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certamente não é uma pessoa de esquerda. 
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RESUMO 

 

 

Referência: MELO, André Horta. O Conservadorismo, Léxico da Filosofia Política.  2017. 

115 folhas. Dissertação de conclusão de curso de mestrado em Filosofia. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. 

 

 

Estudo do conceito do conservadorismo político. A dissertação analisa o conceito do 

conservadorismo, que é um recorte da direita política. Dado à manifesta abrangência 

semântica que este termo possui, este trabalho visa identificar uma organização e precisão de 

significados que permita o uso do mesmo como léxico da filosofia política. Para tanto, 

acompanha-se o contexto de seu surgimento no período revolucionário francês no final do 

século XVIII, as dissensões entre as ideias da esquerda e direita políticas que estão 

diretamente relacionadas com o verbete examinado. O estudo aborda a carga emotiva que 

acompanha essa categoria, as críticas progressistas, parte delas especificamente marxistas e 

algumas inter-relações com a psicologia política e social. O uso do termo na ciência 

econômica é apresentado como parte importante da cartografia de utilização léxico 

conservadorismo, porquanto fecunda para validar aspectos nucleares das demarcações léxicas 

previamente balizadas. O estudo compreendeu a análise de uma das mais importantes obras 

para a categoria: Reflexões sobre a Revolução na França, de Edmund Burke, assim como o 

texto que inaugura um debate que se tornaria recorrente na política, os Direitos do Homem, de 

Thomas Paine. Os estudos contemporâneos diretamente relacionados à construção semântica 

albergaram o capítulo 11 do livro A Companion to Contemporary Political Philosophy, de 

Robert E. Goodin, Philip Pettit e Thomas Pogge, cujo tema é: Conservadorismo 

(Conservatism), da lavra de Anthony Quinton; o verbete  ―Conservadorismo‖, escrito por 

Tiziano Bonnazi, no Dicionário de Política de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e 

Gianfranco Pasquino; e a obra O Conservadorismo Clássico, de Laura Escorsim Netto. Estas 

constituíram as fontes primárias desse estudo. O trabalho se conclui destacando a relevância e 

o alcance que esta categoria contemporânea pode usufruir na filosofia política, constituindo 

um esforço para dar conta de facticidades que se apresentam conflituosas e paradoxais na 

realidade social.  

 

Palavras-chave:  Conservadorismo político. Direita política. Política.  

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

MELO, André. Conservatism, Lexicon of Political Philosophy. 2017. 115 pages. Dissertation 

monograph for a Master‘s Degree in Philosophy. Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal, 2017. 

 

 

Study of the concept of political conservatism. The dissertation analyzes the concept of 

conservatism, which is a piece of the political right. Given the manifest semantic 

comprehensiveness that this term has, this work aims to identify an organization and 

precision of meanings that allows its use as a lexicon of political philosophy. To this aim, we 

explore the context of its emergence in the French revolutionary period in the late eighteenth 

century, which is followed by the dissensions between the ideas of the political left and right 

that are directly related to the concept examined. The study addresses the emotive charge that 

accompanies this category, the progressive and specific Marxist critiques, and some 

interrelationships with political and social psychologies. The use of the term in economics is 

presented as part of the cartography of the lexicon conservatism, whose observation is fruitful 

to validate inner aspects of the previously marked lexical demarcations. The study comprised 

the analysis of one of the most important works for the category: Reflections on the 

Revolution in France, by Edmund Burke, as well as the text that inaugurates the historical 

antinomy of conservatism, Rights of Man, by Thomas Paine. Contemporary studies directly 

related to semantic construction have housed chapter 11 of Robert E. Goodin's The 

Companion to Contemporary Political Philosophy, Philip Pettit and Thomas Pogge, whose 

theme is: Conservatism - from the work of Anthony Quinton; The entry "Conservatism", 

written by Tiziano Bonnazi, in the Dictionary of Politics of Norberto Bobbio, Nicola 

Matteucci and Gianfranco Pasquino; and the book The Classical Conservatism, by Laura 

Escorsim Netto. These were the primary sources of this study. This work concludes by 

highlighting the relevance and scope that this contemporary category can have in political 

philosophy, constituting an effort to interpret events that are conflicted and paradoxical in 

social reality. 

 

 

Key Words: Conservatism. Right-wing ideologies. Politics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há um ponto de partida etimológico para delimitar o conceito de 

conservadorismo numa acepção política que é o de se entender o que ele pretende conservar 

(do latim: conservare, de cum, et servare: cum - prefixo de origem latina ―con-‖ indicando 

companhia, concordância; servare – guardar, manter). Ainda que a imprecisão e extensão do 

uso corrente do verbete tenha assumido contornos amplos, significados dispersos, o que torna 

problemática a sua utilização com propósitos científicos ou filosóficos1, uma asseveração 

fulcral da interseção entre os usos comuns e especializado é possível num dos retalhos mais 

básicos da acepção - para ideias e atos políticos que visam propósitos de manutenção de um 

sistema político e social dominante, ou seja de manutenção do poder, e, assim, da precedência 

social e das riquezas.  

Do ―poder de‖, como potência (de andar, de falar, de comprar), mas, 

principalmente, como distingue André Comte-Sponville (2003, p. 456), do ―poder sobre‖, do 

poder fazer, do poder de mandar e se fazer obedecer. Ou, na fórmula de Hobbes (1999, p.83), 

os meios presentes de obter um bem aparente futuro2. 

Os poderes hegemônicos, a riqueza, as classes sociais dominantes, ou como 

se queira denominar um polo social que detém largamente mais recursos para realização que 

necessidades a serem satisfeitas, se inclinam para manter o estado de coisas como elas se 

encontram, conjuntura favorável aos que detêm as estruturas do poder. 

Esse movimento pelo controle possibilita aproximar o interesse de sua 

realização.  

É fato que se parte de uma ideia complexa, multiforme - como a é a de 

poderes hegemônicos, mas ao longo do tempo ela mesma experimenta corporificações 

discerníveis para serem encabrestadas pela teoria, que, da descrição à normatividade, 

especialmente na política, procurará o melhor ajuste, as melhores alternativas para dar o 

mundo ao homem. O entorno conceitual do conservadorismo político divisa particularmente 

com articulações de outros entendimentos de larga densidade na filosofia política. Não é 

novidade que objetos que convocam com mais ênfase avultamento descritivo de muitos 

conceitos fundamentais da política como poder, liberdade, igualdade, justiça - seja tensionado 

durante o trabalho analítico a afastar-se do objeto pela grande força de (e da) gravidade dessas 
                                                           
1
 Edda Sacomani (1986, p.466) diz o mesmo sobre o significado do Fascismo em Dicionário de Política. Em 

alguma medida  
2
 ―O poder de um homem (universalmente considerado) consiste nos meios de que presentemente dispõe para 

obter qualquer visível bem futuro‖. 
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extensivas adjacências. Felix E. Oppenheim (1986, p. 708), quando se debruça sobre o 

conceito de liberdade, por exemplo, para o Dicionário de Política organizado por Norberto 

Bobbio, Nicola Mateucci e Gianfranco Pasquino, assevera que ―os escritos políticos 

raramente oferecem definições explícitas de Liberdade em termos descritivos: todavia, em 

muitos casos, é possível inferir definições descritivas do contexto‖. Não se trata de desafio 

paralisante, portanto, o respeito à eminência dos arrabaldes léxicos do conservadorismo para 

trabalhos como esse, que se traduzem em um recorte mais extensivo do universo epistêmico 

da política. 

Em retomada, é nesse contexto que surge essa força reativa de oposição à 

insurgência das mudanças, obstaculizando as iniciativas manifestamente inclinadas ou 

tendentes à universalização de direitos individuais e sociais e dos valores democráticos. Para 

tanto, a partir de uma posição privilegiada para valorar bens culturais e os costumes, os 

poderes hegemônicos fazem circular vetores culturais diversos que reafirmam sua posição de 

dominância. O que o conservador conserva, mostra-se-nos manifesto, coincide com uma 

agenda de represamento do poder (de predominância de uns sobre outros) principalmente na 

esfera econômica, das riquezas. 

É uma máxima clássica de Marx e Engels (2008, p. 48) que ―as ideias da 

classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe que é o 

poder material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual 

dominante‖. Entendemos que um estrato simbólico dessa máxima se refere à vitoriosa batalha 

do interesse supra referido nas direções mais amplas esposadas pelos assuntos do espírito, 

empobrecendo-as. E por esta razão que uma adesão espontânea e irrefletida a ideias, valores e 

afetos em majoritária circulação, será ordinariamente um gesto conservador de um dado 

sujeito. E que o pensamento político emancipador será, em largas medidas, adversário de 

ideias dominantes. 

Esse estudo pretende examinar o conceito de conservadorismo político. 

Procurará demonstrar como essa espécie de pensamento pertencente ao espectro da direita 

política é suficientemente articulada para delinear um espaço semântico particular e eficaz 

para sistematizar um importante distrito do debate político. Porque um diagnóstico correto 

nos qualifica para escolhas político-históricas estratégicas. A imprecisão e obscuridade léxica 

não podem obstaculizar as esferas de deliberação cujos reflexos, consequências ou 



10 

 

 
 

repercussões difiram ou interditem a universalização do bem-estar social, vontade coletiva 

bem expressada no programa das garantias constitucionais brasileiras3. 

O objetivo geral do trabalho é examinar criticamente o conceito e o objetivo 

específico é o de decompor os aspectos mais importantes para essa construção conceitual, 

assim como a própria utilidade do mesmo.  

A escolha desse tema se justifica na medida em que o debate público, o 

debate político no mundo ocidental é fundamentalmente segmentado nas posições norteadoras 

progressistas e conservadoras, categorias que possuem circulação com frequência, intensidade 

e variedade abrangente de espaços, opondo a prescrição de remédios econômicos, sociais e 

políticos diversos para a solução dos mesmos problemas atinentes ao interesse público.  

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e telematizada, 

utilizando como fontes primárias cinco obras: para o delineamento clássico do conceito de 

conservadorismo: as Reflexões Sobre a Revolução Na França de Edmund Burke; os Direitos 

do Homem, de Thomas Paine; e O Conservadorismo Clássico, escrito por Laura Escorsim 

Netto. Para o entorno conceitual contemporâneo: o capítulo 11 do livro A Companion to 

Contemporary Political Philosophy, de Robert E. Goodin, Philip Pettit e Thomas Pogge, que 

versa sobre Conservadorismo (Conservatism), escrito por Anthony Quinton e o verbete de 

conservadorismo, escrito por Tiziano Bonnazi, no Dicionário de Política de Norberto Bobbio, 

Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. As fontes secundárias foram bastante diversificadas: 

livros de história e da história das ideias e do pensamento político, obras originais e biografias 

de pensadores conservadores e progressistas, palestras disponibilizadas na internet, filmes, 

entre outros. 

O desenvolvimento do trabalho se dá a partir da segunda seção na qual se 

descreve o entorno conceitual contemporâneo que não perde de vista as características 

inauguradoras do conceito, e permite isolar o que é contingente e o que é fundamental na 

construção semântica hodierna. Na terceira seção se trata de três questões relacionadas com o 

conceito que são a importância dos estudos conservadores no controle do poder político, a 

carga emocional associada ao uso do termo ―conservador‖ na sociedade, e as identidades e 

diferenças dos conceitos de direita e esquerda. A quarta seção traça o panorama histórico do 

surgimento e delineamento do conceito de conservadorismo, chamado clássico. Dessa fase 

inaugural, três autores são ressaídos, mas dá-se destaque especial às Reflexões Sobre a 

                                                           
3
 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015). (BRASIL, 2017). 
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Revolução na França, de Edmund Burke, texto sobre o qual recai algum consenso de que 

inaugurou o conservadorismo clássico. Articulada em quatro subseções, trata da violência 

revolucionária e social, das bases econômicas da ruptura social. As raízes do conservadorismo 

são também a do progressismo, ou seja, do discurso enunciador e defensor do movimento 

emancipatório - contra o qual o conservadorismo se levantara. É o papel histórico 

desempenhado pelo texto Direitos do Homem, de Thomas Paine, última subseção da quarta 

seção. A quinta seção explicita análises contemporâneas do conservadorismo clássico. A sexta 

seção trata das críticas do pensamento progressista às abordagens conservadoras, contendo 

uma subseção específica para tematizar a crítica de índole marxista. A sétima seção abre o 

trabalho a uma breve abordagem multidisciplinar do entorno do objeto, relacionando-o com a 

a psicologia social. A oitava seção analisa a categoria conservadora em ação na economia, 

revelando a fecundidade do conceito para dar conta de campos convergentes do conhecimento 

e colhendo elementos no campo prático dos saberes correlatos para esclarecer a própria ideia 

estudada. O trabalho se conclui destacando a relevância e o alcance que este conceito usufrui 

na filosofia política e sua adequação para lidar e esclarecer os antagonismos sociais 

ideologicamente dissimulados na realidade social. 
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2 O LÉXICO DO CONSERVADORISMO POLÍTICO – ENTORNOS CONCEITUAIS 

CONTEMPORÂNEOS  

 

Em um conhecido dicionário geral da língua portuguesa, o Aurélio, o 

conservadorismo (ou conservantismo) é definido como uma hostilidade às inovações políticas 

ou sociais. (FERREIRA, 2009, p. 529)4. O Grande Dicionário Houaiss traz sentido 

semelhante: ―qualquer ideologia fundada na tradição e ger. contrária a inovações políticas 

e/ou sociais‖ (HOUAISS; VILLAR, 2001). O leque semântico deste último é bem maior,  

revelando um amalgamar típico do uso geral do termo, o definindo inclusive como um dos 

traços caracterizadores do neoliberalismo, corrente de pensamento da economia que 

trataremos mais a frente. 

Não é raro determinada terminologia possuir sentidos múltiplos na 

linguagem comum e apontar para um objeto mais específico no uso técnico. Ou vice-versa. O 

terreno semântico seguro não se apresenta para o conservadorismo na linguagem geral e 

possui muitas dificuldades no léxico técnico. Em sua utilização nos quadrantes da filosofia 

política ou das ciências sociais as ambiguidades são copiosas.  

Para muitos, a oscilação semântica deste termo é uma dificuldade presente 

inultrapassável. Mas é preciso começar por pontuar o solo fáctico-semântico revelador. Na 

França, a literatura didática de ensino da língua francesa5, que ensinam que o país possui entre 

seus grandes jornais de ampla abrangência, entre outros, um de linha conservadora, o Le 

Figaro e um progressista, o Libération, este fundado com apoio do filósofo existencialista e 

escritor francês Jean-Paul Sartre (1973-1975 SARTRE), que foi seu primeiro editor. Os 

Estados Unidos possuem as redes de televisão MSNBC, progressista e a Fox News, 

conservadora. O Brasil também possui a divisão, embora em condição muito mais 

problemática. Glenn Greenwald, jornalista americano ganhador do prêmio Pulitzer de 

jornalismo em 2013, premiado também no Brasil, com o prêmio Esso de jornalismo em 2014, 

afirma que ―os meios de comunicação dominantes no Brasil estão em propriedades de poucas 

famílias ricas‖ (GOVERNO TEMER), que trazem pouca diversidade de pontos de vista sobre 

                                                           
4 O dicionário francês Petit Littré, vai pelo mesmo caminho, reproduzo texto do verbete conservateur : (...) dans 

le langage politique, le parti conservateur, celui que est opposé au parti que poursuit le renouvellement des 

societés. On dit aussi subst. un conservateur . [conservador – (...) na linguagem política, o partido conservador, 

aquele partido que se opõe à renovação das sociedades. Diz-se, também, subst. um conservador]. (LITTRÉ, 

1959, p. 414-415, tradução nossa, grifos no original.).  
5
 A exemplo do livro Echo A2 Méthode de Français que apresenta a bipartição política da imprensa francesa em 

capítulo dedicado ao conhecimento dos hábitos e aspectos vários da cultura francesa, em um segmentos dos 

capítulos de aprendizagem chamado Civilisation, especificamente o tópico: Como o francês se informa 

(Comment les français s‘informent) (2011, p. 41). 
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a realidade, apresentando-a sob ótica conservadora: ―Todo mundo pode ver que a mídia aqui é 

muito unida e controlada, e isso não é jornalismo e, sim, propaganda contra os partidos de 

esquerda e de defesa de partidos de direita. Isso é muito perigoso‖. Meios jornalísticos 

hegemônicos são as revistas Veja, Época, Istoé e os jornais Estado de São Paulo, O Globo e 

Folha de São Paulo de matizes conservadores e ampla circulação. A revista Carta Capital e os 

folhetins Caros Amigos, Le Monde Diplomatique Brasil e Piauí são de índole progressista, 

mas têm circulação modesta. A orientação política da imprensa nacional não é móbil 

desprezível dessa discussão dissertativa.  

Portanto, não obstante a flutuação semântica aludida supra, essa realidade 

precisa ser sopesada pela facticidade, pela determinação empírica: as categorias 

conservadorismo/progressismo sobrevivem com opulência e exuberância nos nossos dias, 

como, inclusive, consideramos as mais importantes ferramentas de interpretação e de 

postulação da realidade na arena política. É sintomático, neste contexto, que duas fontes 

fundamentais deste estudo sejam um dicionário de política e um compêndio de filosofia 

política. Essas tipologias de obra, dicionários e compêndios, estão mais afetas ao problema da 

síntese e principalmente da fixidez e da flexibilidade semânticas de um entorno conceitual. 

