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Bolsonaro não é Positivista. 

                                                 Arthur Virmond de Lacerda Neto.
1
 

                                                                                                                                           2.I.2019. 

Se lhe parecer extenso, leia apenas o item VIII; se quiser estar bem informado, não seja preguiçoso e leia 

tudo; se preferir ser enganado, não leia. 

I- Justificativa. 

II- Artigo de Alexandre Andrada. 

III- Sinopse histórica do Positivismo no Brasil. 

IV- A influência do Positivismo no Brasil. 

V- A ditadura republicana. 

VI- Getúlio Vargas não era Positivista. 

VII- 1964 não foi Positivista. 

VIII- Jair Bolsonaro não é Positivista. 

 

 

I- Justificativa.  

 No dia primeiro de janeiro de 2019, em que Jair Bolsonaro foi investido como presidente 

do Brasil, Alexandre Andrada difundiu artigo, da sua autoria, em que imputa ao bolsonarismo 

três dogmas: autoritarismo militar positivista, cristianismo conservador e liberalismo 

autoritário. 

 Desmistifico as associações entre Positivismo e autoritarismo político, entre Positivismo 

e o regime de Getúlio Vargas (de 1937 a 1945), entre Positivismo e o regime de 1964 a 1982 e, 

já agora, entre o bolsonarismo e Positivismo. 

 Alexandre Andrada repetiu a léria do alegado autoritarismo Positivista
2
 e veiculou nova 

mentira, a que associa Bolsonaro ao Positivismo. 

 

 II - Artigo de Alexandre Andrada. 

 Eis o artigo de Alexandre Andrada, em "The intercept Brasil":
3
 

JAIR BOLSONARO TOMA  posse nesta terça-feira amparado por um movimento que, apesar de 
recente no país, é constituído de elementos muito conhecidos de nossa história republicana. O 
bolsonarismo, o fenômeno que transformou um congressista radical do mais baixo clero em presidente, 
está assentado sobre três pilares: o autoritarismo militar positivista, o cristianismo conservador e o 
liberalismo autoritário. 

                                                           
1
 Professor de História do Direito, autor de A república positivista, é Positivista e mantém os 

blogues https://positivismodeacomte.wordpress.com/ e arthurlacerda.wordpress.com.  
2
 Desfiz tal mito em A república positivista, de Arthur Virmond de Lacerda Neto, Juruá 

(Curitiba) e https://positivismodeacomte.wordpress.com/. 
3
 https://theintercept.com/2018/12/31/positivismo-cristianismo-liberalismo-compoem-

bolsonarismo/. 

https://positivismodeacomte.wordpress.com/
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O mais óbvio desses elementos é o autoritarismo militar positivista. Apesar de estar afastado do 
Exército há quase 30 anos, Bolsonaro ainda cultiva a imagem de soldado. É um patriota, um homem 
simples, incorruptível e disciplinado. Apartado da classe política tradicional e corrupta, ele é o único 
que pode resolver os problemas do país, reeditando o velho mito do Dom Sebastião de coturno. 

Nossa república nasceu de um golpe militar contra a monarquia, liderado por republicanos civis (com 
predominância do Partido Republicano Paulista) e por militares entusiastas do positivismo. O próprio 
lema de nossa bandeira, em substituição ao brasão imperial, foi retirado das escrituras de Augusto 
Comte: “Ordem e Progresso”. 

O historiador e filósofo uruguaio Arturo Ardao (1963) afirma que “no Brasil, o positivismo de Comte, 
como filosofia política, derivou-se da Sociedade Positivista do Rio, fundada em 1876 por Benjamin 
Constant”. Constant foi um dos mais importantes e influentes militares do Brasil daquele período. 
Ardao argumenta ainda que “apesar de ser Republicano”, Comte “era contrário ao liberalismo 
democrático”. Preferia o filósofo francês uma terceira via entre a aristocracia e a democracia, “baseada 
no que ele chamava de ‘ditadura republicana’”. Na visão positivista, para controlar e fazer avançar uma 
sociedade, é preciso um governo forte, apartado dos baixos interesses da política tradicional, capaz de 
modernizar a sociedade de cima para baixo. 

Os governos de Deodoro (1889-1891) e Floriano Peixoto (1891-1894) encarnavam essa visão militar. 
Porém, os republicanos civis conseguiram tomar as rédeas do governo a partir de 1894, com Prudente 
de Morais. 

Apesar do insucesso relativo no campo nacional, o positivismo sentou raízes profundas no Rio Grande 
do Sul, possivelmente por conta da histórica concentração de tropas naquela região de fronteiras secas 
do país. A constituição daquele estado, “escrita” por Júlio de Castilhos, refletia essa visão mais 
positivista da política. Borges de Medeiros, por exemplo, governou o estado quase que 
ininterruptamente entre 1898 e 1928. Um verdadeiro caudilho. 

Talvez não seja por acaso que Vargas, Costa e Silva, Médici e Geisel – quatro de nossos seis ditadores 
desde 1930 – tenham nascido naquele estado. 

A ideia positivista de “democratura” estava por detrás dos movimentos de 1930 e 1964. Ambos esses 
autoritarismos estavam baseados na ideia de um governo forte, centralizado e capaz de modernizar o 
Brasil de cima para baixo. A cereja do bolo era que eles se diziam representantes da luta contra a 
corrupção, o populismo e o comunismo. 

O anticomunismo paranoico é outro pilar do bolsonarismo, manifestado em sua plenitude no 
“olavaodecarvalhismo”, já analisado por mim e outros autores no Intercept. 

Aqueles que clamavam por “intervenção militar” durante os protestos contra Dilma. Esses que 
acreditam que só o Exército pode acabar com a baderna (política e social) e a roubalheira em nosso país 
são representantes tardios dessa tradição do século 19. 

 

III- Sinopse
4
 histórica do Positivismo no Brasil. 

 Positivismo e positivista são termos polissêmicos
5
, que raros empregam judiciosamente e 

que vários usam equivocadamente. Qualifica-se, por exemplo, de positivismo, em senso raso, o 

apego ao que seja estritamente material ou se limite aos fatos; qualifico de Positivismo (com "p" 

maiúsculo) o legítimo titular do nome, a saber: a doutrina formulada pelo filósofo francês 

Augusto Comte, e de Positivista aos seus adeptos. 

                                                           
4
 Vista geral. 

5
 Que têm mais de um sentido. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sebastianismo
http://www.durt.de/2011/texts/Ardao,%20Arturo%201963%20Assimilation%20and%20Transformation%20of%20Positivism%20in%20Latin%20America.pdf
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CASTILHOS,%20J%C3%BAlio%20de.pdf
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/borges_de_medeiros
https://theintercept.com/2018/10/28/olavo-de-carvalho-conservadorismo-paranoico/
https://theintercept.com/2018/10/28/novo-brasil-esculpido-olavo-de-carvalho/
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 Presente nos ambientes culturais, acadêmicos e políticos da França, da Inglaterra, da 

Argentina, do Chile, do México, de Portugal e não só, ele adentrou o Brasil, formalmente, em 

1844, quando o médico baiano Justiniano da Silva Gomes defendeu, exitosamente, tese com que 

conquistou cadeira na Faculdade de Medicina da Bahia. 

 De 1850 por diante, multiplicaram-se as dissertações de fundo positivista que se 

apresentaram nas principais escolas de ensino superior brasileiro: no Colégio Pedro II, na Escola 

de Medicina, na Escola Politécnica, na Escola Militar, na Escola da Marinha. 

