

mais distinguidos, integrava a Sociedade Positivista (fundada por Augusto Comte, em 

1848, em Paris) e acatava a direção de Pedro Laffitte (discípulo de Comte e seu 

sucessor).  

 

 

 

 

                                                           
5
 O autor datou consoante o Calendário Positivista, composto por treze meses de vinte e oito dias, e 

nominados pelos treze principais vultos da história humana. O mês de Dante é o oitavo. O ano 1 

corresponde a 1789, pelo que 109 corresponde a 1898. 