Tiziano Bonazzi (1986, p.242) afirma que a ciência política trata o 

conservadorismo como a designação de ―ideias e atitudes que visam a manutenção do sistema 

político existente‖, como também dos modos de funcionamento deste sistema político. Assim, 

é o oposto das forças ditas ―inovadoras‖.  

Ele destaca o caráter funcional da abordagem científica - que talvez não seja 

impreciso identificá-la também como estratégica -, e não uma proposta de um sistema, que 

ficaria a cargo da inspiração progressista. Três aspectos concorreriam para a indeterminação 

semântica no campo da filosofia: não há um mínimo de teoria política consolidada que trate 

do termo; os conservadores não sistematizam suas ideias e a concorrência com o uso 

indeterminado (―abuso‖) do termo no quotidiano que termina por pressionar a cátedra. 

Andrew Heywood (2010, p. 77), em literatura didática, comenta algo correlato à exiguidade 

de teorias e sistematização com um tom levemente valorativo quando afirma que se trata de ―a 

mais modesta de todas as ideologias políticas em termos intelectuais‖.  

O contraste com o seu antípoda, de conteúdo igualmente complexo, o 

progressismo, é fundamental para se entender o conservadorismo. Se o progressismo é mais 

otimista na capacidade humana de ―aperfeiçoamento e desenvolvimento autônomo da 
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civilização humana e do indivíduo‖ (BONAZZI, 1986, p. 243) os conservadores expressam 

seu ceticismo quanto à essa habilidade.  

A indeterminação do conservadorismo se prende à falta de sistematização 

do termo, que funciona mais como alternativa ao progressismo, o qual se desdobra em uma  

multiplicidade de sugestões para o aprimoramento social e político, por vezes reagindo à 

própria ―plasticidade da política‖ (SAFATLE, 2012, p.15) que age segundo o contexto social. 

Como se verá adiante, há outro fator crucial para sabotar a unidade semântica que é a carga 

emotiva intrínseca que o termo comporta. 

É importante dizer também o que Bonazzi não considera conservadorismo a 

constante universal da política, aquele período de estabilidade por tempo indeterminado que 

qualquer implantação de um dado sistema político demanda: posto que, assim significando, o 

conceito perderia seu alvo numa generalização de pouca utilidade. 

O conceito não faz qualquer sentido, por óbvio, ante a manutenção de 

direitos emancipadores no tempo, na conservação desses direitos. Faz sentido se se quer 

instaurar esses direitos numa sociedade que não os tenha, mas que, contra essa 

voluntariedade, se identifica um movimento de resistência à mudança emancipadora.  

Então não se trata de conservar qualquer recorte social e econômico em 

qualquer época, mas de resistir a instâncias que honrem a ―ampliação e universalização de 

direitos políticos e sociais, vetor real de democratização‖ (NETTO, 2011, p.17). 

O conservadorismo é o represamento de um status quo ideologizado, 

identificado como inferior do ponto de vista da emancipação social e econômica e do caráter 

democrático de uma sociedade, de agenda oposta às características agitadas pelo conceito de 

progressismo apresentado retro. 

Cabem aqui algumas palavras sobre esse assunto de larga vastidão que é a 

ideologia.  

Para o cientista político italiano Mario Stoppino (Apud KONDER, 2002, 

p.10) o conceito de ideologia possui dois sentidos clássicos, duas acepções: uma forte e outra 

fraca. O sentido dito ―fraco‖ designa o sistema de crenças políticas, conjunto de ideias e 

valores cuja função é a de orientar comportamentos coletivos relativos à ordem pública‖; e o 

sentido ―forte‖ é o de falsa consciência, a partir de Karl Marx. 

O sentido forte é o de uso mais corrente na filosofia e ciência política, é o 

sentido mais utilizado do termo.  
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Os sociólogos Anthony Giddens e Philip W. Suton (2016, p. 228) se 

utilizam da ―definição prática‖ de ideologia como ―ideias do senso comum e crenças 

disseminadas em uma sociedade, que servem, quase sempre indiretamente, ao interesse de 

grupos dominantes, legitimando a posição desses grupos‖. Eles lembram que, para Marx a 

ideologia é fundamental para o exercício da dominação na sociedade capitalista. 

Na filosofia por muitos caminhos se chega a um relativismo paralisante. E 

muitas são suas rotas de fuga a partir dessas encruzilhadas epistêmicas. O conceito de 

ideologia é um dos mais comuns caminhos para um encalhe discursivo. Zizek organizou obra 

que mapeia o conceito de ideologia, chamando essa noção marxiana por nós utilizada de 

―imanente‖ (1996, p. 15), e identifica o pensador Jürgen Habermas como o grande 

representante dessa tradição. Ela se ocupa de desmascarar os interesses particulares do poder, 

―a tendenciosidade não reconhecida do texto oficial‖, ―discernir na ‗igualdade e liberdade‘, a 

igualdade e liberdade dos parceiros nas trocas do mercado, que, evidentemente, privilegiam o 

proprietário dos meios de produção etc‖. Os interesses sociais inconfessos ocultam 

pressupostos pragmáticos. 

Por outra volta, Roland Barthes (1987) propõe a ideologia como a 

naturalização da própria ordem simbólica, ―como a percepção que reifica os resultados dos 

processos discursivos em propriedades da ‗coisa em si‘‖. Michel Pêcheux (Apud ZIZEK, 

1996, p.17) sustenta que ―um dos estratagemas da ideologia é a referência a alguma 

evidência‖. ―- Deixe os fatos falarem por si‖, diz, talvez constitua a arqui-afirmação da 

ideologia, pois ―os fatos nunca falam por si, mas são sempre levados a falar por uma rede de 

mecanismos discursivos‖.  

Registrada essa discussão, passemos a uma análise, conforme definido,  

habermasiana da ideologia conservadora, ocasionalmente referindo-se ao sentido fraco do 

termo que, para estudiosos como o crítico e historiador da literatura brasileira Alfredo Bosi 

(2010, pp. 73-74), em sua obra Ideologia e Contra Ideologia, ―poderia preferir outras palavras 

para recobrir a riqueza do significado difuso: cultura, mentalidade, ideário, estilo de época, 

contexto cultural amplo, concepção ou visão de mundo, a Weltanschauung concebida pelo 

historicismo de Dilthey‖. 
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Anthony Quinton (2012, p.285), pensador de índole conservadora
6
, trata o 

conservadorismo (conservatism) como uma rara corporificação opinativa da direita 

ideológica, no sentido fraco.  

Quinton sintetiza com justeza os três traços caracterizadores do 

conservadorismo: o tradicionalismo, o ceticismo sobre a cultura política e o organicismo.  

O pensamento progressista não muito diverge dessa caracterização. A 

disputa naturalmente se dará nas implicações político-ideológicas associadas ou atribuíveis à 

ela. Neste capítulo apresentaremos algumas das ideias apresentadas por Quinton, já 

acompanhadas de algumas críticas, mas ao longo do trabalho e em sua conclusão essas 

percepções conservadoras conhecerão outros confrontos com perspectivas de cunho 

progressista. 

O tradicionalismo e o organicismo são características também referidas pelo 

Dicionário Crítico do Pensamento de Direita (FICO, 2000, p. 96-97). Predicações que 

aparecem ainda no Dicionário de Pensamento Social do Século XX (CROWTHER, 1996, 

p.132-134).  

O ceticismo sobre a cultura política é uma característica clássica. Ele é 

agitado e explicitado como um dos pilares sobre os quais Edmund Burke sustentou suas 

Reflexões sobre a Revolução na França: ―A ciência de construir uma nação, ou de renová-la, 

ou de reformá-la, não pode como qualquer outra ciência experimental, ser ensinada a priori‖ 

(2014, p. 81). Registre-se que esse aspecto do conservadorismo é notado por outros autores 

como um anticientificismo mais geral. É assunto de obras inteiras como A Guerra 

Republicana contra a Ciência7 (Ed. Basic Books, 2006, tradução nossa) e O Cérebro 

Republicano: A Ciência do Por Quê eles Negam  a Ciência – e a Realidade (Ed. Wiley, 2012, 

tradução nossa)8, ambas de Chris Mooney e O Idiota Americano: Como a Estupidez se 

Tornou uma Virtude na Terra da Liberdade (Ed. Anchor, 2010, tradução nossa)9, de Charles 

P. Pierce, que segundo a revista semanal de publicações literária Publishers Weekly10 ―o 

jornalista Pierce constrói um discurso pontiagudo como um florete sobre como a América de 

‗Franklin e Edison, Fulton e Ford‘ retrocedeu gradualmente para se tornar América: ‗A 

                                                           
6
 Quinton admirava as políticas da ex-primeira-ministra do Reino-Unido, Margaret Thatcher e era membro do 

Grupo de Filosofia Conservador da Universidade de Oxford, na Inglaterra. (LORD QUINTON, 2010).  
7
 No original: The Republican War on Science . 

8
 No original: The Republican Brain: The Science of Why They Deny Science- and Reality 

9
 No original: Idiot America: How Stupidity Became a Virtue in the Land of the Free . 

10
 No original: Journalist Pierce delivers a rapier-sharp rant on how the America of ―Franklin and Edison, 

Fulton and Ford‖ has devolved into America ―the Uninformed,‖ where citizens hostile to science are 

exchanging ―fact for fiction, and faith for reason,‖ and glutting themselves on ―reality‖ TV and conspiracy 

theories . 
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Desinformada‘, onde cidadãos hostis à ciência estão trocando ‗fatos por ficção e fé por razão‘ 

e se fartando de ‗reality shows‘ de TV e teorias conspiratórias‖ (IDIOT AMERICA, 2010, 

tradução nossa).  

Para Quinton (2012, pp. 294-295), o tradicionalismo se exterioriza na 

grande importância dada às leis e instituições e no critério de escolha dos governantes - 

escolhidos entre aqueles com mais experiência e habilidade. A ideia basilar é a de que as 

mudanças são perturbadoras e aflitivas, elas só podem ser toleradas de forma gradual. 

Adicionalmente, elas culminam em problemas imprevisíveis. O tradicionalismo caracteriza o 

conservadorismo, mas não conseguiria sozinho explicitá-lo justamente por este não se 

circunscrever a uma pura valorização e sanção do existente. Por outro lado, deixar-se 

assenhorear por uma ideia e tentar concretizá-la coloca em risco toda a sociedade, pois as 

possibilidades conspiram mais pela falibilidade das quimeras e muito raramente pela sua 

materialização. As revoluções políticas ilustram perfeitamente este entendimento como 

aconteceu na guerra civil inglesa 1642-1649 e na mais emblemática delas, a de 1789 na 

França, ou na própria Revolução Russa, que culminou no stalinismo. Como estas mudanças 

implicam o câmbio do poder, das riquezas e do status social, elas iniciam um período de 

ressentimentos, desordem e violência. 

O ceticismo, como afirmado supra, é dirigido à cultura política. Não à 

ciência política, investigativa das instituições como se vê em Hume e Tocqueville. Tiziano 

Bonazzi (1986, p. 243) considera essa a principal importância do conservadorismo, embora 

tenha sido sufocada pela vinculação necessária a ideias menos inspiradas. O ceticismo, então, 

é dirigido à teoria política abstrata que visa um objetivo social, uma finalidade, ultimadas 

pelas utopias, entendidas como concepção da sociedade de plena realização humana. O 

conservadorismo não se opõe à ideia de haver um objetivo, mas postula que eles são infinitos 

e não é possível definir um ou outro. Porque as pessoas são diferentes e demandam soluções 

diferentes. E isso faz ponte com o terceiro pilar do conservadorismo, para Quinton, o 

organicismo, como se verá. Afirma esse pensador que as finalidades às quais os progressistas 

se entusiasmam pecam pela indefinição. Não haveria como conduzir uma sociedade com um 

fim indefinido ou se estaria supostamente condenado à uma atmosfera de eterna contestação.  

A crítica conservadora ao finalismo progressista merece alguma discussão. 

A igualdade parece ser o valor mais repetido pelo progressismo. Bobbio (2001, p.21) endossa 

essa predicação e chega a ficar desconfortável com o fato de esse traço distintivo ser 

habitualmente tratado como o ―critério de Bobbio‖ para distinguir esquerda de direita política, 
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conceitos que guardam afinidade com a dupla conservadorismo/progressismo, como se verá 

no subitem nº 3.3 deste estudo, porque nega que tenha sido ele o primeiro a utilizá-lo. Toma-

se aqui a igualdade para se conduzir à discussão sobre a justiça. Para os conservadores se trata 

de algo amorfo: a igualdade seria igualdade realmente ou a distribuição segundo a 

necessidade e o merecimento?  

O merecimento particulariza-se no campo conservador com a idealização 

postulativa de um ambiente meritocrático. Na obra ―A emergência da meritocracia‖11, 

tradução do título nossa, o sociólogo Michael Young satirizou num romance distópico o 

antigo sistema inglês de educação, quando após o fim da educação primária, os alunos da 

Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte eram submetidos a uma avaliação (the Eleven-

Plus Examination, ou 11-plus)  que determinava uma tipologia tripartite de estudo 

secundário12. O sistema era defendido pelo Partido Conservador, mas criticado pelo Partido 

Trabalhista bretão (GORDON, ALDRICH; DEAN, 1991). Mas o termo que foi cunhado por 

ironia, findou sendo esposado pelos conservadores com valoração positiva.  

Os progressistas são favoráveis a que os indivíduos sejam premiados pelo 

seu esforço, porquanto isso se traduz em uma das formas de exteriorização possível da 

liberdade. Mas tal precisa se realizar num ambiente sob o mais possível de igualdade de 

condições. As políticas para se equilibrar o jogo social para que as disputas sejam efetuadas 

em igualdade de condições, no entanto, são resistidas pelos conservadores. E o que acontece é 

que: ―A diversidade de talentos, é, muitas vezes, a capa que se usa para acobertar que a 

diversidade de riquezas é um problema que quebra a possibilidade de desenvolvimento 

individual por mérito.‖ (SAFATLE, 2012, p.24).  

Esse ceticismo, por fim, não se confunde com um outro ceticismo 

conservador, bem listado por Lukács (1968, p. 373) proveniente da obra de Spengler, A 

Decadência do Ocidente, que se traduz em filosofias de vida funcionais e que substitui o 

sentimento de otimismo da filosofia social novecentista, vindo a ser o ―prelúdio real e direto 

da filosofia do fascismo‖.  

E na objeção ao finalismo progressista, há a discussão sobre as liberdades. 

As liberdades possíveis são muitas e, como a liberdade de expressão e a intimidade, por 

exemplo, conflitam entre si. Na visão conservadora a finalidade política é múltipla e ela se 

articula segundo outro eixo de valores. A liberdade e a igualdade são importantes, mas depois 

de haver considerado a segurança interna e externa. Tal como se a segurança fosse uma 

                                                           
11

 No original: The rise of meritocracy 
12

 Eram eles: grammar school, secondary technical school e secondary modern school. 
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espécie de raiz para o florescimento dos demais. Nessa hierarquia, a segurança é seguida de 

perto pela prosperidade. Não admite se falar em direitos inalienáveis porque os conservadores 

dão mais importância ao conjunto deles (QUINTON, 2012, p. 285). Trata-se de preconceito, 

segundo essa visão, eleger um fim qualquer como axiomático. A atenção deve se voltar para a 

observância do funcionamento das instituições, para a compreensão de como, quando e onde 

isso se verifica. Uma prudência burkiana, por assim dizer. Os movimentos revolucionários 

que priorizam a liberdade e a igualdade, como a Revolução Francesa, acabam suplantados, 

andando em círculos: a conclusão sobre a Revolução Francesa é a de que ela simplesmente 

deságua num despotismo elitista jacobino e culmina na era napoleônica e em uma nova 

aristocracia. 

O organicismo, por fim, é aquele que propõe uma relação corpo-órgão entre 

sociedade e indivíduos. É, das características, a mais extensiva. Fundamenta uma abordagem 

que aposta nas diferenças como o traço essencial dos cidadãos. Os indivíduos são diferentes e 

se conformam de acordo com o meio em que vivem. As suas necessidades e seus anseios 

serão distintos e por isso nunca se chegará a uma política universal. Os indivíduos sempre 

estão em formação, explica Quinton (2012, pp. 297-298). Como não há uma teoria definitiva 

e unificadora da literatura, também não poderá haver para a política porque ambos se tratam 

de criações humanas e o homem está sempre em construção e consequentemente assim o 

estará a sociedade em que vive e está organicamente ligado. As necessidades das pessoas 

diferem no tempo e na geografia e assim também as nações diferem umas das outras. Mesmo 

na metafísica hegeliana há um organicismo: toda a função das partes se esgota no esforço de 

construir o todo. Para Quinton, a característica organicista é empiricamente verificável: por 

que as instituições das nações ocidentais desenvolvidas não prosperam ou fazem prosperar 

ouras partes do mundo? O que já foi estendido à África e à América latina teve resultados 

trágicos, ilustra.  

Löwy (1994, p. 27-28) lembra que a analogia organicista é um clássico 

exemplo de Durkheim, em A Divisão do Trabalho Social, em que afirma que a sociedade é 

como um ser vivo, ―um sistema de órgãos diferentes no qual cada um tem papel particular‖. 