 À volta de 1860, três brasileiros, estudantes na Bélgica, tornam-se Positivistas: Francisco 

Antonio Brandão Júnior, Joaquim Alberto Ribeiro de Mendonça e Luis Pereira Barreto dos quais 

o terceiro, médico, radicou-se em Jacareí. Publicou livros de conteúdo Positivista e granjeou 

notoriedade porque foi benemérito onde se instalou; publicou livros de divulgação Positivista, 

polemizou com Eduardo Prado. 

 Em 1878 foi fundada, na cidade do Rio de Janeiro, a Sociedade Positivista do Rio de 

Janeiro, integrada, no ato da sua criação, por vários civis e pelo militar Benjamin Constant 

Botelho de Magalhães; três anos depois, foi transformada em Igreja Positivista do Brasil, em que 

pontificaram Miguel Lemos e Teixeira Mendes. 

 Na cidade do Rio de Janeiro, então capital, a Revista do Rio de Janeiro publicou, em 

1877, inúmeros artigos francamente Positivistas. No mesmo ano, o Visconde do Rio Branco, em 

discurso que proferiu como vice-presidente do Instituto Politécnico Brasileiro (perante o 

imperador e a imperatriz), valorizou a lei dos três estados, fundamental no Positivismo. 

 Nos anos e décadas a seguir, professores da Escola Politécnica externaram, abertamente, 

a sua adesão (ainda que incompleta) ao Positivismo; dos seus alunos, vários também lhe 

aderiram e lecionaram na Escola Normal, no Colégio Pedro II, no Liceu de Artes e Ofícios do 

Rio de Janeiro, na Escola Militar. 

 Nesta, estudaram e imbuíram-se de Positivismo militares distinguidos na vida brasileira 

como Cândido Rondon, Lauro Sodré, Tasso Fragoso, Licínio Cardoso, Manoel Rabello. 

 Dos fundadores da Universidade do Paraná, hoje Universidade Federal do Paraná, a mais 

antiga do Brasil, três eram Positivistas: Nilo Cairo da Silva, Benjamin Batista Lins de 

Albuquerque, João Perneta. 

 No curso jurídico da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro prelecionaram os 

Positivistas Roberto Lyra, Leônidas de Rezende, Eusébio de Queirós Lima, Manoel Inácio 

Carvalho de Mendonça (juiz federal). 

 Martins Fontes (poeta), Aloísio de Azevedo (romancista), Euclides da Cunha (autor de 

"Os Sertões"), Décio Vilares e Eduardo de Sá (pintores), David Carneiro (historiador), Ivan 

Monteiro de Barros Lins (escritor), Paulo Estevão de Berredo Carneiro (embaixador), Pedro 

Lessa e Otávio Murgel de Rezende (juristas), Carlos Torres Gonçalves (homem público gaucho), 

Lauro Sodré, Demétrio Ribeiro, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros (políticos) e inúmeros 

outros brasileiros aderiram ao Positivismo, em diferentes graus, no tempo em que, no Brasil, ele 

permeou a alta cultura e integrou o etos dos brasileiros. 
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 Nos anos que antecederam a proclamação da república no Brasil, salientou-se Benjamin 

Constant Botelho de Magalhães, professor na Escola Militar, pelas suas pregações republicanas 

que, combinadas com o crescente entusiasmo da sociedade brasileira pelo regime republicano e 

com o descrédito da monarquia, resultaram na instauração da república em 1889. Era, ao tempo, 

consensual que o regime imperial duraria enquanto durasse o imperador, com o que se 

aguardaria o seu óbito para se inaugurar a república. Os sucessos, contudo, precipitaram-se e ela 

foi instaurada ainda em vida de Pedro II, graças à insurreição dos cadetes, capitaneados por 

Benjamin Constant, na noite de 14 para 15 de novembro e sem que nem a opinião pública nem a 

tropa nem a gente palaciana nem os monarquistas nem a família imperial reagissem, pela 

manutenção da monarquia. 

 Uma vez firmado o novo regime, dois Positivistas ocuparam ministérios no governo do 

marechal Deodoro: Benjamin Constant, como titular das pastas da Guerra e da da Instrução; 

Demétrio Ribeiro, como ministro da Agricultura. 

 

IV- Influência do Positivismo no Brasil. 

 A obra de Comte foi positiva em todos os sentidos: ele criou a sociologia, ou seja, o 

estudo dos fenômenos sociais como objeto de observação, em lugar, como até então, de 

imaginação; criou uma religião humana, sem sobrenatural, em que o conhecimento se haure na 

ciência e de destinação humanista; concebeu a moralidade como correspondendo ao altruísmo 

em todas as suas formas; afirmou como princípios a eliminação total da violência nas relações 

políticas internas e externas, as liberdades civis, todas (de expressão, de crítica, de reunião, de 

parede); valorizou a submissão da política à moral; recusa a imposição de doutrinas, pelo Estado, 

aos indivíduos; pugnou pela incorporação social do proletariado à sociedade moderna, ou seja, a 

elevação das condições de vida do conjunto das pessoas; atribuiu ao capital destinação social e 

não apenas individual e egoísta; afirmou a importância do indivíduo como agente da ação 

humana; valorizou o papel afetivo da mulher, no seio da família e como formadora das pessoas; 

valorizou o mérito humano, em todos os seus aspectos; ensinou a reconhecer-se o papel 

construtivo representado, em cada tempo, pelas religiões e pelos grandes vultos do passado; 

encareceu o senso de dever; exortou à fraternidade entre os povos e condenou a guerra. 

Pioneiramente, já em 1852, Comte frisava os deveres dos humanos para com os animais, 

hodiernamente designados por direitos dos animais. 

 Da presença destes Positivistas no governo instaurado em 15 de novembro de 1889, 

resultaram: a separação do Estado relativamente à igreja (secularização do Estado, com liberdade 

de todos os cultos), a adoção de nova bandeira, a reforma do ensino militar, a supressão de 

feriados religiosos e a consagração de feriados exclusivamente cívicos. Da ação de constituintes 

Positivistas na elaboração da primeira constituição republicana (de 1891), resultaram: a adoção 

do arbitramento para a solução de conflitos do Brasil com outros países, a liberdade de exercício 

profissional, a liberdade de expressão de pensamento (com vedação do anonimato). Também se 

incorporaram à constituição de 1891 outros ditames, preconizados expressamente pelos 

Positivistas, como os de que ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer senão em virtude 

de lei; liberdade de reunião e de associação; liberdade de cultos; possibilidade de prisão apenas 

em flagrante ou com ordem de autoridade legítima; o de que a lei será igual para todos. 
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 Aspectos importantes da ação Positivista no Brasil compreendem: 

a) a proteção dos índios: o Serviço de Proteção dos Indios foi confiado por Nilo Peçanha 

ao Positivista Rondon, para cujas missões escolheu, como seus ajudantes, outros 

Positivistas.  

b) A preocupação com a incorporação social do proletariado (ou seja, com a elevação da 

massa obreira e da população em geral a condições de conforto material e de cultura 

intelectual), que resultou na produção de legislação trabalhista e na criação do 

Ministério do Trabalho, por Getúlio Vargas. 

c)  A solidariedade para com os desvalidos e pobres: nas suas incontáveis intervenções, 

em gazetas e por meio de opúsculos, o chefe do Positivismo no Brasil, Teixeira 

Mendes, bradou vezes várias contra atos de prepotência do governo, exercida em 

desfavor de gente pobre.  