Algumas posições privilegiadas são, portanto, naturais e funcionais e derivam do papel dessas 

pessoas na sociedade e não de algo que refuja a suas funções.  
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3 QUESTÕES RELACIONADAS AO PERÍMETRO CONCEITUAL 

 

3.1 O PODER POLÍTICO E SEU CONTROLE: A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS 

CONSERVADORES 

 

Permeando todo o seu desenvolvimento histórico até o século XX, o trato do 

poder pelos pares de categorias estudadas também se bifurca da seguinte forma: o 

progressismo entende que a força imperativa do poder político é a própria expressão equívoca 

do social. Promover o progresso social é perceber os descuidos na sua criação e corrigir seus 

desacertos. É superar o próprio poder político que responde a interesses egoístas e exploração. 

Para o conservadorismo, se o poder tende sempre a ser tirânico, por outro lado também é 

indispensável à boa manutenção da sociedade. Insiste pois na mediania de se determinar a 

técnica mais adequada para seu controle. Aqui se esboça a ação conservadora: não podendo 

impedir o avanço contínuo do progressismo, ela se aferra à defesa do poder político com o 

objetivo de controlá-lo, mas não de substituí-lo, destruí-lo. Bonazzi (1986, p.244) nota que 

esta talvez seja a mais importante contribuição de abordagem teórica do conservadorismo 

para a filosofia política, o estudo do controle do poder político, que não veio a desenvolver 

numa vertente sustentável devido ao conjunto de lutas fracassadas deste em tantos outros 

aspectos. E não encontraram ―esse meio de preservar o poder contra a sua redução a interesses 

egoístas‖, como fez o progressismo. 

 

3.2 A CARGA EMOTIVA E A HESITAÇÃO DO CONCEITO DE 

―CONSERVADOR‖  

 

No filme ―Todos dizem eu te amo‖ (―Everybody says I love you‖) do diretor 

de Woody Allen, de 1996, numa família progressista, Scott, uma das crianças, é conservadora 

e integra o Clube de Jovens Conservadores do Partido Republicano. Na história assistimos a 

Scott reclamar dos benefícios sociais do governo e repetir outros itens de agenda típica 

conservadora. No transcurso da história é descoberto um problema de saúde no cérebro de 

Scott. Ele é hospitalizado, tem sucesso no tratamento e, como conta a voz narrativa do filme: 

―você não imagina, assim que o seu cérebro começa a funcionar adequadamente, Scott 
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renuncia ao‖ tal clube ―e passa a defender filosofias progressistas, democratas, de esquerda‖13. 

(TODOS, 1996). 

Bobbio (2001, p. 14) especula se a díade tradição-progresso não está 

hodiernamente a substituir a discussão entre direita e esquerda apenas pela forte carga 

emotiva implícita na ―recusa a se considerar de direita – palavra mal-afamada‖. Estuda-se no 

subitem 3.3 seguinte as copiosas aproximações conceituais entre esquerda e direita frente a 

progressismo e conservadorismo. Neste tópico, nos interessa demonstrar essa carga emocional 

que as ideologias à direita carregam, assim como as à esquerda gozam de certo prestígio 

intelectual e moral. 

O positivismo é uma escola de pensamento que, como se verá adiante no 

subitem 6.1 deste estudo, referente à crítica marxista do conservadorismo, trata-se de uma das 

principais representantes do conservadorismo no século XIX. Para darmos continuidade à 

série de depreciações socioculturais das vertentes conservadoras, constatamos que o rótulo de 

positivista se tornou, ―um termo de acusação polêmica, quando não insultuosa na ciência 

social contemporânea – muito poucos sociólogos reivindicariam ou acolheriam com agrado o 

rótulo de positivistas.‖ (WACQUANT, 1996, p.592). Observe-se que não se está aqui a pescar 

opiniões em publicações interessadas, mas a se reproduzir trecho de conteúdo assentado de 

verbete dicionarizado. 

Pressionado pela trajetória inevitável das ciências e pelas novas 

configurações e emancipações experimentadas pela sociedade, grupos conservadores 

apresentam comportamentos típicos de setores oprimidos ou constrangidos, replicando os 

protestos das minorias sociais, apesar de definitivamente não o serem. É o caso do site 

simpatizante do Partido Republicano americano chamado de ―O Conservador Orgulhoso de 

Si‖14, reverberado pelo site brasileiro afim, o ―Mídia sem Máscara‖15. Ora, o ―orgulho‖ que 

predicou o movimento negro, dos gays e de outras minorias é um termo de resistência que 

enfrenta justamente os ataques de diminuição valorativa experimentados pelos que pertencem 

ao estrato social vilipendiado. É curioso que mesmo com os maiores meios de comunicação 

do planeta a sustentar a bandeira conservadora e a incensar seus princípios e valores, ainda 

assim seus partidários processem uma inferiorização  a ponto de ostentarem este termo reativo 

de recuperação de dignidade.  Também é o caso dos partidos políticos do país. Nenhum deles 

se predispõe a colocar o nome de ―conservador‖ em sua denominação. Ao contrário, um dos 
                                                           
13

 No original: ―And wouldn't you know it, as soon as his brain started functioning properly, Scott resigned from 

the Young Conservative Republican Club and started espousing left-wing, Democratic, liberal philosophy.‖ 
14

 No original: Proud Conservative (http://proudconservative.com/). 
15

 Endereço eletrônico: http://www.midiasemmascara.org/. 
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partidos políticos que estampam com maior obviedade a inclinação conservadora (e mais 

geral, à direita), que chegou a abrigar entre 2005 e 2016 até quadros de extrema-direita como 

o controverso militar da reserva e deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro Jair 

Bolsonaro, se denomina Partido Progressista. 

A Universidade Brock, de Ontario, no Canadá, publicou em 2011 um estudo 

de Gordon Hodson e Michael A. Busseri denominado Mentes Brilhantes e Atitudes Sinistras: 

menor capacidade cognitiva relaciona-se com maior preconceito embalado por ideologia de 

direita e baixo contato intergrupos16 (2011, tradução nossa). O jornal Live Science não usou 

eufemismos: ―Não há nenhuma maneira gentil de dizer isso: pessoas propensas ao racismo e 

ao preconceito podem ser simplesmente estúpidas, de acordo com um novo estudo que tende a 

provocar controvérsias‖17 (PAPPAS, 2012, tradução nossa). O conservadorismo enfocado 

pelo estudo é detectado com perguntas como: A vida familiar se prejudica se a mulher 

trabalha dois expedientes? Escolas devem ensinar às crianças obedecerem à autoridade? Eu 

não me importo de trabalhar com outras raças? 

Como há questões de costume envolvidas, pode-se ponderar que um cidadão 

que tenha uma postura liberal em relação a raças, orientação sexual e papeis sociais 

equânimes independente do sexo, pode, por outro lado, ser eleitor de partidos conservadores 

que postulem uma redução do papel do Estado na economia, por exemplo.  

Não é comum. Os estereótipos que informam o conservadorismo moral 

primordialmente informam o político. Longe de ser um dado absoluto, mas em geral eleitores 

moralmente conservadores votam principalmente nos candidatos politicamente 

conservadores, ―os estereótipos correspondem à realidade‖ neste caso, como explica o 

psicólogo Jonathan Haidt (JONATHAN, 2008), autor de A Mente Direita (The Righteous 

Mind).  

Essa relação entre conservadorismo moral e político intrigou George 

Lakoff, professor de Linguística da Universidade da Califórnia, em Berkeley, um dos 

fundadores da Linguística Gerativa dos anos 60 e da Linguística Cognitiva nos anos 70. 

Lakoff (2008) relata (em conferência sobre sua obra Política Moral18) que não conseguia 

entender o porquê de quem era contra o aborto ser a favor do imposto único (alíquota de 

                                                           
16

 No original: Bright Minds and Dark Attitudes: Lower Cognitive Ability Predicts Greater Prejudice Through 

Right-Wing Ideology and Low Intergroup Contact. 
17

 No original: There's no gentle way to put it: People who give in to racism and prejudice may simply be dumb, 

according to a new study that is bound to stir public controversy. 
18

 No original: Moral Politics. 
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imposto única19, no original: ―flat tax‖), o que resulta num Estado ―menor‖; e o fato de quem 

era a favor do imposto único, também era contra a regulamentação dos empreendimentos na 

sua relação com o meio-ambiente. Lakoff confessa sua aceitação do rótulo emotivo em 

discussão: ―Eu pensava que quem era conservador era porque era ou mau, ou estúpido. E 

muitos o são mesmo. Mas eu tinha que admitir que havia pessoas que eram conservadoras 

mas não eram nem uma coisa nem outra‖.  

O plano teórico é reforçado por outra pesquisa posterior de Gordon Hodson, 

agora em parceria com Kristof Dhont (HEAVEN, CIARROCHI & LEESON,  2011;  

STANKOV,  2009 apud DHONT; HODSON, 2014, pp. 455-456) que ratifica que baixas 

habilidades intelectuais torna o indivíduo simpático a ideologias socioculturais de direita. Ele 

propõe que seja pelo fato delas minimizarem complexidades, por proporem uma realidade 

mais simples, mais facilmente absorvível. 

Do lado oposto do espectro político, certas manifestações reforçam esses 

paradigmas com sinais contrários. O cineasta e jornalista conservador Arnaldo Jabor (2013) 

reclamou que alguns tendem à esquerda para terem um ―charme extra‖. ―Quimeras à parte: os 

ideais mais nobres e universais do imaginário de esquerda são bastante evidentes‖, diz 

Marcelo Consentino, editor da revista brasileira conservadora Dicta & Contradicta. 

(COUTINHO; PONDÉ; ROSENFIELD, 2012, p.12). 

 

3.3 DIREITA E ESQUERDA 

 

Quinton, como já nos referimos retro, afirmou que o conservadorismo é uma 

das raras corporificações da direita ideológica. A designação do par direita e esquerda data da 

Assembleia Nacional Constituinte da França de 1789:  

 
Os legisladores que defendiam reformas mais radicais, como ampliação do 

acesso à terra e a democratização da escolha dos representantes populares, 

por exemplo, eram chamados de jacobinos e sentavam-se sempre à esquerda. 

Os conservadores, que queriam manter alguns dos privilégios dos nobres, 

eram os girondinos e sentavam-se à direita. (FACINA apud MOIÓLI, 2004). 

 

Rui Tavares (2016, pp. 27-28) lembra que a gênese dessa divisão foi entre 

28 de agosto e 11 de setembro de 1789, quando a França estava em plena discussão 

constitucional. A Assembleia Nacional então resolveu deliberar se o rei teria ou não o direito 

de veto sobre suas decisões. Os que achavam que o rei não teria direito de veto se 
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posicionaram a esquerda do presidente da sessão e os deputados que eram a favor foram para 

o lado direito.  

Recuando-se historicamente a este período as duas duplas ideológicas 

praticamente se sobrepõem. Podemos dizer que o cerne da caracterização entre a direita e da 

esquerda está na oposição entre o conservadorismo e progressismo, mas é fato que aquela 

díade não se esgota nesta. Ao longo do século XIX e mormente no XX, não só adquirem 

independência, assim como, uma e outra experimentam ampla elasticidade semântica no uso 

comum e no uso técnico. Mas referências a elas como sinônimos são comuns até em obras 

especializadas. A editora brasileira Três Estrelas, por exemplo, lançou em 2012 uma espécie 

de debate público sobre o tema lançando um livro de cada lado da dupla categorial política. O 

livro que discutia a direita política chama-se Por Que Virei À Direita e o prefaciador, Marcelo 

Consentino, o já citado editor da revista brasileira conservadora Dicta & Contradicta, saúda o 

trio de autores que assina a obra como ―os três direitistas (ou conservadores, como queiram)‖. 

(COUTINHO; PONDÉ; ROSENFIELD, 2012, p.12, grifo nosso). F. Adornato (apud 

BOBBIO, 2001, p.51) também afirma que a velha dupla poderia ser substituída pelo par 

progressistas-conservadores.  

O ―conservadorismo e progressismo‖ tem persistido paralelamente à dupla 

conceitual ―direita e esquerda‖ e, para Bobbio (2001, p.14), essa heterogeneidade de 

abordagens ―pode continuar tranquilamente a viver assim‖. Dino Cofrancesco, professor de 

história da doutrina política nas Universidades de Trieste e Pisa, entende que enquanto a 

esquerda se identifica com o conceito e o valor da emancipação, a direita é como uma 

―modalidade do humano‖ que exprime o ―enraizamento no solo da natureza e da história‖ e a 

―defesa do passado da tradição e da herança‖. (Apud BOBBIO, 2001, p.95).  

Mas o espectro político da direita é maior que o conservadorismo. O 

fascismo, por exemplo, é uma ideologia que Quinton (2012, p. 305) propõe como uma direita 

não conservadora. Para ele, o fascismo é a ideologia mais ―intelectualmente inarticulada‖. 

Entre suas características figuraram a de rompimento com a ordem política anterior, o que não 

se coaduna com a ideia de conservar. Como se dá no caso de ser favorável a um golpe militar 

diante da possibilidade de um candidato progressista vencer as eleições, por exemplo, trata-se 

postura de direita não conservadora. O espectro da direita pode transitar para uma ponderação 

mais extremada de uma posição política tipicamente conservadora.  

Edda Saccomani (1986, p.470) propõe alguns delineamentos generalizantes 

onde se inscreve a chamada formulação ―clássica‖, resumível nas teses elaboradas pela 
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Terceira Internacional comunista, em meados dos anos 30, momento em que a crise histórica 

do capitalismo impulsiona a burguesia ameaçada pela exacerbação dos conflitos de classe a 

manter o seu domínio. Instaura-se uma ditadura aberta da burguesia exercida já sem a 

mediação das instituições da democracia parlamentar. Então a manutenção do status quo 

econômico-social pela burguesia é acompanhada de uma ruptura profunda na manutenção e 

condução do poder político. A Itália e a Alemanha ofereceram terreno fértil para esse 

fenômeno, pois se tratavam de países que tinham elos mais frágeis com a cadeia imperialista 

típica do capitalismo, uma vez que chegaram a ele mais tardiamente e o mundo colonial já se 

encontrava repartido pelas potências, como enfatiza György Lukács. (1968, p. 54).  

Em sua obra Esquerda e Direita – Razões e Significados de uma Distinção 

Política, o filósofo e cientista político Norberto Bobbio (2001, p.21) desvia-se da acusação de 

que tenha distinguido da díade pelo fato de a esquerda se afeiçoar mais ao valor da igualdade 

e a direita o da liberdade, supostamente o critério de Bobbio. Ele afirma que se afeiçoou ao 

critério justamente pela sua vasta utilização precedente. E cita um pensador ligado à direita 

para exemplificar com sinais contrários, Francis Fukuyama, que atribui o progresso da 

sociedade não à luta pela igualdade (ou seja, não por uma luta pela esquerda), mas ao esforço 

pela superioridade. 

Aqui cabe um esclarecimento sobre as contingências conflitivas dessa seara 

de valores. Bobbio (2001, p. 130) explica que a liberdade e a igualdade não são 

estruturalmente valores rivais. A título ilustrativo: a igualdade no direito de sufragar estendida 

às mulheres no século XX não reduziu a liberdade dos homens. Mas não é sempre assim. Em 

diversas outras demandas, a igualdade implicará na sua redução. Caso de outras fronteiras de 

emancipação social da mulher, a exemplo, inclusive, da própria divisão das tarefas 

domésticas, que redefiniu/redefine a liberdade de tempo do homem. 

Há uma tendência conservadora de perceber o conceito de liberdade 

comprometido quando mediado ou equilibrado pela igualdade, o que pode ser ricamente 

ilustrado na resistência ideologizada às políticas de combate à desigualdade, como se verá no 

item 8 à frente, neste estudo.  Não é desimportante, por conseguinte, matizar dois aspectos 

sobre a liberdade (entre uma miríade a que está sujeito um conceito tão extensivo). Primeiro a 

distinção, que, entre outros, Oppenheim (1986, p.708) registra sobre a liberdade em sentido 

descritivo, ―que pode ser aceito por qualquer pessoa independente dos pontos de vista 

normativo‖, e no sentido valorativo, como Bobbio trata, onde se compreende uma exortação. 

O entendimento sobre liberdade social amolda-se tipicamente à análise descritiva, de natureza 
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interpessoal, onde um ator deixa o outro livre para agir de determinada maneira. Mesmo nesse 

sentido descritivo, é preciso que se evidencie que o conceito implica intrinsicamente a 

imposição de limitações: sou livre para trafegar de automóvel até certa velocidade. Sou livre 

para transitar a pé entre uma multidão, sem agredir ou ofender os demais atores. Este o 

segundo importante aspecto do conceito a ser ressaído: é um elemento inafastável da 

descrição do conceito tanto um viés de ausência de impedimentos para determinada ação, 

quanto a imposição de restrições para outras. Liberdade social não é desregramento 

comportamental. Alguém pode (―ter liberdade‖) para ultrapassar a velocidade máxima 

permitida, mas estará sujeito a sanções. A mera ausência de impedimentos não constitui, per 

si, singularmente, a liberdade. O desregramento (a ―liberdade‖ se fosse assim tomada) 

comportamental não conduz a nenhuma ―liberdade total‖. Historicamente, nas tradições 

greco-latinas que tanto informam a cultura ocidental, liber, explica José Ferrater Mora (2001, 

p. 1734), de onde se derivou o vocábulo livre, é ―pessoa na qual o espírito de procriação está 

naturalmente ativo‖, aplicando-se a um jovem que atinge a maturidade sexual e incorpora-se à 

comunidade como homem capaz de assumir responsabilidades, de responder pelos seus atos. 

Duas direções para criar uma construção semântica una, portanto, para entender a noção.  

Liber era, adicionalmente, o homem não submetido à condição de escravo. Sentido próximo 

ao termo grego eleutheros (ἐλεύθερος) que além de designar a condição de não-submetido, 

possuía um sentido mais amplo de liberdade que compreendia a aceitação da ordem cósmica, 

do Destino, uma ―coação‖ de sentido valorativo positivo. Pois havia a ―liberdade perante o 

Destino‖, que era o contrário da grandeza ou dignidade humana, pois ―só podem subtrair-se 

ao Destino aqueles que não foram escolhidos e, portanto, ‗os que na verdade não importam‘ ‖ 

(MORA, 2001, p.1734).  

Não há controvérsia entre conservadores e progressistas sobre a necessidade 

de se estabelecer deveres e restrições para que a liberdade seja possível, portanto. As 

diferenças surgirão na natureza e extensão das restrições a serem impostas. No caso daquelas 

que eventualmente
20

 restrinjam a liberdade para que se reduza a desigualdade, ou, conforme 

seja, que qualifiquem uma maior igualdade, identificará o pensamento de esquerda.  

Mas Bobbio (2001, p.19) também destaca a proposta conceitual do linguista, 

filósofo e ativista político Noam Chomsky, em Il Club dei Ricchi, que deve menos à axiologia 

e mais a teoria econômico-sociológica: ―(...) a distinção entre direita e esquerda é claríssima e 
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poderia ser resumida, de modo breve e simplificado, sem ‗distinção sutis‘ mais sofisticadas, 

na tese de que a esquerda está do lado dos pobres e a direita do lado dos ricos‖. 

O filósofo pragmatista Richard Rorty é referido pelo mesmo filósofo 

italiano em momento muito semelhante: ―a distinção de direita e esquerda no fundo significa 

pobres contra ricos e, nesse sentido, continuará sempre a existir uma luta entre direita e 

esquerda‖ (BOBBIO, 2001, p.9). 

Edmund Burke (2014, pp. 186-188) precipita uma crítica que intui essa 

divisão econômica entre direita e esquerda. Ele nota que os revolucionários franceses traíam 

seus princípios na medida em que estabeleceram uma espécie de voto censitário: da revolução 

derivou uma nova organização político-administrativa da França que a dividiu em 83 

departamentos, estes subdivididos em 1720 distritos, denominados Comunas, que por sua vez 

fracionavam-se em 6.400 distritos menores chamados Cantões.  As assembleias primárias do 

Cantão elegiam deputados para a Comuna. A candidatura a deputado da Comuna exigia do 

candidato a contribuição de dez dias de trabalho. E para deputado da Assembleia Nacional, 

um marco de prata
21

. ―É fácil perceber, pelo andamento de seus raciocínios, o quanto a 

Assembleia estava constrangida pelas ideias contraditórias sobre os Direitos dos Homem e os 

privilégios das riquezas‖, diz Burke.  

Esse pensador conservador agita-se absolutamente dentro do espaço 

conceitual da época contemporânea. Na Revolução Francesa, o adversário comum eram os 

privilégios dos Primeiro e Segundo Estados. O Terceiro Estado, a instância revolucionária, era 

heterogênea em termos econômicos, ainda que majoritariamente constituído pelos 

despossuídos. O antagonismo social agora dá-se mais diretamente com a instância econômica 

do poder, para Chomsky e Rorty, entre outros pensadores. 

A divisão direita e esquerda assumida dessa perspectiva, portanto, escora-se 

nos segmentos sociais de ricos e pobres considerando, do lado da direita, um plexo entre o 

poder econômico hegemônico e as suas ideias e narrativas sobre como o interesse público 

deve ser compreendido. Isso posto em zona de tensão num espaço de adversidade com as 

ideias de esquerda: Chomsky escolhendo a expressão da esquerda ―estar do lado‖ dos pobres - 

menos como taxonomia que como apoio ou preferência - e Rorty imputando uma 

litigiosidade, uma oposição mais direta, referindo-se a ―pobres contra ricos‖.   
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como nota Anne-Louise-Germaine, Madame de Staël, e The Baroness of Staël (1818, p. 421). 
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Podemos retomar aqui Bobbio (2001, pp. 129-130) numa perspectiva 

harmonizadora de tez tanto axiológica quanto econômica: ―A liberdade privada dos ricos é 

muito mais ampla que a liberdade privada dos pobres‖. A escolha do meio de transporte, por 

exemplo, é determinada muito mais pela condição econômica particular do pobre que por 

imposições públicas. A ―perda‖ de liberdade será, desta feita, muito maior para o rico que 

para o pobre. ―É verdade que a igualdade acaba por limitar a liberdade tanto do rico quanto do 

pobre, mas com a seguinte diferença: o rico perde uma liberdade usufruída efetivamente, o 

pobre perde uma liberdade potencial‖. 

Um outro aspecto a ser enfrentado é a ideia de díade como desvalorizador 

ou simplificador do pensamento, como se ela não fosse um traço permanente das ciências 

humanas. Em sociologia, sociedade x comunidade; em economia livre mercado x intervenção 

estatal; em direito, privado x público; em estética, clássico x romântico; em filosofia 

transcendência x imanência. Na política, a díade esquerda x direita não é a única, mas é uma 

das mais frequentes (BOBBIO, 2001, p. 50).  

Cabe ainda uma distinção entre práticas de direita política que transbordam 

do estrato conservador. 

Veja-se o caso da assim chamada reforma das leis trabalhistas em curso 

atualmente no país, uma repetição da mundialmente conhecida ―flexibilização‖ de direitos 

dessa ordem. Batiza-se de mais ―liberdade para negociar‖ o esvaziamento de garantias 

trabalhistas. Menos força e segurança ao polo mais fraco da relação trabalhista. Neste caso, a 

ala conservadora é quem quer a mudança. A ala conservadora coincide seus interesses com os 

das classes mais abastadas, com os cidadãos de maiores posses. O progressismo quer 

conservar e o conservadorismo, ―revolucionar‖, diga-se, com prodigalidade de aspas. Em tal 

caso, se trata de iniciativa de direita política, mas não conservadora. Mas como a direita 

geralmente se expressa pelo viés conservador, então se costuma chamar esses políticos de 

conservadores. São políticos habitualmente conservadores que a apoiam (sem praticarem 

objetivamente, neste caso, uma política conservadora, e sim de direita).  

Manter a excelência do serviço público de saúde da Inglaterra entre 1950 e 

1980, por exemplo, não gabarita a predicação de conservadorismo político. Mas manter a 

atual fragilidade do serviço público de saúde brasileiro, em vez de se estudar reforçar suas 

fontes de manutenção e ampliação, é uma postura politicamente conservadora.  

É de se esperar que o poder hegemônico, historicamente, realize com 

habitualidade sua agenda de interesses. Mas não chega a ser inusitado, embora mais raro e 
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dificultoso, que as agendas do segmento majoritário de uma dada sociedade sobre o qual o 

poder é exercido, tantas vezes em prejuízo de seus interesses, ou de um dado país, de uma 

dada nação – faça valer reivindicações emancipadoras que logrem serem incorporadas aos 

direitos e valores de seu tempo. Seja pela forma revolucionária, com ruptura institucional, seja 

sem essa quebra, por meio de reformas de orientação progressista. 

O andamento ordinário da evolução política de uma dada sociedade é aquele 

na direção do vetor da força hegemônica. É mais provável que ela movimente o seu corpo no 

mesmo sentido do estímulo aplicado por esse vetor mais forte.  

O pensamento conservador evoca uma valoração moral da tradição. E a 

tradição é o teste cronológico de validação epistêmica da razão. Para os conservadores, parece 

que o tempo não é o amalgamar da agenda das forças hegemônicas (não há prevalência de 

captura de vantagens por segmentos de maior pressão), ao contrário, é a sucessão de testes 

epistêmicos que resultam no melhor modelo social possível. Com imperfeições aqui e ali, mas 

virtuoso em sua estrutura. Considere-se isso. 

A distinção enxuta de Chomsky e Rorty da direita estar ―do lado dos ricos‖, 

da força, do poder, está longe de ser modesta. É uma pedra de toque não desprezível, apesar 

da complexidade do real costumar flagelar com crueldade a soberba das generalizações. 

Tomem-se as discussões sobre reforma previdenciária em curso no Brasil. 

No caso dos servidores púbicos, existe desde 1950 um regime chamado de ―repartição 

simples‖, pelo qual os servidores aposentados são custeados por contribuições dos servidores 

ativos e do erário. Ele prevê uma solidariedade intergeracional e não prevê a formação de 

reservas. É o regime ―adotado pelas previdências públicas em quase todos os países do 

mundo‖ (PRÓ-VISÃO). O Fundo do qual decorre o pagamento das aposentadorias é 

alimentado solidariamente por parte do salário do trabalhador, pelo empregador e pelo Estado. 

A grande vantagem econômica desse modelo é que o Estado é fiador do direito à 

aposentadoria o que torna o mercado real, ou seja, a indústria, o comércio e os serviços, mais 

convidativos do lado da demanda: há previsibilidade e garantia de renda futura dos 

consumidores para os investimentos que forem feitos visando esse mercado. 

Matos et al. (2017) explicam que antes de 1950 no Brasil, diversos regimes 

autônomos de categorias profissionais como ferroviários e marítimos, usavam um regime 

diverso, o regime de capitalização. Neste regime existia o pré-financiamento do benefício, ou 

seja, cada beneficiado, no período em que está na ativa, contribuiu financeiramente para uma 

reserva que lhe serviria quando se aposentasse. Nessa época essas reservas foram utilizadas 
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para finalidades diversas como ―em hospitais e ambulatórios, na Companhia Vale do Rio 

Doce, na Companhia Hidroelétrica do Vale de São Francisco, bem como na construção de 

Brasília‖. 

O Chile foi o país responsável pelo ―salto teórico‖ nesse assunto de regime 

previdenciário. Em 1980, durante a ditadura chilena comandada pelo General Augusto 

Pinochet (1973-1990), a repartição simples foi substituída pelo regime de capitalização. Em 

vez de uma conta comum onde todos os trabalhadores recolhem as suas contribuições o 

regime de capitalização chileno prevê contas individuais que ficam sob a administração de 

empresas privadas (AFP – administradoras de fundos de pensões) que podem investir no 

mercado financeiro os depósitos de 10% do valor mensal dos salários, o qual é recolhido 

nessas contas (REVERBEL, 2017). Não havia aportes dos empregadores nem do Estado. 

O Chile tem enfrentado protestos da população contra esse regime e desde 

2006 já promove alterações no regime. O grande problema dele é que o valor das 

aposentadorias é bastante reduzido em relação ao salário de contribuição. ―Embora os 

criadores do sistema tenham previsto que em 2020 as pessoas se aposentariam com 100% de 

seus vencimentos na ativa, metade daqueles que contribuíram entre 25 e 33 anos receberá 

pensões equivalentes a 21%‖ (MONTES, 2017). Além do problema social patente que isso 

representa, a redução progressiva da renda familiar que está subentendida nesse sistema 

afugenta investimentos. 

Os Estados Unidos também adotaram o sistema capitalizado e enfrentam 

crise semelhante. A chamada taxa de reposição — que é quanto o salário da aposentadoria 

representa daquele da idade ativa — é de 45% nos Estados Unidos. Conforme Carneiro e 

Batista (2017), o país figura entre os dez piores de um conjunto de 42 nações, segundo 

levantamento da OCDE. 

Então o parlamento brasileiro está diante de duas opções: fazer pequenos 

ajustes prudenciais (reforçar as fontes de financiamento e recalibrar sutilmente as regras de 

concessões dos benefícios) ou dar um ―salto teórico‖ radical e universalizar para os servidores 

públicos, por exemplo, o regime complementar capitalizado. Que além de compreender uma 

mudança estrutural nada tradicionalista, possui referências de insucesso bem avivadas em 

outros países. 

Por que, nesse caso, os representantes parlamentares assim chamados, 

conservadores, tendem à posição mais radical? E os políticos progressistas, a prudência? 
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No caso de administração de equilíbrios orçamentários de previdência social 

a solução progressista padrão é a calibração das fontes de financiamento, por impostos 

progressivos ou diretos que não penalizem as riquezas ou rendas inferiores. O atual governo 

progressista português, nas mãos do Partido Socialista, para ilustrar, reforçou sua fonte de 

pagamento criando um adicional sobre um imposto direto (imposto sobre propriedade de 

imóvel), especificamente sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI): "O adicional do 

IMI permite alargar em seis anos o equilíbrio do Fundo de Estabilização Financeira da 

Segurança Social, passando agora para mais de metade da década de 40 deste século" 

(COSTA DIZ, 2016), afirmou António Costa, o primeiro-ministro português. 

A solução não conservadora dos representantes políticos habitualmente 

conservadores no Brasil é conjugar a restrição de benefícios com a dilatação das condições de 

aquisição dos mesmos e, se eventualmente ainda for necessário, aumento das fontes de 

financiamento por tributos indiretos, que oneram a com maior gravidade rendas e riquezas 

menores. Mas, o que é desconcertante, é que tudo isso vem somado à uma alteração radical do 

sistema tradicional e disseminado no mundo de financiamento da previdência: da repartição 

simples para a capitalização. A solução dos conservadores não é conservadora politicamente, 

por assim dizer. É apenas uma habitualidade (não observada, no caso) da subjetivação fora de 

frequência confundida com a objetivação conservadora. 

Como dissemos, não se trata de conservadorismo político. Mas de 

representantes políticos conservadores, ou seja, daqueles que se caracterizam, que têm 

costumes (têm hábito, frequência, mas não uma fidelidade objetiva absoluta em suas práticas) 

por articular as características conservadoras em seus atos políticos representativos (em como 

vota, em como se posiciona nos debates públicos), os quais, precipuamente, adotam o estatuto 

do conservadorismo político. Mas quando neste confronto específico em que o interesse 

hegemônico destoou da tradição, preferiram o primeiro ao estatuto. O comportamento 

mimetiza-se ao interesse dos poderes hegemônicos, ao estatuto da direita, que transborda 

nesse caso da organização conceitual objetiva conservadora. 

Recorrer ao inverso, também é elucidativo. Em sua obra A Tolice da 

Inteligência Brasileira ou Como o País se Deixa Manipular por sua Elite, o sociólogo Jessé 

Souza (2015) aponta para ícones da inteligência nacional (Sérgio Buarque de Hollanda, 

Florestan Fernandes, entre outros), deliberadamente comprometidos com o estatuto 

progressista, mas que foram responsáveis por parte da violência simbólica, da consagração de 

algum tipo de pensamento instrumentalizador de bases de privilégios e da dominação das 
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elites sobre a maioria da população. Em sentido inverso ao caso anterior, aborda progressistas 

sendo conservadores politicamente. 

Mas se no primeiro caso dissemos que os conservadores não estavam 

perseverando em práticas conservadoras e no segundo apresentamos progressistas em práticas 

conservadoras (ou não progressistas), por que não podemos dizer também que no primeiro 

caso os conservadores estavam remidos por práticas anticonservadoras ou progressistas? Por 

que não eram práticas progressistas no primeiro caso? Por que eram, apenas, 

anticonservadoras? Porque a prática favorável às elites, como já destacado, pertence ao 

espectro político da direita. São práticas à direita, a favor dos poderes hegemônicos, contra a 

emancipação popular, mas diferente daquelas que se faz especificamente pelo credo, valores, 

características do segmento conservador. É uma prática à direita, mas não conservadora. 

É Russel Kirk, um pensador conservador, que num texto biográfico sobre 

Edmund Burke, enxerga no conceito de conservadorismo a partir da inspiração burkiana, um 

recurso da prudência: significa a política da prudência e dos usos consagrados tal como 

apresentados por Burke, para guardar e preservar as instituições do país. ―o estadista é aquele 

que combina a disposição para preservar com a habilidade para reformar‖ (KIRK, 2016, 

p.372). O que é exatamente a inversão uma máxima de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, no 

romance O Leopardo, que diz que algo deve mudar para que tudo continue como está. 

A conservação que o conservadorismo político propõe é ideológica. A 

definição do um sistema prudencial, apresentado por Kirk, é problemática. 

Contradita-se uma inconsistência clássica estrutural. Em seu The 

Conservative Illusion. M. Morton Auerbach (1959, pp. 60-61), lembra que uma característica 

da tradição é justamente, em sua sucessiva e harmônica evolução, repugnar convulsões. Mas a 

própria Inglaterra provém de origens agitadas. Os normandos, em 1066, povos nórdicos que 

se estabeleceram no norte da França, conquistaram a Inglaterra comandados por Guilherme II 

(William, the Conquerer) que ali se torna rei (PERRY, 2002, p.168). É daí que provém a 

tradição que culminaria no súdito Burke. Que, embora não negue que o feudalismo é 

estabelecido por força e conquista, mas, entretanto, há depois uma tradição que redunda no 

estabelecimento de uma autoridade inconteste, pacífica.  

Mostra-se problemática a asserção de que os bons sistemas compreendam o 

transtorno, a ruptura social histórica, mas não como elemento presente. 

Isso revela um elemento crítico interno do conceito histórico. Mas para 

delinear com mais precisão os limites da utilização ideológica (sentido forte) como léxico da 
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filosofia política, insistimos no contumaz recuo do estatuto conservador diante de 

circunstâncias determinadas convenientes. 