 O regulamento baixado em 12 de abril de 1890 reformou o ensino militar, a que 

adicionou as disciplinas de sociologia e psicologia, para "levantar o nível moral e intelectual do 

Exército"; ele contém a doutrina do "soldado-cidadão", segundo a qual no militar se reconhece 

"missão altamente civilizadora, eminentemente moral e humanitária", papel de "apoio inteligente 

e bem intencionado das instituições republicanas".  

 De então por diante e até 1920, o ensino militar brasileiro, devido à presença do 

Positivismo, tornou-se, na voz dos seus críticos e dos críticos anti-Positivistas, negligente no que 

toca ao aprendizado guerreiro e insistente no que respeita à cultura intelectual e ao pacifismo: o 

Positivismo teria sido causa de despreparo na arte de combater, influência para contrariar a qual 

adveio a Missão Militar Francesa, em 1920, com a qual findou o ciclo Positivista no ensino 

militar e que, por sua vez, estimulou, no Exército, o ânimo de intervir na sociedade como seus 

mentor ou tutor. 

 Enquanto o Positivismo prima pela rejeição a toda forma de violência nas relações 

pessoais, cívicas e internacionais, combate o militarismo, afirma a obsolescência da guerra, 

preconiza a extinção dos exércitos, a Missão Francesa inspirou os militares que formou a 

arrogarem-se o papel de tutores ou mentores da sociedade, diversamente dos Positivistas, que 

jamais se atribuíram tal função: quer as insurreições militares da primeira república, quer, 

notadamente, o governo militar de 1964 a 1982, em nada se identificam com o Positivismo nem 

com a formação de gerações de militares na Escola Militar da Praia Vermelha (extinta em 1904), 

máxime pela docência de Benjamin Constant (que faleceu em 1891). Os generais que 

governaram o Brasil no intervalo de 1964 a 1982 não provêm da tradição Positivista, a que não 

se filiam; ao contrário, provêm do ensino tal como ele passou a ser ministrado nas forças 

armadas sem o Positivismo, após o ciclo Positivista, para "superá-lo" e erradicá-lo do etos e do 

patos de soldados e de oficiais, o que inclui os generais-presidentes e  Jair Bolsonaro, que se 

formou como militar décadas depois do fim do ciclo Positivista no ensino militar e no ciclo anti-

Positivista. 

 Uma vez que Benjamin Constant e Demétrio Ribeiro retiraram-se dos respectivos 

ministérios, ainda no governo do marechal Deodoro, cessou a influência direta no Poder 

Executivo: Deodoro não era Positivista, tampouco o seu sucessor, marechal Floriano Peixoto. 
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Nenhum dos dois em momento nenhum revelou nenhuma convicção originária das obras de 

Comte, dos seus discípulos, das inúmeras intervenções de Miguel Lemos e de Teixeira Mendes, 

na cidade do Rio de Janeiro, antes, durante ou depois de exercerem os respectivos governos. É 

errado imputar-se a Deodoro e a Floriano mentalidade de autoritarismo militar, devido à sua 

condição militar. 

 Militares honrados e homens dignos, não desmerece a Deodoro nem a Floriano não 

haverem sido Positivistas, porém a verdade é que não o eram e, conseqüentemente, não 

comungavam da "ditadura republicana". 

 Ordem e progresso é fórmula criada por Augusto Comte, como enunciado de duas 

categorias usadas nas ciências: elas correspondem, respectivamente, à estática dos fenômenos da 

matemática, da química, da física, da biologia, da sociologia e da moral, e à dinâmica dos 

mesmos fenômenos. A estática compreende a estrutura dos fenômenos, o modo como eles se 

apresentam; a dinâmica compreende a atuação dos fenômenos, o modo como eles ocorrem. A 

estática em sociologia chama-se de ordem; a dinâmica em sociologia chama-se de progresso. 

Ordem e progresso jamais corresponderam a autoritarismo com capitalismo, a regimes de 

violência e liberticidas com liberalismo econômico. 

 Comte preconizava que se aplicasse tal dístico às bandeiras; Teixeira Mendes, chefe do 

Positivismo no Brasil, elaborou (em 1889) a nova bandeira, em que inseriu o dístico (em que não 

falta o "amor", porquanto Augusto Comte o formulou como binômio e não como trinônio 

("Amor, Ordem e Progresso"). O verso da bandeira deveria conter outra fórmula Positivista, 

consagradora do altruísmo: "Viver para outrem". 

 

V- A ditadura republicana. 

 "Ditadura republicana" é locução introduzida por Comte, difundida pelos Positivistas e 

explorada, contra eles, pelos seus adversários, mercê da interpretação errada do vocábulo 

ditadura que, no léxico de Comte, exprimia governo e não necessariamente governo "ditatorial". 

Ao tempo em que Augusto Comte produziu as suas obras e concebeu o regime da "ditadura 

republicana", a palavra indicadora de regimes autoritários, liberticidas, opressores, civis ou 

militares, era tirania e não ditadura.  

 Comte e os Positivistas empregavam o termo ditadura no seu sentido etimológico, de 

ditar: ditador é quem dita. Todo governante dita; logo, todo governante é ditador: há ditaduras 

tirânicas, ditaduras democráticas, ditaduras retrógradas, ditaduras progressistas, ditaduras 

monárquicas, ditaduras republicana e há a ditadura republicana, tal como o Positivismo a 

concebe: chama-se assim o regime governamental 

1) não monárquico e sim republicano, em que inexistem o cargo de rei, nobreza, títulos 

nobiliárquicos, privilégios e desigualdade dos cidadãos em face da lei. Há o cargo de presidente 

da república, igualdade dos cidadãos em face da lei, espírito público; 

2) temporal e não espiritual, em que o governo atua em relação às coisas e não em relação às 

consciências: ao governo cabe zelar pelo estado de coisas material (economia, instrução, saúde, 
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segurança, relações internacionais), sem professar doutrina (religiosa ou não) e sem inculcar 

nenhuma, como religião de Estado ou doutrina oficial. Deve haver liberdade de pensamento, de 

opinião, de crítica, de adesão e de recusa a tal ou qual ideário ou religião. 

3) sociedade legislativa em lugar de corpo legislativo: em vez de as leis serem elaboradas pelos 

deputados eleitos, o governo apresenta projetos de lei para debate na sociedade em geral, sendo 

receptivo a sugestões, críticas e movimentos de opinião pública. Recebidos achegas e ouvida a 

sociedade, revê a versão original, mantém-na ou dela desiste; uma vez que promulgue o projeto, 

a opinião pública organizada pode obter a cassação da nova lei. Enquanto nos regimes 

usualmente reputados de democráticos, o povo elege representantes seus, na ditadura 

republicana, jornalistas, cientistas políticos, formadores de opinião, intelectuais, observadores, 

críticos manifestam-se acerca dos projetos de lei. Enquanto nos regimes a que estamos 

acostumados, aprovam-se ou reprovam-se os projetos de lei por maioria de votos dos deputados, 

na ditadura republicana, aprova-os ou reprova-os o governo com base no assentimento da 

população. A ditadura republicana é sinônimo de governo republicano, com ampla participação 

popular; há quem a nomeie de pronunciadura
6
; não faz sentido chamá-la de "democratura", como 

o fez, ineptamente, Alexandre Andrada. 