Slavoj Zizek, noutra parte, costuma asseverar que um estado mínimo 

(poucas receitas e poucos gastos) proposto pela ideologia neoliberal é ideológico. Os gastos 

do governo, os gastos sustentados pelos recursos de todos, não são na verdade, encolhidos, 

eles continuam em segurança, juros etc. na condução de governos neoliberais, só escasseiam 

nas áreas de saúde, educação, habitação, transporte ou segurança social. Aditamos essa 

questão no item 8 dessa dissertação, adiante. 
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4 A PROGÊNIE HISTÓRICA DO CONSERVADORISMO CLÁSSICO 

 

No final do século XVIII, o pensamento tradicional se firmava em bases 

transcendentes do poder político e tendia a depreciar o mundo material. A laicização do 

pensamento e a mundanização do homem avançam com a Modernidade e uma especial 

polarização que de alguma forma sempre esteve presente no tecido social encontra um modo 

inédito de visibilização de interesses opostos dentro da política.  

A vitória ideológica do Iluminismo na França revolucionária oportuniza que 

a oposição entre interesses de classe se concretizem em signos físicos com a genealogia 

conceitual da esquerda opondo-se à direita política dentro da Assembleia Nacional. A 

contestação dos resultados revolucionários, como veremos em mais pormenores, enraíza a 

parelha que posteriormente se denominaria de conservadorismo e de progressismo. Desde sua 

origem havia farta coincidência de programas. Na contemporaneidade o conservadorismo se 

torna um recorte da direita política, a direita passa de ordenamento do grupo que defendia a 

classe privilegiada francesa na Assembleia para um conceito que coincide com interesses dos 

poderes hegemônicos no capitalismo. 

A prosápia dos conceitos de progressismo e conservadorismo revela a 

dinâmica do processo de fixação das representações assumidas por este último. O status quo 

que repousa num discurso de justificação. O conservadorismo nunca é exatamente o 

pensamento justificador tradicional, ele se forma por contraste com o surgimento de tensões 

no tecido econômico, político e social assumindo, em alguma medida, a evolução estratégica 

de agenda mantenedora do pensamento tradicional.  

Para o estabelecimento de um ponto de partida conceitual, propõe-se o 

progressismo político como o conjunto de teorias e ideias propensas a promover 

transformações no tecido econômico, político e social, as quais sejam promotoras da 

ampliação a todos os indivíduos, dos benefícios de se viver em sociedade. Visa a ―ampliação 

e universalização de direitos políticos e sociais, vetor real de democratização‖ (NETTO, 2011, 

p.17). E porque dizer isso pode ser tão vertiginosamente vasto e plástico, também o 

conservadorismo assumirá inúmeras faces, basicamente constituídas da matéria do objeto de 

mudança pretendido pelo progressismo, sem, no entanto, como dissemos, se confundir com 

essa matéria objeto de enfrentamento emancipatório. O conservadorismo é uma espécie de 

ponderação do presente com o passado, como que partindo de quem aceitou a tese de que a 

humanidade caminha num progresso evolutivo, mas que isso acontece por acumulação de 
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experiências e não da superação dialética do passado, conforme proposta do progressismo 

(BONAZZI, 1986, p. 243).  

Bonazzi afirma que o progressismo ―evidenciaria uma atitude otimista 

quanto à possibilidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento autônomo da civilização 

humana e do indivíduo‖, ressalvando que ele e o conservadorismo ―não são [...] de natureza 

especulativa, mas podem ser usados como símbolos de complexas tendências da história 

ocidental‖ (1986, p. 243).  

Sendo associado ao gênero de pensamento que tenta traduzir a emancipação 

social e econômica de todos, o progressismo, como se vê, é outro termo que tenderá à 

complexidade e alguma ambiguidade; a partir do século XIX pode traduzir o pensamento 

revolucionário francês, o liberalismo político22, e muitas das doutrinas políticas à esquerda. 

O conservadorismo inaugural, clássico, é aquele que resiste à Revolução 

Francesa, materializado na prosa de Louis de Bonald e Joseph de Maistre na França e, 

principalmente, do irlandês Edmund Burke, atuando na Inglaterra. Essa tríade de 

conservadores clássicos apontada por Leila Escorsim Netto é vastamente endossada por 

autores de filosofia e história política, dos quais podemos citar Anthony Quinton (2012, p. 

293) e Oliver Nay (2007, pp. 321 e 331), que trata os franceses por contrarrevolucionários.  

Louis de Bonald, O Visconde de Bonald, foi inicialmente partidário da 

revolução e chegou a ser prefeito e deputado eleito de órgão revolucionário, da Assembleia 

Departamental. A venda dos bens da Igreja e a Constituição Civil motiva seu abandono da 

política e fuga para Alemanha para evitar represálias. Oliver Nay (2007, p. 328-329) descreve 

Bonald e Maistre como ―aristocratas que tinham perdido seus títulos e privilégios‖. Na 

Alemanha, Bonald se torna escritor e lança, em Constança (Konstanz) em 1796, a Teoria do 

Poder Político e Religioso (no original: Théorie du pouvoir politique et religieux), obra que 

ele prefacia manifestando um tipo de ceticismo característico do pensamento conservador que 

duvida da capacidade da teoria política de conceber abstratamente modelos políticos factíveis, 

dizendo que crê ―poder demonstrar que um homem não pode dar uma constituição à 

sociedade religiosa ou política, assim como não pode dar peso aos corpos ou extensão à 

matéria‖23 (BONALD, 1965, p.8, tradução nossa). Também asseverando que: ―Não somente o 

                                                           
22

 São muitos os liberalismos, por sua conta; o uso aqui do termo se refere àquele pós-revolucionário ―que 

reivindicava a necessidade de associações livres (partidos, sindicatos, etc.), quer para estimular a participação 

política do cidadão, que o individualismo (dos proprietários) procurava reduzir à esfera da vida particular, quer 

como proteção do indivíduo do Estado burocrático‖. (BONAZZI, 1986, p.689). 
23

 No original : ―[...] démontrer que l'homme ne peut pas plus donner une constitution à la société religieuse ou 

politique, qu'il ne peut donner la pesanteur aux corps, ou l'étendue à la matière‖. 
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homem não constitui a sociedade, mas a sociedade é quem cria o homem, no sentido que o 

concebe pela educação social. O homem não existe senão para a sociedade e a sociedade não 

o forma senão para ela‖.24
 (BONALD, 1965, p.9, tradução nossa). 

Os escritos do Conde Joseph-Marie de Maistre de enfoque de interesse para 

este estudo dialogam diretamente com duas outras obras: com a de seu compatriota Benjamin 

Constant, no livro Da Força do Governo Atual e da Necessidade de se Apoiá-lo (De la force 

du governement actuel et de la necessité de s‘y rallier), por oposição, e por outro lado, mostra 

mais identidade com a obra emblemática de Burke, Reflexões sobre a Revolução na França, 

com a qual adiante nos deteremos mais. De Maistre é um providencialista, esta espécie de 

determinismo religioso que atribui tudo à ação da providência divina. Continuador de 

Bossuet, descreve a Revolução como a ação divina se voltando contra a irreligiosidade dos 

filósofos iluministas. No livro Considerações sobre a França (Considérations sur La France), 

De Maistre diz que a revolução é uma punição divina pelo sucesso da irreligiosidade dos 

filósofos na França. Em sintonia com Burke, denuncia os males revolucionários da abstração 

e do individualismo. Crê no retorno pacífico dos Bourbons ao trono francês e o faz em tom 

panfletário (HUISMAN, 2000, pp. 80-81). Tom esse que também é acusado como estratégico 

por Thomas Paine quando se refere à natureza formal da obra de Edmund Burke: possui uma 

extensão longa, mas com o caráter de uma mera missiva (não identificando o destinatário 

jovem fidalgo Charles-Jean-François Dupont) (BURKE, 2014, p.25). Segundo Paine, faz isso 

para aceitar a crítica de um tratado histórico, perfazendo um panfleto político distante de 

rigores ou compromisso com objetivismo. 

A característica de meação, de mediação, do conservadorismo, na qual as 

ideias estão em perspectiva ou fazem uma transigência entre passado e presente, entre o 

sistema político então dominante e o emergente (da Revolução Francesa), caracterizadora o 

conservadorismo clássico, não encontra tanto essa sutileza nas posições esposadas por De 

Maistre, que é matizada mais pesadamente pelo passado. Suas tintas carregam sem pudores na 

condenação do novo, dando uma forma mais de tradição reacionária conforme anota a The 

Blackwell Encyclopaedia of Political Thought (CONSERVATISM, 1991, p. 98). Os 

privilégios de classes são defendidos com o seguinte entendimento: 

 

―A monarquia é, incontestavelmente, a forma de governo que dá mais 

grandeza ao maior número de pessoas‖. Pessoas comuns compartilham seu 

                                                           
24

 No idioma original : ―Non seulement ce n'est pas à l'homme à constituer la société, mais c'est à la société à 

constituer l'homme, je veux dire à le former par l'éducation sociale. L'homme n'existe que pour la société, et la 

société ne le forme que pour ele.‖. 
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―brilho‖ e ―resplendor‖, embora não, Maistre tem o cuidado de acrescentar, 

nas suas decisões e deliberações: ―o homem é honrado não como um agente 

mas como uma porção da soberania‖25.
 (ROBIN, 2011, p. 55, tradução 

nossa). 

 

Edmund Burke é apontado por todos os autores estudados neste trabalho 

como o mais emblemático dos inauguradores da postura conservadora. Sua obra clássica 

Reflexões sobre a Revolução na França (Reflections on the Revolution in France) foi lançada 

em 1º de novembro de 1790, pouco mais de dois anos depois do que talvez seja o 

acontecimento mais importante da história da França. 

É uma leitura clássica da história que as plurais perspectivas dos pensadores 

do Iluminismo eram uníssonas para tomar a razão como a própria medida do real: ela se 

desenvolve no mundo, o julga e o adequa às necessidades do homem. Essas necessidades não 

atendem a um catálogo transcendente, elas correspondem a valores eleitos pelo próprio 

homem. A oposição de Burke aos iluministas é um movimento que permite compreender a 

resistência matizada do conservadorismo que está presente em suas demais agendas típicas. 

Como se disse, a doutrina puramente tradicional não é exatamente a 

conservadora. Esta assume, junto com o progressismo, que o homem se realiza na sociedade e 

precisa criar mecanismos de análise e de intervenção condizentes com ela. Isso não dista do 

Iluminismo. Burke obtempera, entretanto, que essa mundanização da vida respeite um sistema 

de valores transcendentes e um universo moral estável – fundado naqueles valores. Era 

possível o aperfeiçoamento humano e social pelo conhecimento científico até certo ponto, 

mas tanto o homem quanto a sociedade que via desintegrar a sua ordem hierárquica em sua 

essência respondiam a uma realidade divina cujos ―desígnios‖ são enigmáticos:  

 

Nós não somos os convertidos de Rousseau, não somos os discípulos de 

Voltaire, Helvécio fez nenhum progresso entre nós. Os ateus não são nossos 

pregadores, os loucos não são os nossos legisladores. Nós sabemos que não 

fizemos descobertas, e pensamos que não há descobertas a serem feitas na 

moral, nem muitas nos grandes princípios do governo, nem nas idéias de 

liberdade, que foram compreendidas muito antes de nascermos, por 

completo, assim como eles continuarão sendo, depois que a graça fez o seu 

molde por sobre a nossa presunção e o túmulo silencioso impôs a sua lei 

perante a nossa petulante loquacidade26. (BURKE, 2013, pp. 71-72, tradução 

nossa). 

                                                           
25

 No original: ‗Monarchy,‘ he writes, ‗is without contradiction, the form of government that gives the most 

distinction to greatest number of persons.‘ Ordinary people ‗share‘ in its ‗brilliance‘ and glow, though not, 

Maistre is careful to add, in its decisions and deliberations: ‗man is honored not as na agente but as portion of 

sovereignty.‘ 
26

 No original: We are not the converts of Rousseau; we are not the disciples of Voltaire; Helvetius has made no 

progress amongst us. Atheists are not our preachers; madmen are not our lawgivers. We know that we have 
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Aqui é oportuno registrar a qualidade de transcendências agitadas nessa 

peleja. A transcendência de verniz religiosa evocada pelo homem de fé Burke logo se 

transmuta no tutano imanentista da tradição. Os defensores da Revolução defendem direitos 

universais do Homem, enquanto que Burke repele essa universalidade com uma contingência, 

como lembra Slavoj Zizek (2015, tradução nossa): ―(...) eram os revolucionários que eram 

muito mais metafísicos no sentido de afirmarem que existem direitos naturais do homem‖. 

O Iluminismo ergue-se contra a ordem absolutista e feudal e o 

conservadorismo é uma contrarresposta traumática a este levante. As Luzes são uma força que 

concorrem junto com a burguesia, por ocasião da revolução industrial que alterou a ordem 

econômica, social e cultural. Elas instauram definitivamente a cultura da Modernidade, 

marcada pelo racionalismo, pela autonomia individual, pelo humanismo e historicismo. Na 

obra de Burke, reputada como a mais inaugural e relevante para o conservadorismo, é patente 

sua admiração pela forma da assim chamada Revolução Inglesa do século XVII, onde houve, 

ao fim, um entendimento de setores da nobreza e da burguesia.  

Nas ilhas Britânicas, a crise do Antigo Regime teve início com as 

instituições nobiliárquicas sendo alvo de uma violenta disputa durante os reinados da dinastia 

Tudor. Durante o reinado de Henrique VIII e, posteriormente, da rainha Elizabeth I, a 

burguesia britânica experimenta grande ascensão econômica, marcada por monopólios 

comerciais com as ―Índias Orientais‖ que apressaram o seu enriquecimento. Nesse cenário 

saíam prejudicados pequenos comerciantes que propugnavam pela livre concorrência, pois os 

monopólios favoreciam apenas a uma parcela limitada de uma burguesia bem relacionada 

com as autoridades da coroa. Por outro lado, apenas algumas corporações de ofício detinham 

outro monopólio, o de manufaturas, e impediam a ampliação do campo de atividades 

econômicas explorados pela burguesia. Se a cidade vivia suas tensões, no campo nada estava 

diferente: a também a velha economia agrícola voltada ao abastecimento estava abalada. As 

terras passaram por um grande processo de especulação econômica devido a indústria 

necessitar de matérias-primas, verificando-se a alta de preços dos produtos no campo. Assim, 

os representantes da burguesia favorecida, que possuíam grandes propriedades, começam a 

expandir suas terras desapropriando terrenos que eram cultivados coletivamente, para torná-

los particulares, os chamados cercamentos (enclosures). Isso fez com que muitos camponeses 

deixassem o campo, dando espaço para a formação de propriedades extensas que produziam 
                                                                                                                                                                                     
made no discoveries, and we think that no discoveries are to be made in morality, nor many in the great 

principles of government, nor in the ideas of liberty, which were understood long before we were born, 

altogether as well as they will be after the grace has heaped its mold upon our presumption and the silent tomb 

shall have imposed its law on our pert loquacity. 
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lã, um dos produtos que, posteriormente, seria a base da Revolução Industrial no país. O 

governo tentou intervir nos cercamentos, nessa querela entre os grandes proprietários de terras 

e os camponeses, mas sofreu oposição tanto da burguesia como dos yeomen (camada mais 

rica dos pequenos e médios proprietários livres) e também dos gentries, a nobreza rural. 

Esse capítulo histórico da Bretanha possuiu uma feição religiosa, mas o 

núcleo do conflito que teve palco nos poderes constituídos foi personalizado pelo Parlamento, 

de tez liberal, formado principalmente por burgueses protestantes, e pelos reis da dinastia 

Stuart, católicos. O Parlamento não conseguiu proceder a reformas que apaziguassem os 

abespinhamentos de ordem econômica e religiosa e escorou-se na população dando início a 

uma guerra civil. O saldo mais conhecido deste bellum civile é a decapitação do Rei Carlos I: 

―Naquele dia, o povo soberano, agindo através dos representantes por eles escolhidos, pela 

primeira vez executou um soberano que não conseguira compreender sua posição no Estado 

moderno.‖(VAN LOON, 2004, p.291). Guerra que culmina, como adiantado, num 

conveniente entendimento entre nobreza e burguesia, dada a capacidade de coalizão das 

forças econômicas da produção industrial. 

Na França, quase um século antes da Grande Revolução, por volta de 1694, 

François de Salignac de La Mothe Fénelon, ou, simplesmente, Fénelon, futuro arcebispo de 

Cambrai, preceptor do ―pequeno Delfim‖, neto do rei, escreveu à majestade uma famosa 

Carta a Luís XIV que nunca chegou a seu destinatário, conforme reproduz Jean-Jacques 

Chevallier (1983, p. 55): 

 

Em cerca de trinta anos, os vossos principais ministros abalaram e 

demoliram todas as antigas máximas do Estado, para elevar ao máximo a 

vossa autoridade, que se converteu na deles, em cujas mãos estava. Não mais 

se falou do Estado nem de regras, apenas se falou do rei e de seu arbítrio. 

Vossas rendas e vossas despesas foram empurradas pelo infinito. Elevaram-

vos até o céu, para apagar, como se dizia, a grandeza de todos os vossos 

predecessores juntos, ou seja, para empobrecer a França inteira, a fim de 

introduzir na Corte um luxo monstruoso e incurável. Eles quiseram erguer-

vos sobre as ruínas de todas as condições do Estado, como se pudésseis ser 

grande arruinando todos os vossos súditos, sobre quem vossa grandeza é 

fundada. 
 

Há bastante disputa teórica sobre essas razões. O historiador Eric J. 

Hobsbawm (2007, p. 90) escreve que esses gastos da corte eram altos, mas representavam, em 

temos de orçamento, apenas 6% das despesas totais. Despesas com a guerra (revolução 

americana apoiada pela França), a marinha e a diplomacia consumiam 25% do orçamento, por 

exemplo. Os serviços da dívida (amortizações do principal + juros) comprometiam 50%, ―A 

guerra e a dívida (...) partiram a espinha da monarquia‖.  
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 No processo revolucionário francês a defenestração do Estado feudal e 

construção do Estado burguês é bem mais clara e, primordialmente, disruptiva que a guerra 

civil inglesa. Se Burke é, sem dúvida, enamorado das personagens típicas do Ancien Régime 

(a nobreza feudal e o clero abastado) a sua repulsa ao novo regime econômico capitalista não 

é o centro de suas aversões. Elas miram justamente a ruptura revolucionária e a tabula rasa 

que é feita das instituições consagradas. Ele rejeita o modelo francês de revolução burguesa, 

é, explicitamente, um contrarrevolucionário.  

 

A Revolução Francesa teve um sentido próprio, uma especificidade que se 

manifestou na tomada do poder pela burguesia, na participação ativa de 

camponeses e artesãos, na superação das instituições feudais do antigo 

regime e na preparação da França para a caminhada em direção ao 

capitalismo industrial. (ARRUDA, 1984, p.157). 

 

Mas esse lado econômico - apenas - não é repugnado, como dissemos, nem 

por Burke. O que torna a Revolução Francesa tão única é a mudança econômica, que varre o 

que ainda havia sobrado de feudalidades, ser acompanhada pela mudança política do 

estabelecimento de uma democracia liberal, extinguindo institutos medievais. ―Deste duplo 

ponto de vista, esclarece o historiador Albert Soboul (1989, p. 7), ―e sob o ângulo da história 

mundial, ela merece ser considerada o modelo clássico de revolução burguesa‖.  

O Terceiro Estado composto por camponeses, artesãos e burgueses sofria 

cada um de sua forma no antigo regime. Essa multiplicidade de ricos e pobres é que se ergue 

contra a bandeira comum do fim dos privilégios da aristocracia (SOBOUL, 1989, p.28). 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que em 26 de agosto de 

1789 emerge da Revolução Francesa é também inspirada na Declaração de Direitos (Bill of 

Rights) dos ingleses, de 1689, onde o Parlamento assegurava o seu poder e garantia direitos 

como a liberdade, a vida e a propriedade privada. A tradicional acepção de ―revolução 

burguesa‖ abonada, por exemplo, pelo historiador brasileiro José Jobson Arruda (1984, 

p.160), como acima citamos, e tantos outros, é, naturalmente, matéria de discussão, porquanto 

as massas sublevadas aliadas aos burgueses no processo revolucionário forneçam 

heterogeneidade suficiente para tanto. Edward McNall Burns ‖(1981, p. 608) afirma que ―Os 

autores da Declaração dos Direitos não eram socialistas nem estavam particularmente 

interessados no bem-estar econômico das massas. No verão de 1789 os camponeses estavam, 

literalmente, botando abaixo a nobreza, demolindo castelos de nobres, assassinando 

aristocratas que ofereciam resistência, saqueando mosteiros, e tudo isso ―assustou as classes 

superiores e levando-os a abrir mão de seus privilégios‖ (1981, p.607). Florence Gauthier, em 
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artigo intitulado Crítica do Conceito de ―Revolução Burguesa‖ Aplicado às Revoluções dos 

Direitos do Homem e do Cidadão do Século XVIII27, sustenta a perspectiva que esses direitos 

e a democracia não vêm na esteira do capitalismo, como insistem, principalmente, 

historiadores marxistas, segundo ele. Ao contrário, no momento em que ―os burgueses‖ 

concebem a Constituição de 1795, suprimem a democracia e a filosofia do direito natural 

moderno, juntamente com a concepção de um direito inerente à personalidade.  

Mas os marxistas não precisam negar a natureza burguesa da revolução 

para, por exemplo, recorrendo a um clichê marxista, explicar a história a partir de um papel de 

protagonismo das forças econômicas. Um dos mais prestigiosos historiadores marxistas, por 

exemplo, afirma que na Declaração dos Direitos de Homem e do Cidadão, de 1789, o que 

consta são exigências do estado liberal do burguês. ―contra a sociedade hierárquica de 

privilégios dos nobres, mas não em favor de uma sociedade democrática e igualitária‖ 

(HOBSBAWM, 2007, p.91). 

O mercantilismo, mais especificamente, é uma das razões econômicas mais 

fortes para a ânsia de poder da burguesia. A garantia de abertura de mercados interessou 

durante um tempo, mas com a evolução da própria indústria francesa, a regulamentação do 

mercado externo passa a ser um empecilho a essa burguesia industrial. Já aos comerciantes 

incomodava a proteção monopolista a certas corporações e companhias, os preços tabelados, 

as restrições à aquisição de matéria-prima estrangeira e coloniais e as leis salariais 

(BURNS,1981, p. 594). 

A sobrevivência dos privilégios e o injusto sistema tributário também foram 

causas econômicas centrais, mas as discutiremos adiante, ao comentar as impressões de 

Edmund Burke sobre a nobreza e o clero. 

 

 

4.1 A LONGA EPÍSTOLA DE BURKE SOBRE A REVOLUÇÃO NA FRANÇA 

 

José Miguel Nanni Soares, que introduz edição brasileira das Reflexões (In: 

BURKE, 2014, p. 7-24) afirma que o episódio da Revolução Francesa que sobressaltou Burke 

não foi a tomada da Bastilha, mas a as jornadas de 5-6 de outubro de 1789 onde a família real 

foi removida por ―força da multidão‖ de Versalhes para Paris. Em meio a uma onde de fome 
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 No original: Critique du concept de "révolution bourgeoise" appliqué aux Révolutions des droits de l'homme 

et du citoyen du XVIIIe siècle. 
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em Paris, espalhou-se a notícia que a família real havia oferecido, em Versalhes, um banquete 

a oficiais do Regimento de Flandres. 

Burke transborda de vez sua indignação com a revolução quando toma 

conhecimento que o religioso Richard Price, um não conformista, (ou seja, um cristão 

protestante que não seguia a doutrina e a fé pregados pela igreja anglicana) proferiu em 4 de 

novembro de 1789 um sermão, no clube inglês ―Sociedade da Revolução de 1688‖, 

entusiasmado com o ―desfile triunfal‖ dos revolucionários. (SOARES, in: BURKE, 2014, 

p.11). 

Há uma animosidade interna do partido liberal Whig que faz pano de fundo 

para esse episódio germinante do panfleto burkeano. Burke foi secretário de Charles Watson-

Wentworth, 2º Marquês de Rockingham, que por duas vezes exerceu o cargo de primeiro-

ministro da Grã-Bretanha: entre 13 de julho de 1765 e 30 de julho de 1766 e, por pouco mais 

de três meses, entre 27 de março de 1782 e 1º de julho do mesmo ano, quando veio a falecer. 

Foi sucedido por William Petty, 2º Conde de Shelburne, de outro grupo do mesmo partido 

Whig (chathamites), que seria primeiro-ministro entre 4 de julho de 1782 até 2 de abril de 

1783 (KIRK, 2016, p. 116). Richard Price era consultor direto de Lorde Shelbourne, a quem 

Burke passa a fazer oposição após a morte de seu patrono político (SOARES, in: BURKE, 

2014, p.31). Mas o grupo político dos Rockingham no partido Whig continuaria sob a 

liderança do Duque de Portland, William Henry Cavendish-Bentinck o qual, por sua vez, 

sucederia no cargo de primeiro-ministro o Lorde Shelbourne, até o fim daquele ano, até 19 de 

dezembro de 1783. 

Essa divisão no entendimento sobre a Revolução Francesa perduraria 

dividindo o partido Whig, que teve em Charles James Fox seu mais proeminente defensor, o 

qual foi por diversas vezes Secretário de Estado em Assuntos Estrangeiros e Líder da Câmara 

dos Comuns. 

O pretexto do panfleto de Burke, uma missiva a Dupont, um ―jovem fidalgo 

parisiense‖, já referido, que lhe havia escrito pedindo que opinasse sobre a revolução 

francesa, aludindo à aprovação pública dos clubes londrinos: Sociedade Constitucional e 

Sociedade da Revolução de 1688, é melhor contextualizada com a ciência dessa intensa 

disputa interna partidária que Burke sustentava. 

Burke desdenha da existência breve da Sociedade Constitucional (menos de 

oito anos de funcionamento) e diz que nunca ouviu falar dessa Sociedade da Revolução, cuja 

fama advém justamente da Assembleia Nacional francesa haver dado desproporcional 
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deferência à mensagem de felicitação endossando a autoridade de seus atos. (BURKE, 2014, 

p. 28).  

E desde o início não disfarça sua rudeza de opinião sobre o acontecido: ―(...) 

há dez anos, teria eu podido felicitar a França por possuir um governo (pois ela tinha um) ... 

Posso hoje felicitar a mesma nação por sua liberdade? (...) Iria eu felicitar um ladrão que 

tenha fugido da prisão, por ter readquirido seus direitos naturais?‖. (BURKE, 2014, p.30). 

Sem deixar de admitir que ―(...) se usando o estilo epistolar deixar meus 

pensamentos e sentimentos se exprimirem tal como surgem em minha mente, prestando muito 

pouca atenção ao método formal‖. (BURKE, 2014, p.32). 

Burke relata que Price articula três direitos fundamentais adquiridos pelo 

povo por ocasião da Revolução de 1688: escolher seu próprios governantes, destituí-los por 

má conduta e constituir seu próprio governo. (BURKE, 2014, p.38) 

O primeiro ponto deriva da legitimidade especial da monarquia bretã. Para 

Price o monarca da Grã-Bretanha é único rei legítimo uma vez que foi a sua coroa deriva 

diretamente da vontade do povo.  

Price se refere ao momento determinante da revolução ―sem sangue‖ – 

chamada Revolução Gloriosa, em 1688, em que Jaime II é afastado depois de uma 

conspiração de ―anglicanos, alguns aristocratas e os adversários das prerrogativas reais‖ 

(PERRY, 2002, p. 265). Em seu lugar seriam declarados reis pelo Parlamento Guilherme de 

Orange, casado com Maria, a filha protestante do católico Jaime II.  

 

É verdade que, ajudada pelos poderes derivados da força da oportunidade, a 

nação era naquele momento, em certo sentido, livre para colocar no trono 

quem ela quisesse; mas livre somente nos mesmos termos pelos quais 

poderia ter abolido completamente a sua monarquia ou qualquer outra parte 

da sua Constituição. No entanto seus representantes não acharam que 

mudanças tão audaciosas fizessem parte de seu mandato. (BURKE, 2014, p. 

42). 

 

O desconforto de Burke é patente com essa questão uma vez que as suas 

convicções transcendentais religiosas de legitimação do estado, do poder e da monarquia, em 

última instância, são claramente desmascaradas na intervenção humana que é um móbil 

estruturador do pensamento em torno da Revolução Francesa.  

Burke (2014, p. 42) também tenta desconsiderar o argumento com arrimo na 

máxima de que exceções não afastam regras: ―Não é impossível reconciliar – desde que não 

nos deixemos enredar nos labirintos de um sofisma metafísico – o uso de uma regra fixa e um 



44 

 

 
 

desvio ocasional da mesma‖. Independente do fato do ―desvio ocasional‖ a que ele se refere 

haver justamente se prolongado no tempo e determinado a instância do poder a partir dali. 

O segundo direito fundamental reivindicado pela Sociedade da Revolução é 

―o direito de destituir por má conduta os governantes‖. Tal direito advém do afastamento de 

Jaime II que, ao subverter a igreja protestante e o estado com atos abertamente ilegais ―rasgou 

o contrato entre o rei e o povo‖. (BURKE, 2014, p. 49). 

Burke, de novo, acentua o caráter de excepcionalidade da medida: ―Uma 

necessidade grave e imperiosa obrigou-os a dar o passo que deram, e deram-no com infinita 

relutância (...)‖. Completando que a ―linha teórica de demarcação que indica o fim da 

obediência e começo da resistência é vaga, obscura e não facilmente definível‖. (BURKE, 

2014, pp. 51 e 52). 

A terceira questão de direito é a ―de estabelecer um governo por nós 

mesmos‖. Burke discorda afirmando que a Revolução não foi feita para recuperar o sistema 

antigo, mas para preservá-lo. Não se tratou de se estabelecer um novo governo, portanto, mas 

de manter a ―antiga Constituição de governo‖ (em itálico no original). Para o irlandês, as 

reformas possuem sempre um ―princípio de referência no passado‖. ―Seguindo o método 

natural na condução do estado, no que melhoramos nunca somos completamente novos, e no 

que conservamos nunca somos completamente obsoletos‖. (BURKE, 2014, pp. 55 e 56, grifo 

nosso). 

Burke adiante retoma esse mesmo conceito para classificar o respeito pela 

aristocracia, a desigualdade e outros fenômenos. Examinemos a ideia problemática do 

―natural‖ no léxico burkiano. 

Quando Burke completava sua primeira década de vida (entre 1739 e 1740) 

o filósofo David Hume publicou o Tratado da Natureza Humana. Nessa obra há uma 

exposição tripartite sobre o natural (sobre a natureza). Ele ou é aquilo que se opõe aos 

‗milagres‘, um antônimo de ‗raro e não-usual‘, ou uma oposição a ‗artifício‘. (HUME, 1888, 

pp. 473-475). Ora: a república não é um milagre, não é rara nem na história nem na atualidade 

ocidental revolucionária, haja vista a revolução americana – e, muito menos, é um artifício. 

Então, porque não seria um método natural na condução do estado, para ficar nesses critérios 

do pensamento bretão? 

Nas ciências naturais há o cotejo de uma perspectiva ético-valorativa de 

natureza (e da natureza) absolutamente diversa na contemporaneidade. O resgate de ideias do 
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naturalista britânico Charles Darwin, por exemplo, que compreendeu o trabalho da natureza 

na evolução da vida de modo bem diverso:  

Darwin não estava exatamente brincando quando cunhou a expressão 

―capelão do diabo‖ numa carta a seu amigo Hokker em 1856: ―Um livro e 

tanto escreveria um capelão do Diabo, sobre os trabalhos desastrados, 

esbanjadores, ineficientes e terrivelmente cruéis da natureza‖. (DAWKINS, 

2005, p.24, grifo nosso) 

  

O biólogo Thomas H. Huxley, cuja amizade pessoal e as escaramuças que o 

assunto da evolução humana causava nas discussões públicas terminaram lhe rendendo a 

alcunha de ―buldogue de Darwin‖, arrematava - citado por Richard Dawkins (2005, p. 28): 

Compreendamos de uma vez por todas que o progresso ético da sociedade 

depende, não de imitarmos os processos cósmicos, menos ainda de negarmos 

a sua existência, mas de lutarmos contra eles. 

 

Já a noção histórica de natureza de Burke é misto de religioso, de vontade 

divina, com as experiências humanas. E mesmo reflexos da teoria do direito divino dos reis de 

Jean Bodin no século XVI e Jacques Bossuet no século XVII, parecem patentes aqui. 

Decerto a ideia de natureza sobra a qual Burke se apoia carece de clareza: 

dela faz parte tanto considerações teológicas – depende da incompreensível 

Providência Divina – como referências empíricas – o conhecimento que os 

homens têm da natureza é função de suas experiências. Mas é precisamente 

forte o sentimento que temos de que há uma realidade, que lentamente 

forjada pelos ancestrais e graças às nossas próprias vicissitudes, que leva a 

recusar como ineptos e perigosos os projetos que procedem por decreto e 

que especulam com uma metafísica da humanidade. (NAY, 2007, p. 88). 

 

Para Georg Lukács, em seu clássico História da Consciência de Classe 

(2012, passim), reificação é a abordagem da realidade social como realidade ‗natural‘. As 

construções humanas ficam encobertas por um anteparo que resguarda a discussão do objeto: 

os valores religiosos e da tradição em Burke interditam a análise da construção e manutenção 

da realidade social. Pensar a realidade é atividade infausta tanto por ser ela resultado das 

enigmáticas articulações sagradas, quanto porque suas instituições se derivam de 

principiologia eficiente arrimada na sábia memória ancestral, cujos fundamentos, 

infelizmente, se olvidaram no tempo. O real é misterioso, fabuloso e também inalcançável, 

inacessível, inatingível.  

Adita-se essa discussão com um conceito de Joseph Gabel, a noção de 

desrealidade. A partir de uma análise da reificação em Lukács, o desreal é urdido desde certos 

valores pressupostos: ―uma axiologia implícita‖ assentada ―no caráter desvalorizante do 

processus reificacional‖ (GABEL, 1979, p.92). O valor da totalidade concreta advém do 
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desconhecimento, do desprezo ao seu processo de formação. Como não se sabe como se 

chegou ao que se chegou, cria-se um encanto do real. As classes privilegiadas obscurecem o 

pensamento porque ele é incompatível com o seu interesse de autoconservação, complementa 

Gabel, sublinhando o anticientificismo geral, que subsistirá mais claramente como o ceticismo 

sobre a cultura política, já bem discutido retro. Na formulação de Pierre Bourdieu (2017, p. 