 Nada disto contém a noção de "governo forte", a não ser por contraste com a de "governo 

fraco", sentido em que o Positivismo prefere, certamente, governo "forte" a "fraco", ou seja, um 

que atue com eficácia na promoção do bem-estar das populações, em vez de um negligente ou 

ineficiente. Se, contudo, por "governo forte" entende-se (com metáfora desnecessária e 

prosaísmo de expressão) governo autoritário ou militar, então, não é com ele que se identifica a 

ditadura republicana que, ao revés, se identifica plenamente com a democracia e com o 

liberalismo, entendidos como regime de liberdades em geral (de expressão, de opinião, de 

reunião, de manifestação, de oposição política, de crítica política e cultural, de doutrina, de 

crença, de descrença), de fraternidade, de recusa da violência, de legalidade, de transigência. 

 Característica fundamental da ditadura republicana, sem a qual não há verdadeira 

república, ainda menos a positivista, traduz-se na instauração, na palavra do positivista ortodoxo 

Teixeira Mendes, “do mais vasto sistema de liberdades públicas a que jamais se possa aspirar”, 

mediante a separação dos poderes temporal e espiritual. Ou seja, o Estado administra o bem 

público, sem a mais mínima compressão das liberdades de expressão, de imprensa e de reunião. 

E mais as de associação, de ensino, de sindicalização, de parede e mesmo de insurreição, se 

necessário. A ditadura republicana respeita-as, não as comprime e não interfere em questões de 

consciência, pertinentes à esfera do pensamento, em qualquer das suas formas. 

 Por isto “a Ditadura Republicana não originou nenhuma forma de autoritarismo, muito 

pelo contrário, combateu, combate e combaterá sempre a todas elas, venham de onde vierem, da 

direita e da esquerda”, assevera o positivista ortodoxo Luis Carlos Corrêa da Costa. 

 Segundo ele, “nem a Ditadura Republicana, nem o Positivismo, nem Augusto Comte têm 

nada a ver com o autoritarismo, e aqueles que responsabilizam o Positivismo pelos arreganhos 

autoritários que abalaram o mundo, o fazem por ignorância ou má-fé” (idem). 

                                                           
6
 É neologismo criado por Paulo Augusto Antunes Lacaz. 
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 Augusto Comte: “uma plena liberdade de exposição e mesmo de discussão é 

indispensável como garantia permanente contra a degeneração de uma ditadura empírica em 

uma tirania retrógrada”, “como garantia da ordem” (itálicos meus). 

 Longe de a ordem positivista equivaler à “ordem” policialesca, ao Estado autoritário e 

repressivo, no Positivismo ela identifica-se com todas as liberdades. 

 

VI- Getúlio Vargas não era Positivista. 

 Apesar disto tudo, criou-se no Brasil o mito de que o Positivismo apresenta índole 

autoritária, de que equivale a um quase-totalitarismo e de que os regimes de Getúlio Vargas e de 

1964 foram positivistas, como aplicações nacionais dos preceitos positivistas. Em nada disto há o 

menor fundamento. A idéia de ditadura republicana jamais inspirou o regime de Getúlio Vargas, 

na sua fase monocrática (1937 a 1945) e ainda menos no de 1964 a 1982. 

 Se Getúlio tivesse sido positivista de fato, jamais ter-se-ia convertido em tirano em 1937, 

jamais teria, sobretudo, criado um departamento de propaganda e censura para benefício seu, em 

que o temporal assumiu funções espirituais ao mesmo tempo em que coibiu as liberdades tão 

caras ao Positivismo. 

 Assim exprime-se o positivista gaúcho Mozart Pereira Soares, aludindo a Getúlio: 

“Muitos, equivocadamente, arrolam-no como positivista ou, no mínimo, simpatizante. A verdade 

é que nem isso ele o foi. [...] Foi um permanente revolucionário, opondo-se às diretrizes de 

Comte. [...] Com ele, a influência política do Positivismo se extingue no Estado” (SOARES, 

1999: 176). 

 Atente-se: com ele, a influência política do Positivismo não se prolonga, não se mantém, 

não se afirma, porém, ao contrário, extingue-se! Desta extinção teria resultado que o Estado 

Novo correspondeu à aplicação, em âmbito nacional, da política positivista? É evidente que não. 

 Outro positivista, ortodoxo, Rubem Descartes de Garcia Paula, assim se exprime, 

referindo-se ao Estado Novo: “Regime que o velho Getúlio e seus escribas insinuavam como 

sendo inspirado no Castilhismo e, conseqüentemente, no Positivismo. (Bobagens, ainda hoje 

repetidas por outros “desconhecedores da história” e que não passam de patranhas) [...] 

sobretudo a partir de 1937, quando assumiu a ditadura fascista-integralista, Getúlio renegou, 

esqueceu-se do que sabia do Positivismo e das ligações que tivera com a obra de Castilhos.” 

(itálicos meus) (PAULA: 1982:68). 

 Exceto a sua obra trabalhista, esta sim, de inspiração positivista, devida à influência do 

positivista Lindolfo Collor, o estado novo “não passou do ramerrão narcisista; ora obscurecido 

pela opressão, ora sacudido pela violência da repressão! O que não impedia seus partidários – 

como ainda hoje repetem tardios escribas- de dizerem que a ditadura estado-novista se inspirava 

ou equivalia à Ditadura Republicana. O que, conforme com o acima exposto, é 

incontestavelmente falso!”. (idem, 69). 

 No governo de Getúlio Vargas, instaurado em 1930, havia três positivistas:  
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1) o gen. Manoel Rabelo, interventor em S. Paulo até 1932 e que, em 1935, em nome da maioria 

do exército, recusou o aumento de soldo que Getúlio oferecera à corporação, 

2) Lindolfo Collor, que, Ministro do Trabalho, abandonou a pasta ao, em 1932, empastelar-se o 

“Diário Carioca”, em atentado à liberdade de imprensa congeminada com o beneplácito 

presidencial, e  

3) o gen. Tasso Fragoso, que demitiu-se de Chefe do Estado Maior do Exército ao receber ordem 

presidencial de bombardear a cidade de S. Paulo. Não há memória de que qualquer dos três haja 

sido o mentor, o autor ou o apoiador de nenhum ato liberticida praticado por Getúlio. 

 Tendo a revolução de 1930 revogado a constituição vigente, despontou o movimento pela 

reconstitucionalização do país, do qual foi um dos cabeças o positivista general Lauro Sodré. 

Pela restauração de uma Carta Maior no Brasil, pegou em armas contra Getúlio, em 1932, 

ninguém menos do que o positivista Borges de Medeiros, sucessor de Júlio de Castilhos e de 

quem Getúlio fora secretário de Estado. Este reagiu prendendo-o e desterrando-o em 

Pernambuco por dois anos. 

 Se a estes positivistas animassem inclinações autoritárias, teriam apoiado a ausência de 

uma constituição, ao invés de pugnarem pela sua instituição, cujo efeito foi o de regulamentar os 

poderes presidenciais, tornando-os, de arbitrários e ilimitados, em circunscritos e legais, o que 

correspondia exatamente aos seus propósitos, ou seja, aos de evitar o despotismo. 

 Mais: durante o Estado Novo não havia nenhum positivista nos quadros de confiança do 

regime, ou seja, dentre o pessoal propriamente político, responsável pela orientação do regime. 

Havia, ao contrário, um anti-positivista militante, o general Góes Monteiro, que anelava pelo 

afastamento, do Exército, da mentalidade pacifista e libertária do Positivismo e que, não por 

acaso, foi um dos mentores da instauração da tirania em 1937.  

 Logo após o término da insurreição constitucionalista de São Paulo, deflagrada em 9 de 

julho de 1932,  o positivista ortodoxo Amaro da Silveira  proclamou, em opúsculo, a necessidade 

das seguintes “inadiáveis providências”: 

 1ª) Urge restabelecer legalmente a organização republicana, decretando desde logo, 

para esse fim, as medidas indispensáveis ao imediato restabelecimento da Constituição da 

República, promulgada em 24 de Fevereiro de 1891, como base de todo o aperfeiçoamento 

futuro de nossa organização política; 

 2ª) Urge decretar também a sumária derrogação de todas as leis e atos públicos 

violadores do regime republicano e federativo, consagrado por essa Constituição; 

 3ª) Urge, finalmente, decretar uma anistia ampla a vencidos e vencedores, sem distinção 

das causas que abraçaram e das classes e posições que ocuparam, em relação aos diversos 

abalos revolucionários, verificados a partir de 1922”. 

 Ele exortava  à reposição da constituição de 1891 que, de marcante inspiração positivista, 

assegurava as liberdades públicas, face ao regime que a abolira; exortava mais, à supressão das 

medidas anti-republicanas adotadas pelo governo (a exemplo da instituição do ensino religioso 
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obrigatório, em 1931, violador da liberdade de consciência, ao que, aliás, reagiram prontamente 

os positivistas Agostinho Gomes de Castro e Jurandir de Castro Pires Ferreira, mediante a 

organização da Cruzada Republicana, que recolheu milhares de adesões pelo país afora); 

exortava, por fim, à pacificação por meio do perdão geral. 

 Ora, se o regime de então, o de Getúlio Vargas, encarnasse a ditadura      republicana em 

âmbito nacional, Amaro da Silveira não exortaria à sua modificação, mediante a restauração da 

legalidade interrompida com a abolição, em 1930, da carta de 1891;  tampouco advogaria a 

sumária derrogação de todas as leis e atos que haviam infringido a república federativa, 

instituída por aquele diploma. Ele, ao contrário, calar-se-ia ou aplaudiria o regime, que, ao invés 

disto,  tacitamente desaprovou com a sua exortação. Desaprovou-o, como positivista, porque o 

regime de Getúlio, antes de 1937, não representou, de longe sequer, a ditadura republicana, como 

também não a representou com o Estado Novo a partir daquele ano. 

 Referindo-se ao Estado Novo, assim se exprime o positivista Jefferson de Lemos: 

“Infelizmente, uma revolução que sobreveio em 1930 [...] aboliu a Constituição de 91, impondo 

uma ditadura ao mesmo tempo revolucionária e retrógrada, pois que infringia gravemente as 

liberdades públicas, e além de tudo, sob uma inspiração exótica fascista, que enfeixava nas mãos 

do Chefe de Estado todos os poderes [...] A nossa continuidade histórica foi assim quebrada.” 

 Atente-se: ele qualifica o regime de Getúlio de ditadura revolucionária e retrógrada, 

apreciação pejorativa que certamente não formularia se o Estado Novo representasse o 

Positivismo ou o Castilhismo em âmbito nacional. Longe de naquele regime vislumbrar qualquer 

influência positivista, nela enxerga uma inspiração fascista, que, ao contrário da ditadura 

republicana, “enfeixava nas mãos do Chefe de Estado todos os poderes”, o que rompeu a 

continuidade histórica ao invés de afirmá-la, ou seja, à carta de 1891 - de marcada presença 

positivista no que tange às liberdades – substituiu-se uma realidade política liberticida e portanto 

anti-positivista.  

 Prossegue Lemos: “O caminho a seguir neste momento [escrevia em 1946], afim de 

restabelecer a nossa continuidade histórica, está assim indicado: manter a concentração do poder 

central sem impedir a autonomia dos Estados; República federativa e presidencialista, nos 

moldes da constituição de 1891; e, principalmente, manter integralmente o art. 72 desta 

Constituição, que atende a todas as liberdades públicas e ainda o seu artigo final, que a fecha 

com chave de ouro, pois que deixava margem a todas as medidas que um governo progressista 

desejasse empreender no sentido do bem geral, sem infringir seus princípios fundamentais: “A 

especificação das garantias e direitos expressos na Constituição, não exclui outras garantias e 

direitos não enumerados, mas resultantes da forma de governo que ela estabelece e dos 

princípios que consigna” (negritos de Lemos). 

 Em 1945, a propósito da eleição presidencial, disputada pelo gen. Eurico Gaspar Dutra, 

candidato getulista, e pelo oposicionista brigadeiro Eduardo Gomes, o positivista ortodoxo 

Carlos Torres Gonçalves, antigo quadro de confiança de Borges de Medeiros, assim escreveu: 

“Entre os concorrentes admissíveis, nossa preferência tem de ser pelo que professe maior 

número de postulados republicanos: [entre os quais] mais respeito pelas liberdades civis e 

políticas. 
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 Neste momento, dos dois candidatos, um sendo corresponsável do regime liberticida 

estabelecido em 1937, está excluído pelos princípios republicanos. 

 O outro, dando-nos a esperança da restauração de nossas tradições de liberdade [...] é o 

que desperta a nossa simpatia” (itálicos nossos). 

 Leia-se “O Estado Nacional”, de Francisco Campos, autor da constituição de 1937: não 

se encontra ali nenhum traço do positivismo. Consulte-se a História do Brasil, de Pedro Calmon, 

no capítulo referente às linhas doutrinárias do Estado Novo: encontrar-se-ão alusões ao fascismo, 

ao corporativismo italiano, ao paternalismo, à sua origem polaca, porém  nenhuma referência ao 

Positivismo nem à ditadura republicana.  Ler-se-á, ao invés, esta passagem lapidar, concernente a 

Getúlio: “Quem se desse à arte de interpretar-lhe, à luz da biografia, a conduta reservada e hábil, 

acharia o seu segredo no castilhismo rio-grandense, sem a sistemática positivista”.  

 Sem a sistemática positivista! Getúlio positivista!? O Estado Novo como expressão 

nacional do Positivismo, da Ditadura Republicana ou do Castilhismo ?! Quem o afirma são os 

ignorantes do Positivismo e os seus caluniadores, a despeito da palavra expressa dos seus 

adeptos e dos intérpretes isentos. Por que os primeiros exprimiriam a verdade dos fatos mais do 

que os segundos ou os terceiros ? Por que as afirmações daqueles gozariam de mais autoridade 

do que as negações destes?  

 Instaurado o Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, quatro dias depois o positivista 

confesso Antonio Reis Carvalho escrevia: “Os republicanos, os verdadeiros republicanos, os 

republicanos sociocratas não podem estar plenamente satisfeitos, porque o Presidente Vargas 

perdeu mais uma ocasião oportuna de instituir em toda a sua plenitude a ditadura republicana”. 

Ele não se rejubila pela adoção do regime positivista, senão, ao contrário lastima que ele não 

fosse instaurado. “Diante dos boatos alarmantes e das manifestações ostensivas dos fascistas 

verdes, os chamados integralistas [...] o que esperavam aqueles republicanos era o péssimo e 

foram surpreendidos apenas pelo mau, ou, talvez, com mais justiça, pelo sofrível, e que é bem 

melhor do que tudo que se anunciava e do que tudo que existia”.
7
 

 Em 1938, Reis Carvalho, positivista confesso, missivou ao então presidente Getúlio 

Vargas, com data de 13 de março. Na sua carta, dizia-lhe: “Para evitar a praga do Estado 

totalitário – bolchevista, ou fascista – e corrigir os erros da democracia, a solução é combinar a 

ditadura com a liberdade, organizando o regimen ditatorial republicano [...] caracterizada 

acima de tudo pela separação dos poderes, pela mais ampla liberdade espiritual [...]”
8
. 