8): ―(...) processos que são responsáveis pela transformação da história em natureza, do 

arbitrário cultural em natural.‖ 

Os valores religiosos e a autoridade epistêmica e imemorial da tradição são 

valores que respaldam o desreal e postulam a conservação do sistema discutido. O exórdio da 

teoria conservadora, o embrião do conservadorismo, não trata de uma oposição discursiva, 

dialética, entre tese e antítese. A ―axiogênese‖ de sua principiologia não permite a arena de 

combate com as ideias que serão opostas pela modernidade, como se verá. 

A revolução afasta os franceses ―da grande estrada da natureza‖, insiste 

Burke (2014, p.73), retomando sua categoria do natural problemática, que aqui nos interessa 

pelo seguimento de um intercalação econômica: ―A propriedade da França não a governa‖. 

Ainda que ora a retórica de Burke se mostre, por outras vezes, pendular 

(2014, pp. 73-74): ―não imagine que eu pretenda restringir o poder, a autoridade e a distinção 

pelo sangue, nomes e títulos‖, ela é assertiva quando afirma que ―os detentores da riqueza 

familiar e da distinção que acompanha o patrimônio hereditário (na condição de parte mais 

interessada) são as garantias naturais para essa transmissão‖. Pois a Câmara dos Lordes é 

fundada sobre este princípio: ―compõe-se inteiramente pelos que possuem propriedade e 

distinção hereditária‖.  Pois: ―Não é anormal nem injusto nem apolítico, conceder alguma 

proeminência decente e regulada, alguma preferência (ainda que não exclusiva) ao 

nascimento‖. 

Não afirma esse princípio do privilégio da ―riqueza hereditária e a posição 

que a acompanha‖ sem anotar que tem ciência de opinião oposta, daqueles que dirigem seu 

desprezo com superficiais especulações: os ―petulantes, arrogantes e míopes janotas da 

filosofia‖28. 

Adiante há como que um corolário financeiro que explica essa valoração 

tradicionalista do nascimento, comparando-o com uma sociedade de ações:  

Aquele que empenhou apenas 5 xelins em uma sociedade tem tanto direito à 

sua parcela quanto aquele que, empregando 500 libras, o tem à proporção 

maior. Todavia ele não tem direito a um dividendo igual no produto do 
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 No original: ―petulant, assuming, short-sighted coxcombs of philosophy‖. 
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capital conjunto e, no que concerne à participação no poder, autoridade e 

comando de cada indivíduo deve ter nos assuntos do Estado, devo refutar 

que isso esteja entre os direitos originais diretos do homem na sociedade 

civil; pois tenho em consideração o homem social civil e nenhum outro (...).( 

2014, p. 79). 

 

O mapeamento valorativo de Burke, mais uma vez, reivindicando o que 

entende por natureza, também destaca casos de ausência de ―distinção‖ (no sentido de 

nobreza), relacionando isso com (in) capacidade para governar.  

A ocupação de um cabeleireiro ou de um fabricante de velas, para não 

mencionar outras ocupações mais servis -, não pode ser motivo de honra 

para qualquer pessoa. Essas categorias de homem não devem ser oprimidas 

pelo Estado, embora este último sofra opressão quando cidadãos como eles, 

individual ou coletivamente, têm a permissão para comandar. Nisso o senhor 

julga estar cometendo um preconceito quando na verdade está em guerra 

contra a natureza. (2014, p. 71). 

 

Supor fabricantes de velas no comando das coisas públicas, portanto, é um 

uma opressão ao estado e à própria natureza, mais uma vez essa ideia controversa. O 

organicismo que vislumbra atribuições naturais para os homens, é mais uma característica 

atemporal do conservadorismo, ainda que o tempo tenha lhe imposto alguma plasticidade 

semântica.  

Trata-se de crença em sobredeterminação mais abrangente que um modelo 

da filosofia clássica, apresentada em A República (Politeia), de Platão, como fábula
29

, sobre a 

qual o filósofo Bertrand Russell (1957, p.131) assim comenta: 

Deve haver uma ―mentira real‖, que, como expressa Platão, possa enganar os 

governantes, mas que, de qualquer modo, enganará o resto da cidade. (...) A 

parte mais importante dela é o dogma de que Deus criou três espécies de 

homens, a melhor feita de ouro, a segunda feita de prata e o rebanho vulgar 

de cobre e ferro. Os que são feitos de ouro servem para guardiães; os de 

prata devem ser soldados, e os restantes devem encarregar-se dos trabalhos 

manuais. Geralmente as crianças pertencerão ao mesmo grau que seus pais; 

quando não, devem ser promovidas ou rebaixadas conforme for o caso. 
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 Essa parte do diálogo de A República, de Platão (1956, pp. 141-142) dá-se conforme transcrevemos:  

GLAUCO – Não era sem razão que hesitavas a princípio em constar-nos esta fábula.  

SÓCRATES – Convenho contigo; mas já agora direi o resto. Sois todos irmãos – lhes direi- os que fazeis parte 

do Estado; mas o Deus que vos criou fez entrar o ouro na composição de vós outros que sois aptos para 

governar. Por isso mesmo os tais são mais preciosos. Misturou a prata na formação dos guerreiros; o ferro e o 

cobre, nos dos lavradores e artífices. Assim, tendo todos uma origem comum, tereis ordinariamente filhos que se 

vos assemelhem. Poderá, porem, acontecer, que o cidadão de raça de ouro tenha um filho de raça de prata; e, por 

outro lado, que o de prata produza o de ouro, e que o mesmo suceda a respeito das outras raças. Por isso, ordena 

Deus, principalmente aos magistrados, que se ocupem acima de tudo em conhecer de que metal é feita a alma de 

cada criança e que, se em seus próprios filhos encontrarem alguma mescla de ferro ou cobre os tratem sem mercê 

alguma e os releguem à categoria dos artesãos e lavradores. (...) Porque há um oráculo que diz que a República 

perecerá no dia em for governada pelo ferro ou bronze.  
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Desdenha, em seguida, Burke, de afirmação dos pró-revolucionários de que 

―24 milhões deveriam prevalecer sobre 200 mil‖ (2014, p. 73): ―a vontade da multidão e seu 

interesse divergem com muita frequência‖. Ou seja: os 0,83% não podem prevalecer sobre 

99,67%.  Curiosamente, manifestações sociais contemporâneas como o movimento social 

americano chamado ―Occupy Wall Street‖ tenham popularizado praticamente o mesmo 

percentual como slogan para reivindicar uma ―real democracia‖ (OCCUPY): ―Nós somos os 

99 por cento‖30. Esse bordão do movimento se inspirou num artigo para a revista Vanity Fair, 

uma publicação de cultura pop, moda e atualidades, mas que se tornaria um marco histórico 

de texto político de denúncia da desigualdade no novo milênio, de autoria de Joseph E. 

Stigltiz, laureado com o prêmio Nobel de Economia de 2001, que o publicou em 31 de março 

de 2011. O texto intitula-se ―Dos 1%, pelos 1%, para os 1%‖31 e reflete sobre protestos em 

países  de regimes opressores onde existe larga concentração de riquezas traçando uma 

perspectiva do mesmo problema dentro dos Estados Unidos, onde 1% da população 

concentrava um quarto da renda nacional.  

Destaque-se a caracterização histórica, definidora, da agenda do 

conservadorismo cujas postulações sobre a política, a economia e a sociedade coincidem com 

o fortalecimento dos poderes hegemônicos estabelecidos de uma minoria. Stiglitz, mais de 

dois séculos depois, expõe o risco que é a desigualdade imposta à maioria para o sistema 

econômico (e para os próprios 1%) dos Estados Unidos. Há uma quase atualização do 

problema da prevalência da minoria sobre uma maioria, e como se verá mais à frente, uma 

sucessão teórico-discursiva remodeladora do tecido social que mantém as alterações 

estruturais mais modestas, prudentes, de forma a não alterar a conjuntura. 

Os acontecimentos da França provocam discussões em toda a Europa. 

Quando a Sociedade da Revolução de Londres fala sobre a inspiração francesa para a 

Inglaterra, Burke repudia energicamente a ideia sublinhando as instituições do estado inglês, 

para ele, que compreendem o bom estabelecimento da Igreja, aristocracia e democracia. 

―Mostrar-lhe-ei agora o que possuímos de cada uma delas‖ (2014, p.110), anuncia. Mas, 

depois de percorrer mais de um quarto da obra evocando, principalmente, as virtudes do clero 

e a sua estupefação com as medidas que lhes foram dirigidas, sucumbe ao intento, declarando 

que ―esse plano é mais extenso do que a princípio calculei‖ (2014, p.178). 

Passa a discorrer sobre primeiro pilar institucional do ―espírito britânico‖: a 

Igreja. É sobre este pilar que ele, basicamente, vai discorrer e traçar perspectivas com as 
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 No original: ―We are the 99 percent‖. 
31

 No original: ―Of the 1%, by the 1%, for the 1%‖. 
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medidas adotadas na França revolucionária. Sobre a nobreza o assunto será por vezes 

mesclado com a análise dos privilégios do prelado. A democracia, por fim, ele pouco se 

detém na apologia do formato inglês ―modernizado‖, para apontar os defeitos democracia 

histórica e a radical, em curso na França. A desistência analítica depois anunciada recai 

notadamente sobre a nobreza e a democracia.  

Celebra, então, o fato do estado inglês ser alicerçado por uma religião 

estatal porque isso mantém o vínculo social pelo temor ou reverência que inspira nos 

cidadãos, que é um dos custos (essa experiência da proeminência transcendente do Estado) 

para se ter liberdade (2014, p.111). Trata-se de um traço identificador que se perenizou, a 

propósito. O monarca da Inglaterra ainda hoje possui o título de Defensor da Fé e Governador 

Supremo da Igreja da Inglaterra32 (THE QUEEN). 

Da origem religiosa do Estado deriva a sacralidade do poder de quem o 

administra, desses inquilinos temporários do poder divino. E como todos que estão a exercê-

lo o fazem por inspiração celestial, isso faz confundir suas ―vontades com a razão‖. As 

alterações das estruturas institucionais devem ser muito cautelosas, pela própria virtude 

original de Quem as construiu. Os elementos divinais da tradição estão colocados, atentar 

contra a tradição é afrontar o seu fundamento místico, com algum quê de herético, portanto. A 

sociedade é um contrato, diz Burke, é uma ―parceria não só entre vivos, mas também entre os 

mortos e o que hão de nascer‖ (2014, p.115).  

Na sociedade estamental francesa, a Igreja projetava-se como o Primeiro 

Estado. O clero possuía cerca de 120 mil membros (ARRUDA, 1984, p. 158). O alto clero era 

composto de bispos e abades que estavam no mesmo nível da nobreza. O baixo clero, popular, 

era constituído de padres e vigários. Os estamentos franceses se completavam com a nobreza, 

o Segundo Estado, com cerca de 350 mil membros e, finalmente, a maior parte da nação, o 

Terceiro Estado composto pela burguesia e o povo. A população rural, entre camponeses 

livres e semilibertos (servidão feudal), totalizava vinte milhões de indivíduos. Edward McNall  

Burns (1981, p 596) estima que fossem quinze milhões e, desses, um milhão e meio em 

condição servil. 

Após a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, continua Burns, a 

revolução se alastra pela França. As animosidades dos camponeses com o jugo feudal é 

particularmente violenta. Há invasão de cartórios para destruir títulos de propriedades feudais. 

A abolição dos direitos feudais é considerada pela Assembleia como uma forma de recompor 
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o tecido social. Os direitos do rei e da Igreja contra os camponeses são extintos e adia-se uma 

negociação futura para solução monetária dos direitos da nobreza. 

O confisco dos bens da Igreja escandaliza Burke. É preciso entender aqui 

não só o histórico dificultoso do catolicismo na França - que Burke reconhece, mas trata por 

questão superada - mas também os privilégios ostentados não só pela Igreja, por este Primeiro 

Estado, mas também pelo Segundo. 

Conforme assinalado, o texto de Burke quando anuncia defender os três 

fundamentos institucionais da Inglaterra (Igreja, aristocracia e democracia), detém-se, com 

maior ênfase, apenas no primeiro deles. 

A defesa que faz da aristocracia é feita em paralelo com a do clero. O 

sentimento por ela é continua sublinhado com calor valorativo: ―A nobreza é um adorno 

precioso da sociedade civil, é o capitel coríntio de uma sociedade polida‖33. E, logo adiante: 

―É, sem dúvida, um sinal de um espírito liberal e benevolente sentir por ela uma afeição 

especial‖. (2014, p.159). 

Já a democracia, em sua forma perfeita ―é a coisa mais vergonhosa do 

mundo‖ (2014, p. 112). Na monarquia, explica, o rei não tem poderes absolutos, podem ser 

responsabilizados pelo abuso de confiança se cederem à arrogância e à vaidade. Senão, o 

povo rebelado ou suas tropas poderão depô-lo. Mas numa democracia (pura) o povo 

fundamenta seu poder em si mesmo, assim se tornando absoluto e irrestrito: ―(...) é de suma 

importância não permitir que o povo imagine ser a sua vontade, mais que a dos reis, o padrão 

para o certo e o errado‖. É Aristóteles quem observa, diz Burke, que democracia em muito se 

assemelha a uma tirania34. Numa democracia o poder da maioria é opressivo com as minorias, 

acrescenta. E inverte as asseverações questionando se a monarquia, com quem a democracia 

poderia (ou deveria) se combinar, não teria nada de bom a dar à sociedade. Minorando os 

argumentos contrários à monarquia uma vez ser ―fácil falar dos defeitos de uma grandeza 

pregressa‖ (2014, p. 143).  

Preocupa a Burke, no fim dessa seção de discussões, a política de 

transferências dos bens da Igreja. Sobre as propriedades monásticas, diz que: ―Os monges são 
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 Capitel é a extremidade superior de uma coluna. Sua função mecânica é a transmissão do peso que suporta 

para o fuste, que, por sua vez, é a parte da coluna entre o capitel e a base da coluna. Destaca-se por ser um local 

de adorno. Na Grécia, o capitel da ordem coríntia era de força decorativa mais extremada, para denotar luxo e 

poder, que estilos de outras ordens como a dórica, mais austero, e a jônica (CRAGOE, 2014, pp. 25 e 77). 
34

 Aristóteles (2000, pp. 124-125), em A Política, identifica quatro espécies de democracia, ―conforme todas as 

classes do povo participem do governo, ou apenas algumas‖. A quarta espécie, de ―igualdade absoluta‖, que 

coloca os ricos e pobres no mesmo patamar, é a que contém a comparação aludida por Burke: ―Resulta daí que o 

Estado cai no domínio da multidão indigente e se vê subtraído ao império das leis. (...) Seu governo não difere 

em nada da tirania‖. 
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preguiçosos. Que sejam. Admitamos que não tenham outro uso senão o de cantar no coro‖ 

(2014, p. 175). Mas ainda que o sejam assim, essas propriedades estariam em melhor mãos 

nessas pessoas que consagram seus serviços à dignidade divina ou de uma incontável 

multidão, interroga retoricamente.  Já com a propriedade do alto clero, Burke repete o 

argumento da herança, lembra a piedade, a moral e a erudição dos ex-proprietários, que elas 

proporcionam ―– na base do mérito – apoio e renovação às famílias mais nobres, assim como 

meios de dignificação e elevação às mais humildes‖, implicam no cumprimento de algum 

dever, e requerem aparente decoro e costumes retos e a prática da hospitalidade por seus 

donos (2014, p. 177). 

O tamanho da carta atingido desanima o autor a completar a discussão que 

pretendia sobre o espírito da monarquia, a aristocracia e democracia britânicas. Redireciona-

se para as instituições francesas. 

Renova suas censuras à falta de fundamento da Assembleia (Assemblée 

Nationale Constituante): uma mera ―associação de homens que se aproveitaram das 

circunstâncias para tomar o poder do Estado‖ (2014, p. 178) que preferiu a destruição à sua 

reforma. Porque é fácil aventurar-se em ideias novas: ―Não se encontra dificuldade naquilo 

que nunca foi testado‖ (2014, p. 183), para entabular as características virtuosas da tradição: 

―Mediante um progresso lento, mas sustentado, observa-se o efeito de cada passo, o êxito ou 

fracasso do primeiro nos ilumina para o segundo e assim, de luz em luz, somos guiado com 

segurança por toda a série‖. Para arrematar: ―Essa maneira de agir consiste em prosseguir com 

um princípio diretor e uma energia fecunda é, ao meu ver, de uma sabedoria profunda‖ (2014, 

p. 183). O tempo para Burke não é a acumulação progressiva de privilégios pelos poderes 

hegemônicos que terminaram por se traduzir na ruptura social revolucionária, há, como 

afirma, uma sabedoria nele que equaliza esses privilégios e entrega o melhor sistema ao fim. 

Alguma falha é evidentemente admissível neste caminho, mas os defeitos nunca chegam a se 

acumular ao ponto de inspirar uma mudança social profunda. A dimensão sempre 

administrável dos problemas reclama reformas ocasionais.  

No último corte de seu panfleto, Burke examina brevemente, (previne), os 

poderes da república, as forças armadas e o sistema de finanças. Este último tema de natureza 

financeira trataremos em capítulo independente (4.3). 

No campo dos poderes, interessa-lhe destacar o equívoco do mecanismo 

democrático da constituição de seus representantes: as bases territoriais e populacionais que 
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orientam as eleições e a necessidade dos eleitores de serem contribuintes (de tributos) do 

Estado (em alguma medida).  

No tocante às bases territoriais, retoma a crítica da artificialidade da 

redivisão territorial revolucionária da França, que dilui para os cidadãos o sentimento 

nacional, criando ―muitas repúblicas‖ num mesmo território.  