 A iniciativa da carta deveu-se a que Getúlio ordenara a censura de críticas, nas gazetas, 

do “bolchevismo ocidental, que dá pelo nome de fascismo”, enquanto, por outro lado, permitiam-

se ataques ao “fascismo oriental, que dá pelo nome de bolchevismo”. Reis Carvalho pugnava 

pela liberdade de expressão, com  inexistência de censura à imprensa, peculiaridade própria do 

regime preconizado por Comte. Remata-a “confiante que, por um Ato Adicional, antes do 

                                                           
7
 A constituição de 1937 revogou a de 1934. 

8
 Por separação de poderes, referia-se aos poderes temporal, à autoridade política, e ao 

espiritual, à autoridade moral. 
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Plebiscito, modifiqueis a Constituição de 10 de Novembro, no sentido de ser, não mais o que 

essencialmente é – uma Constituição Ditatorial, mas o que deve ser – uma Constituição  

Republicana, de sorte que o governo do Brasil seja de fato uma Ditadura – o que aliás tem sido 

sempre com ou sem sufrágio universal, com ou sem Parlamento – mas Ditadura Republicana – o 

que nunca foi e ainda não é”. 

 Atente-se às distinções que adota entre o que o regime era e o que não era: era ditadura, 

porém não republicana, não a positivista. 

 Exatamente dois meses mais tarde, em nota enviada a Getúlio Vargas, Reis Carvalho 

exprime o seu anelo porque o Estado Novo transforme-se em “Estado verdadeiramente 

republicano que deve ser, onde se observe integralmente o Princípio da Separação dos Poderes, 

onde reine a mais ampla liberdade espiritual, e não seja mais um Estado semi-fascista, onde 

persiste a confusão dos poderes, onde vive cerceada a liberdade espiritual”. 

 Em primeiro de julho daquele ano, Reis Carvalho dirigiu-se por carta, em texto comum, 

ao Ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, e ao Ministro da Marinha, almirante 

Aristides Guilhen, pela qual ofereceu-lhes exemplares do seu livro “A Ditadura Republicana” em 

que, explica-lhes, demonstra “que a Ditadura Republicana não é Ditadura no  sentido vulgar do 

termo, não é governo discricionário, não é governo despótico, mas, ao contrário, é o mais 

constitucional, o mais liberal de todos os governos”.  

 Roga
9
 o missivista aos chefes das Forças Armadas que “intervenham perante os seus 

chefiados para que o Exército e a Armada colaborem eficazmente com o Presidente Vargas, 

afim de que, conservado e melhorado o Estado Novo, este não seja apenas ditatorial, como tem 

sido, mas também republicano, como deve ser, e realize afinal a combinação integral da 

ditadura com a liberdade, segundo o voto de Hobbes, cumprido espontaneamente por Frederico 

e sistematizado por Aug. Comte”. Prossegue: “estou certo, repito, que o Presidente Vargas só 

aguarda a colaboração decisiva das forças armadas para instituir definitivamente o regimen 

ditatorial republicano [...] Para realizá-lo o Estado Novo Ditatorial Republicano, basta o 

Presidente Vargas modificar a Constituição de 10 de Novembro, antes do Plebiscito prescrito no 

art. 187, por um Ato Adicional, no sentido de poder ser ela precedida deste 

    Artigo fundamental – O Estado Novo adotado nesta Constituição, só tem  por 

fim exclusivo manter a ordem material e garantir a liberdade espiritual. Donde proibição 

absoluta de agir contra quaisquer idéias, e também  contra quaisquer atos que não violem essa 

ordem, sejam quais forem os   perigos sociais que daí provenham ou se presuma possam provir, 

todos combatíveis unicamente pela ação mental e moral. No domínio espiritual só lhe cabe agir 

facultativamente, sem nenhuma ação repressiva, e ainda  assim na falta de órgãos espirituais.”  

 Apoiar Getúlio Vargas na organização final do regime consistia no “principal dever das 

classes armadas”, ou seja, Reis Carvalho atribuía-lhes o dever de sustentar a ação do Presidente 

da República na instauração completa da liberdade de expressão.     

 

                                                           
9
 É o verbo que emprega. 
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VII- 1964 não foi Positivista. 

        Ao regime militar brasileiro de 1964, Garcia Paula qualifica de 

“Ditadura fascista que reapareceu como fruto maligno do golpe militar de 1º de março de 1964”. 

Atente-se à sua adjetivação: ditadura fascista que reapareceu como fruto maligno em 1964, e não 

ditadura republicana que tivesse reaparecido como fruto benigno naquele ano. O mesmo autor 

alude também ao “clima de obscurantismo e de terrorismo, forma de subversão contra o povo, 

implantada em nossa Pátria, sobretudo como efeito do 2º golpe –o de 1968 – e seu famigerado 

AI-5!” (idem, 61). Não teria julgado nestes termos o regime militar se este exprimisse a ditadura 

republicana. 

 Não entro no mérito de se o movimento de março de 1964 veio a propósito ou a 

despropósito, se o seu anti-comunismo era louvável ou não. O que me importa caracterizar é a 

falsidade da filiação entre o Positivismo e a supressão das liberdades verificada durante o regime 

militar instaurado então. 

 Mais: comparando tal regime, do Brasil, com as tiranias de Napoleão, de Mussolini, de 

Hitler e de Salazar, afirma: “de todos os países em que a odiosa ideologia grassou e grassa; 

aquele em que ele – o fascismo- causou menos desgraças foi aqui.[...] Mas por que foi o fascismo 

aqui menos brutal? Dentre outras razões [...] porque [...] o Brasil foi aquele em que, por 

contrapartida, o Positivismo exerceu e, conquanto diminuída, exerce uma benéfica influência 

moderadora.” (idem, 63/4; itálicos nossos). 

 É de lembrar também os inúmeros protestos do Clube Positivista contra os atos 

liberticidas praticados pelo regime de 1964, protestos muitos deles formulados por Ruyter 

Demaria Boiteux, positivista ortodoxo e general do Exército brasileiro.  

 Também positivista ortodoxo, David Carneiro, o moço, travou, em 1990, acesa polêmica 

no Centro Positivista do Paraná, ao declarar que o movimento de 1964 fora obra da “parcela 

mais atrasada do exército”, referindo-se à supressão das liberdades públicas que encarecia. 

 Ouçamos o positivista ortodoxo Vice-almirante Alfredo de Morais Filho: “A partir do 

golpe de Estado, dado por Getúlio Vargas, em 10 de novembro de 1937, que instituiu o Estado 

Novo, aumentou a tendência a se considerar o positivismo uma doutrina autoritária, ou melhor, 

despótica. 

 Depois de outra revolução, a 1964, os sociólogos brasileiros, em suas apreciações, 

ligaram os dois movimentos à mesma doutrina, o castilhismo. 

 Estas apreciações, são, porém, falsas, decorrentes do desconhecimento da doutrina 

política positivista. 

 O Estado Novo foi uma aplicação do fascismo para resolver, naqueles anos, a complicada 

situação brasileira, proveniente das várias revoluções e envolvida pela difícil situação 

internacional. 
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 Quanto à revolução de 1964, também foi inspirada no nazi-fascismo [...] nada tendo com 

a nossa doutrina. Ambas agiram contrariando princípios fundamentais positivistas” (itálicos 

meus). 

 Refere-se ainda à “lamentável injustiça dos críticos do positivismo, quando consideram 

Júlio de Castilhos o avô e Getúlio Vargas, o pai do autoritarismo”. 

 E pergunta-se: “Como podem os intelectuais brasileiros distorcerem a nossa doutrina, 

procurando os de esquerda, apresentá-la como fascista e os de direita, como comunista?”. E 

responde: “O que há, é má-fé e ignorância” (itálicos meus). 

 Rubem Descartes de Garcia Paula, David Carneiro, Ruyter Boiteux e Alfredo de Morais 

Filho, todos quatro positivistas ortodoxos e oficiais de alta patente os dois últimos, à 

unanimidade reprovaram os atos liberticidas do regime de 1964, em cuja conotação autoritária 

não se pode, com verdade, enxergar nenhuma origem positivista. 

 Após 1964, houve um único positivista no governo, o Almirante Ernesto de Mello 

Batista, ministro da Marinha do governo do Marechal Castelo Branco. Não foi ele nem o autor, 

nem o mentor dos atos liberticidas verificados após o mandato de Castelo Branco. Encarnou, ao 

contrário, o único atingido pelo Ato Institucional de número 17 (de 1969), que permitia ao 

presidente da república transferir, provisoriamente, para a reserva, os oficiais que melindrassem 

o regime... Houve outro, ministro do Supremo Tribunal Militar: o general Pery Constant 

Bevilacqua (neto de Benjamin Constant), que, “legalista imprevisível e destemido”, “condenou 

os inquéritos policial-militares por meio dos quais a nova ordem julgava os adversários políticos 

do antigo regime”. Removido, por força do Ato Institucional de número 5, daquele tribunal, onde 

pugnou pela anistia política – o único a fazê-lo por então  -, “anos depois, tornou-se um dos 

líderes da campanha pela anistia”. “Graças a ele, o Exército brasileiro pode dizer que um dos 

seus generais teve a coragem de falar em anistia na época em que a palavra parecia ser um 

estigma” (Elio Gaspari). 

 Legalista destemido, advogado da anistia, general: méritos de um positivista. 

  A inclinação pela anistia, pelo apaziguamento, pela convivência harmônica das correntes 

políticas, pela fraternidade, caracterizara já as exortações de Teixeira Mendes, que, face ao 

célebre levante dos dezoito do forte de Copacabana, em 1922, apelava ao governo em 

intervenção estampada no Diário do Congresso Nacional: “Inspirando-se, pois, quer na 

fraternidade universal republicana extreme de qualquer preocupação teológica, quer na caridade 

católica, os vencedores nas lutas fratricidas, civis ou internacionais, em vez de decretarem o 

chamado estado de sítio, devem decretar, logo após a vitória, uma fraternal anistia, amparando 

todas as vítimas, sem distinção das ligações destas com vencidos ou vencedores”. 

 Na sua exortação já excertada, referindo-se à revolta constitucionalista de S. Paulo, 

Amaro da Silveira frisava a urgência de se decretar uma anistia ampla a vencidos e vencedores, 

sem distinção das causas que abraçaram e das classes e posições que ocuparam, em relação aos 

diversos abalos revolucionários, verificados a partir de 1922”. 



15 
 

 Em 7 de setembro de 1933, em novo opúsculo, o mesmo autor reiteraria a sua exortação, 

apelando aos nossos atuais dirigentes e para o conjunto dos nossos concidadãos, a fim de que 

sejam respeitados os princípios republicanos e federativos que fizeram a glória de nossa Pátria 

e restabelecida, enfim, a fraternidade cívica, mediante uma anistia ampla a vencidos e 

vencedores, envolvidos nas lutas políticas, a partir de 1922, como as únicas soluções capazes de 

corresponder, neste momento, aos generosos destinos da Pátria brasileira. 

 Quem pleiteia a anistia não partilha de nenhum autoritarismo. Quem concita ao perdão, 

invocando a fraternidade entre vencidos e vencedores, adota um credo: o da ditadura republicana 

positivista. Quem a taxa de autoritária ou de quase totalitária, não sabe o que diz ou mente. 

 Ao contrário do que propalava Miguel Reale, o encerramento do Congresso Nacional 

pelo então presidente Geisel, com base no Ato Institucional de número 5, no fito de promover a 

reforma do Poder Judiciário, tampouco se deveu a qualquer inspiração positivista: na ditadura 

republicana o presidente não baixa pura e simplesmente os diplomas legais, em virtude da sua 

vontade pessoal e exclusiva; ele produ-los após a oitiva ampla da população, pelo tempo de três 

meses, durante os quais a opinião pública, fiscal e reguladora do poder executivo, manifesta-se 

livremente, o que não se verificou no ato em questão. 

  Ao contrário de perniciosa, como escreveu aquele jurisconsulto, a influência positivista 

na política brasileira induziu constantemente ao respeito da legalidade, das liberdades e da 

fraternidade. Funesta foi a sua ausência nos momentos em que ela teria sido desejável e 

providencial, para bem inspirar fossem os governantes, fossem os governados. Ouça-se, 

novamente, Amaro da Silveira: O conjunto das intervenções positivistas, desde a conversão de 

Miguel Lemos, em fins de 1878, [...] demonstram os esforços de Miguel Lemos e todos os que se 

gruparam em torno dele, para dissipar, no povo brasileiro, a opinião democrática e o 

sentimento democrático, acerca da LEGITIMIDADE E DA EFICÁCIA do recurso às insurreições; 

bem como para extinguir, nos que ocupam os postos de governo, a tirânica opinião e o tirânico 

sentimento, acerca da LEGITIMIDADE E DA EFICÁCIA dos golpes de Estado e dos atentados do 

governo contra as liberdades civis. 

 Se persistira o influxo positivista na mentalidade e na vida políticas do Brasil, teríamos 

tido uma história política menos atribulada e mais patriota, mais dedicada ao bem público, mais 

eficaz na convergência fraterna de todos em prol do país, fora dos golpes de força que várias 

vezes determinaram o antagonismo entre o poder executivo e a nação. 

 Os atos autoritários dos regimes de 1937 e de 1964 e de todos os momentos em que, na 

história pátria, eles verificaram-se, deveram-se à mentalidade própria dos seus autores, da qual o 

Positivismo achava-se  ausente de todo em todo e com os quais ele é radicalmente incompatível. 

 A mistificação que atribui o autoritarismo de certos civis e militares pátrios ao 

Positivismo, corresponde a uma forma de eximí-los da responsabilidade pelos abusos dos 

regimes de 1937 e de 1964. Elegendo o Positivismo como bode expiatório, inculpando-o como o 

inspirador da repressão às liberdades civis e políticas (cassações, torturas, continuísmo, censura 

etc.), conotando-o com o odioso de qualquer totalitarismo, alguns intérpretes intentaram exculpar 

os mentores daqueles regimes e os autores das suas violências: fizeram obra ideológica no 

sentido marxista, ou seja, conceberam uma formulação deliberadamente falsa, deturpadora do 
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Positivismo, com que justificassem não o que o Positivismo prega e o que os seus adeptos 

aplaudem, porém exatamente o inverso disto.  

 Refiro-me em particular (e a eles já Rubem Descartes aludia) às produções de Antonio 

Paim e de Ricardo Veléz Rodriguez, anti-positivistas brasileiros, em que se encontra, nas do 

primeiro, ignorâncias muitas, nas do segundo, verdadeiro fanatismo, nas de ambos, o ânimo de 

infamar o Positivismo à custa de má-fé e de equívocos grosseiros, em que se distorce a doutrina 

para achincalhá-la e despertar no leitor desprezo e repulsa por ela, como um ideário 

alegadamente ultrapassado, justificador da tirania e liberticida. Modelos de desinformação, as 

obras de ambos desfiguram a doutrina e a sua militância no Brasil, apresentando-as sob a forma 

de grotescas caricaturas. Calunie, calunie: alguma coisa sempre fica, aconselhava Carlos Marx... 

 

VIII- Jair Bolsonaro não é Positivista. 

 Jair Bolsonaro não é Positivista, não se filia à tradição Positivista, não foi aluno de 

Benjamin Constant; pertence a geração muitas décadas posterior ao fim do ciclo humanista do 

Positivismo no Exército e acha-se, cronologicamente (também mentalmente ?) muito mais 

propínquo do ciclo anti-Positivista. Certamente jamais leu Augusto Comte nem os seus 

principais discípulos e expositores, como Laffitte, Littré, Harrison, Marvel, Barreda, Lagarrigue, 

Miguel Lemos, Teixeira Mendes, Ivan Lins, Luis Pereira Barreto, Mozart Teixeira Soares, para 

quedar-me com os óbvios. 

 Para se filiar o bolsonarismo ao Positivismo, é indispensável encontrarem-se declarações 

escritas ou orais de Jair Bolsonaro, em que lhe aluda, em que se refira às obras de Augusto 

Comte, em que nomeie Augusto Comte, Miguel Lemos, Teixeira Mendes, Júlio de Castilhos, 

Borges de Medeiros, os militares Positivistas; em que se refira, enaltecedoramente, à constituição 

gaucha de 1891, em que empregue a locução "ditadura republicana". Nada disto se encontrou. 

Nada disto existe. Não há, no ideário de Jair Bolsonaro, nenhum elemento Positivista, nenhuma 

idéia, nenhum valor, nenhum princípio cuja percepção justifique conotá-lo com o Positivismo e 

com a "ditadura republicana".  

 Ao invés, Bolsonaro inspira-se, em alguma medida, no ideário de Olavo de Carvalho, por 

sua vez, antagonista do Positivismo, mal-informado e desinformador: no seu livro O jardim das 

aflições, Olavo disparatou acerca do Positivismo, que verberou sem o conhecer. Falou sobre o 

que desconhece. Para mais, Olavo professa o catolicismo, com cuja dogmática o Positivismo 

antagoniza.  

 Bolsonaro e Carvalho são cristãos; o Positivismo não o é. Bolsonaro e Carvalho são 

deístas; o Positivismo não o é. O Positivismo é ateu e humanista; Bolsonaro e Carvalho não o 

são. O Positivismo é pela laicidade; Bolsonaro, ao contrário.
10

  

 O autoritarismo político é suscetível de existir sobre si, independentemente de qualquer 

doutrina, o que inclui o Positivismo, seja entre civis como no meio castrense. A condição de 

                                                           
10

 Minha análise da obra e da influência de Olavo de Carvalho: 

https://arthurlacerda.wordpress.com/2018/12/04/como-vejo-olavo-de-carvalho/.  

https://arthurlacerda.wordpress.com/2018/12/04/como-vejo-olavo-de-carvalho/
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militar, aliás, reformado há trinta anos, de Jair Bolsonaro não o conota, por inerência, com o 

Positivismo, como se todo militar brasileiro fosse Positivista, por algum modo, ou aderisse à 

"ditadura republicana".  

 Se Bolsonaro professa autoritarismo, é por conta própria ou devido ao influxo de outros 

mentores, de outras fontes intelectuais que não o Positivismo. A sua orientação mental não é 

Positivista. 

 Jair Bolsonaro recusa a laicidade do Estado, ou seja, a separação entre igrejas e Estado; o 

Positivismo preconiza-a.  

 Jair Bolsonaro converteu-se a uma seita evangélica e foi batizado; um dos seus lemas de 

campanha foi "Deus acima de tudo"; o Positivismo não é teológico; aliás, é anti-teológico e ateu 

ou, no mínimo, agnóstico, ou seja, indiferente à idéia de deus. Para os Positivistas, a 

Humanidade está acima de todos. 

 Jair Bolsonaro aceita ou aparenta aceitar a existência de Jeová, deidade que o Positivismo 

reputa como mais uma de tantas, que serviram em fases pretéritas como forma, inteiramente 

imaginária, de intelecção da natureza. Não é decisivo alguém (no caso, Jair Bolsonaro) 

concordar com a existência de Jeová, de Baco, de Júpiter, de Mitra, de Amão, de Hórus, de 

Osiris e dos mais deuses ou dela discordar; é relevante que o crente respectivo paute o seu 

comportamento pelos ditames da respectiva religião, que, assim, servem-lhe de critério das suas 

ações: é inaceitável, para os Positivistas, que o presidente Bolsonaro tente amoldar a 

mentalidade, os costumes e as instituições brasileiras aos dogmas bíblicos, caso em que não 

apenas transgredir-se-á a laicidade do Estado, como governará, em alguma medida, 

teocraticamente e não republicanamente, como deve governar. 

 O Positivismo encarece a laicidade do Estado e a moral humanista, em que se dissociam 

os critérios da governança e os do comportamento humano, de inspirações sobrenaturais e de 

obediência ao conteúdo da Bíblia: com o seu lema "Deus acima de todos", Bolsonaro contrapõe-

se a um e a outro e opõe-se ao que o Positivismo valoriza especialmente. A sua afinidade com os 

políticos evangélicos e com a chamada Bancada Evangélica basta para descaracterizá-lo como 

Positivista e para caracterizá-lo como o tipo do governante que os Positivistas enjeitam, ao 

menos neste aspecto e sem negar que ele possa acertar em alguma (s) medida (s) da sua gestão, 

dentro das múltiplas decisões que incumbem a um presidente da república. 

 Jair Bolsonaro externizou racismo contra pretos, homofobia e em mais de uma tirada 

exprimiu o seu intuito de matar, individual ou coletivamente, os seus desafetos políticos. 

Bastariam estas três ordens de considerações para dissociá-lo do Positivismo: os Positivistas 

tratam as pessoas em geral com respeito, independentemente da sua cor, da sua condição sexual 

e da sua convicção política. Jamais um Positivista diria ter filhos que não desposariam "mulher 

negra", que homossexualidade se trata com violência física e que os adversários devem ser 

mortos. 

 Provavelmente, Jair Bolsonaro sequer conhece a existência do Positivismo; certamente 

jamais leu Augusto Comte (de cujas obras encontra-se traduzida porção mínima) nem os seus 
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discípulos brasileiros nem estrangeiros. Se dele ouviu dizer, no exército, provavelmente foi na 

vertente anti-Positivista, que nele prevaleceu nos últimos 99 anos. 

 Constitui artifício retórico associar-se Bolsonaro com o Positivismo: dado o preconceito 

que vincula o Positivismo com autoritarismo, dada a presença do Positivismo no meio militar (no 

passado), dada a condição de militar de Bolsonaro, uma forma de denegrir a este consiste em 

tachá-lo de Positivista (como se ser-se Positivista correspondesse a desdouro), o que é falso (pois 

Bolsonaro não aderiu ao Positivismo), errado (pois Bolsonaro externa convicções opostas aos 

dogmas Positivistas) e desonesto (pois nem o Positivismo é autoritário, nem a ditadura 

republicana o é, nem Bolsonaro praticou atos de autoritarismo despótico.). 
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