Enxerga a formação de uma ―aristocracia tirânica‖ na necessidade de ser 

contribuinte para ser eleitor (três dias de trabalho como contribuição ao erário) e de 10 dias, 

(―novo pedágio‖) para ser candidato a deputado da Comuna, elegível pelas assembleias 

primárias dos Cantões. Nestes pleitos se entrecruza a base mínima populacional de 1 deputado 

para cada 200 habitantes do Cantão (2014, pp. 187-188). 

E Burke deduz que, se há essa ―barreira limitadora‖ do exercício dos 

Direitos do Homem, então, o que a Assembleia está contraditoriamente a reconhecer são os 

privilégios da riqueza que tanto condenou35. A esse reconhecimento Burke afirma que adere: 

―os ricos necessitam de uma garantia adicional acima das que lhes é dada nas monarquias‖ 

pois num governo republicano, pois ―estão sujeitos à inveja e, por meio dela, à opressão‖ 

(2014 pp. 188-189). E a razão disso é a escolha democrática que não garante a eles a 

representatividade permanente como nos regimes de privilégios aristocráticos. Recupera 

Montesquieu para asseverar que ―é no trabalho de classificação dos cidadãos que os grandes 

legisladores da antiguidade deram a maior mostra de seus talentos‖ (2014, p. 197). 

Edward McNall Burns (1981, p. 610), historiador contemporâneo, concorda 

com Burke:  

(...) depois de adotada a Constituição de 1791 o homem descobriu que nem 

mesmo votar podia. Tornava-se cada vez mais claro que ele não feito outra 

coisa senão mudar de patrões num tal estado de espírito que não podia deixar 

de sentir-se seduzido pelas pregações dos extremistas que prometiam 

conduzi-lo a uma canaã (sic) de segurança e fartura. 

 

Burke declara sua intenção de perscrutar os princípios que supostamente 

unem agora as ―muitas repúblicas‖ que haviam se tornado a França. Adiante se explicitará que 

isso é um estudo preparatório de sua análise dos poderes republicanos. Antes será preciso 

entender como se consolida e alicerça a própria República. 

Ele reduz a importância da divisão territorial confederativa e dos traços 

culturais (―festas cívicas e espetáculos‖) para concluir que são três os cimentos unificadores 
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 Albert Soboul, supra, comentou o fato de os ricos e pobres contra os privilégios da aristocracia ser o 

movimento principal da Revolução Francesa. Burke explora essa ambiguidade entre riqueza, a aristocracia e os 

burgueses do Terceiro Estado. 
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da pós-revolução: o confisco, o poder supremo de Paris e o exército geral do Estado (o 

exército antes listado como gênero de análise junto com poderes e finanças, reaparece aqui 

como espécie de estudo). 

O primeiro cimento é a nacionalização dos bens da Igreja. Esse assunto é  

diretamente relacionado às emissões dos assignats. Os assignats eram títulos de crédito 

emitidos com lastro nas propriedades nacionalizadas. Uma das causas da revolução, conforme 

visto, foi a crise francesa fomentada principalmente pelas participações do rei Luís XVI em 

guerras, particularmente na da independência americana, e pelo seu sistema fiscal ineficiente 

e injusto. Os assignats foram uma saída rápida da crise financeira, já que a venda de imóveis 

da igreja não dava liquidez financeira para as ações de governo e reorganização social na 

velocidade que o novo Estado e os exaltados ânimos revolucionários requeriam. Os títulos 

emitidos contra as propriedades eram uma saída rápida de captação de disponibilidades e 

faziam frente à falta de dinheiro (no sentido de recursos, mas também no de moeda corrente). 

(ASSIGNATS). 

Embora os títulos tenham sido uma solução engenhosa, com o passar do 

tempo e a constância das emissões o lastro se diluirá e esse cimento deixará de existir, diz 

Burke (2014, pp. 201-202). Segundo ele, a associação entre especulação e produção rural é 

das mais perniciosas (já que ela incide sobre a terra, fundamento da agricultura). 

De fato, a política emissionista entre 1789-1796 gerou crescimento 

econômico no início, mas depois pressionou a inflação, desvalorizando o valor de face das 

emissões originais que concediam 5% de juros sobre o valor de compra original. 

(ASSIGNATS). 

O segundo cimento revolucionário é a cidade de Paris. Este também é visto 

como um elemento de estabilidade provisória. Enquanto Paris possui uma força identitária 

manifesta, as artificiais divisões ―geométricas‖ da França determinadas após a revolução  

estão dissolvidas para o civismo: ―ninguém se vangloriará de pertencer ao 71º quadrado‖ 

(2014, p. 208). Burke alude ao fato de a Assembleia Nacional ter organizado as diversas 

unidades provinciais do país em 83 novas unidades administrativas: os departamentos, de 

mesmo tamanho aproximado (PERRY, 2002, p. 331). 

O primeiro dos poderes republicanos avaliado é o legislativo, da Assembleia 

Nacional. A pressa revolucionária não permitiu um sistema bicameral, e Burke considera o 

Senado fundamental. Para manter contato com estados estrangeiros e para dar mais firmeza e 

continuidade na atuação (2014, p.209). 
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O poder executivo é exercido por um ―rei degradado‖. Burke lista as 

limitações de poderes, chamando o monarca de novo ―funcionário executivo‖. E tampouco a 

função executiva se aquilata em seus ministros uma vez que são ―privados da confiança do 

seu soberano a quem foram impostos e da Assembleia que os impôs a ele‖ (2014, p.215). 

O poder judiciário também é uma fonte de equívocos. Precisam observar a 

lei, mas a lei está à mercê da Assembleia que pode modificá-las, o que torna os estudos 

legislativos inúteis. Reclama Burke da extinção dos Parlamentos. Neles era possível uma 

verdadeira independência dos julgadores até mesmo pelo seu próprio maior defeito, o da 

possibilidade de venda do cargo. Pois embora fossem originalmente nomeados pelo rei, 

decidiam, na prática, independentes de seu poder. Eles deveriam ter o poder de veto de 

decretos da Assembleia da mesma forma que podiam fazê-lo da monarquia (2014, pp. 215-

217). 

Sobre o terceiro elo de sustentação da República, o exército, Burke prevê 

que a instabilidade e insubordinação das baixas patentes ocorridas no período revolucionário 

contaminará com instabilidade definitivamente as relações hierárquicas: ― percebo os laços de 

disciplina frouxos ou rompidos; as pretensões mais inauditas expressas de forma direta e sem 

nenhum disfarce; as ordenanças sem força; os chefes sem autoridade‖ (2014, p.221). Para 

concluir que a França com esse frágil controle de seu exército não passará tão logo de uma 

democracia militar, embora os revolucionários tratem por outro nome, de uma teratotologia 

política. 

 

 

4.2 POR UMA REVOLUÇÃO MODERADA ? 

 

Burke discorda da forma e do conceito de liberdade que intui do discurso de 

Dr. Price: ―Antes de ler esse sermão, acreditava que realmente vivia em um país livre‖ (2014, 

p. 75). Com tal concentração de poder e riquezas, Price não considera a liberdade realizada. 

Alterar essa ordem seria efetivar a política, ou seja, criar um ambiente de convergência de 

interesses ―para que a paz seja, para que a justiça e a liberdade possam ser‖. (Comte-

Sponville, 2003, p. 260). Mas por que se deve emancipar socialmente o homem? Há um 

direito para se proceder a isso? Pergunta Burke: ―Pois a Revolução a que se recorre em busca 

de um direito carece, segundo os princípios dos amigos do Dr. Price, ela própria de um 

direito‖. (2014, p.77). Para condenar, em seguida, a violência revolucionária: ―Ao seu paladar, 
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uma reforma barata e sem sangue, e uma liberdade sem culpa, parecem-lhe vãs e insípidas‖. 

(2014, p.84). 

Adiemos a discussão agora sobre os Direitos do Homem como fundamento 

das transformações sociais revolucionárias ou reformadoras e detenhamo-nos, por hora, no 

problema da violência social. O filósofo Slavoj Zizek introduziu importantes léxicos nesse 

tema. A violência das revoluções são cenas visíveis, manifestas, de terror, de conflitos. São 

episódios que quebram, por assim dizer, a nossa narrativa cotidiana do andamento natural dos 

acontecimentos sociais. É uma violência sentida, percebida e até apontada ao sujeito: uma 

violência subjetiva. E o ―agente é claramente identificável‖ (ZIZEK, 2008b, p. 9). Sabemos 

como individualizá-la no mundo e descrever como ela foi um elemento de quebra da ordem 

estabelecida. É a esse tipo de violência que Burke se refere. Ela acontece contra um estado de 

coisas ―natural‖ e pacificado. 

Mas interessa mais aqui aprofundarmo-nos em dois outros tipos de violência 

reunidos no gênero de uma violência ―objetiva‖. 

Primeiro, a violência ―simbólica‖, relacionada às formas de linguagem. 

Menos aqui a linguagem como provocação, que pode ser uma violência subjetiva, mas a 

linguagem como forma de dominação social e, a mais importante para Zizek, relacionada ―à 

linguagem enquanto tal, à imposição de que a linguagem procede de um certo universo de 

sentido‖ (2008b, p.10). 

Segundo, o da violência ―sistêmica‖, que é aquela derivada do próprio 

funcionamento dos sistemas econômico e político. O exemplo um tanto óbvio é o 

desemprego, a fome, o genocídio que assistimos ou sabemos no dia a dia.  

Entretecida com o sistema econômico, o sistema político majoritário 

capitalista do ocidente ativa ou orienta a sensibilidade da vida Ocidental. A Time Magazine 

de junho de 2006 denunciava em sua capa a guerra mais sangrenta do mundo, a da República 

Democrática do Congo, com 4 milhões de vítimas. Zizek nota que a Time escolhera ―a vítima 

errada na disputa da hegemonia em matéria de sofrimento‖ (2008b, p.10). As vítimas de 11 de 

setembro ou algum ataque à população branca europeia teria inspirado passeatas e revolta. 

Não repercutem apontamentos fora da agenda construída para sensibilidade ocidental à 

violência. Uma morte nos assentamentos judeus da Cisjordânia valem expressivamente mais 

que qualquer morte no Congo. 

Ao se lançar um olhar histórico, o fenômeno é ainda mais revelador:  

A nossa cegueira perante os resultados da violência sistêmica talvez seja 

perceptível com a máxima clareza nos debates em torno dos crimes 
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comunistas. A responsabilidade pelos crimes comunistas é de fácil 

atribuição: estamos perante um mal subjetivo, perante agentes que 

procederam mal. Podemos até identificar as origens ideológicas dos crimes – 

a ideologia totalitária, O Manifesto Comunista, Rousseau, o próprio Platão. 

Mas quando chamamos a atenção para os milhões de pessoas que morreram 

em resultado da globalização capitalista, da tragédia do México no século 

XVI ao holocausto do Congo Belga há cerca de cem anos, a 

responsabilidade tende a ser em larga medida denegada. Tudo parece ter 

acontecido como resultado de um processo objetivo que ninguém planejou 

nem executou e para o qual não houve um ―Manifesto Capitalista‖. (ZIZEK, 

2008b, p. 21-22) 

 

O filósofo Nikolay Onufriévich Lossky, nasceu em Kreslavska e estudou na 

Universidade de São Petersburgo. Seus estudos congregaram uma epistemologia intuicionista: 

―a única maneira de evitar o abismo entre o conhecimento e o ser consiste em supor que o 

objeto do conhecimento penetra diretamente na consciência do sujeito, que não o apreende tal 

como é‖, diz (LOSSKY, 2001, p. 1800). Interessa-nos aqui, entretanto, um episódio 

biográfico do pensador. Em 1922 Lossky foi ―expulso da Rússia pelo governo soviético‖, 

como ele mesmo narrou. De família pertencente a estrato social elevado, com vários 

empregados à disposição, o filósofo, bom cidadão, sentiu-se violentado. ―Os seus filhos e os 

seus amigos eram herdeiros do melhor que a Rússia oferecia, tinha contribuído para melhorar 

o mundo com a sua conversa sobre literatura, música e arte (...)‖ (CHAMBERLAIN apud 

ZIZEK, 2008b, p.17). A atitude benevolente de Lossky para sociedade, sua preocupação com 

a pobreza, ressaltava a violência do ato. O que ele teria feito para receber tamanha injustiça? 

Sua existência confortável em nada fazia suspeitar a violência intrínseca, sistêmica de 

relações de dominação e exploração exigidas para que aquelas circunstâncias perseverassem. 

O rompimento da ordem social parecia-lhe de inexplicável geração espontânea. Surgia do 

nada. E as fraturas da ordem civil dessa natureza se sucedem na história contra um fundo 

neutro de normalidade pacífica em volume surpreendente para os ―bem situados‖ na 

hierarquia social.  

Em 2005, 10 mil automóveis e 300 imóveis foram incendiados na França. O 

estopim da revolta foi a morte de dois jovens estrangeiros que morreram eletrocutados ao 

entrar numa subestação de energia, quando fugiam de uma perseguição da polícia. Os jornais 

franceses assinalaram que além da questão racial, o desemprego, as condições precárias de 

sobrevivência nos subúrbios da França estão na raiz da revolta (POLÍCIA, 2005). 

Zizek questiona se episódios de rompimento violento do tecido social, de 

violência subjetiva, não deveriam despertar a suspeição da culpabilidade tão óbvia de seus 

protagonistas: 
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(...) a violência dos agentes sociais, dos indivíduos malévolos, dos aparelhos 

repressivos disciplinados, das turbas fanáticas? Não haverá aqui uma 

tentativa desesperada de desviar as atenções do verdadeiro lugar do 

problema, uma tentativa que obliterando da percepção outras formas de 

violência se tornam por isso parte delas? (2008b, p. 19) 

 

O ensaísta Douglas Ireland (2005) escreveu, à época dos episódios de Paris, 

que o ―tsunami de vandalismo, incêndios criminosos e tumultos‖, que tiveram lugar nos 

subúrbios de Paris não deveriam ser causa de surpresa. Que eles são resultantes ―de 30 anos‖ 

de erros do Estado, de sua condução: trata-se da incapacidade das lideranças políticas 

francesas de integrar ―a população muçulmana e negra à economia e à cultura da França, e o 

racismo profundo, doloroso e destrutivo que os jovens desempregados e profundamente 

alienados dos guetos enfrentam a cada dia‖. 

O estado de ―normalidade‖ que antecede as manifestações de violência 

subjetiva, essa espécie de grau zero do funcionamento social, a estase do sistema, é o 

resultado, portanto - fazendo-se uma analogia termodinâmica - de um violento gasto de 

energia que está a represar a sua transformação. A continuidade da ordem é mantida contra 

sua inclinação pesada, pela incidência de forças sobre o mesmo. ―O primeiro gesto a fazer 

para provocar uma transformação do sistema é abandonar a atividade, é não fazer nada‖. 

(ZIZEK, 2008b, p.185).  

De volta ao contexto histórico-revolucionário, a função institucional da 

cavalaria, lembrada por Burke, talvez seja uma dessas forças a represar as transformações. 

―Nunca mais contemplaremos aquela generosa lealdade à posição e ao sexo, aquela orgulhosa 

submissão, aquela obediência digna (...), que, mesmo na própria servidão, mantinham vivo o 

espírito de uma exaltada liberdade.‖(2014, p.95), Burke entende que a cavalaria já serviu de 

contrapeso entre o soberano e o povo, uma espécie de elemento regulador da ação pública. 

Pois livrou ―tanto os reis quanto os súditos das precauções da tirania‖ (2014, p.97), obrigando 

a monarquia ao ―jugo suave da estima social‖ (2014, p.96). Pois ―os reis serão tiranos pela 

política quando os súditos forem rebeldes por princípio‖ (2014, p.97). Os espíritos do 

cavalheirismo e o da religião são os dois princípios de civilização do mundo europeu, diz. 

Um sério problema de representação desse poder social equilibrador, não 

parece incomodar a Burke. Afinal a cavalaria era uma instância identificada com o poder 

dominante de quando existia, ou, em outra ótica, uma exteriorização mesma desse poder. 

Tratava-se a cavalaria de um corpo profissional bélico de elite. A nobreza e 

a cavalaria eram estratos sociais distintos, mas a nobreza ―controlava e comandava a 
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cavalaria‖. (FLORI, 2002, p.185). Cavaleiro era um título nobiliárquico, não era um militar 

que simplesmente usava cavalo, era a ―expressão militar da nobreza‖.  

Três séculos antes de Burke, Cervantes faria um retrato nada lisonjeiro dos 

romances de cavalaria em El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de La Mancha, uma caricatura 

cruel do mito, da idealização em torno desses homens, do modo de vida ético e idealista. Mas 

a ideologia cavalheiresca36 não existe desde o começo. A Igreja, em parte, é responsável por 

isso, uma vez que também tenha se aproximado dela numa dialética inevitável de quem 

possuía muitos bens eclesiásticos. Pois o que sucede a era carolíngia é o regime feudal com 

pouco poder político central e fortalecimento de principados e castelanias, esses assistidos por 

seus ―guerreiros‖, ―que fazem reinar a ordem e a desordem‖. A Igreja é responsável pela 

incorporação desse perfil de ideais elevados à cavalaria, como a proteção das igrejas e dos 

mais fracos pelos cavaleiros, que possuíam inicialmente uma personalidade ―aristocrática, 

laica e profana‖ (FLORI, 2002, pp.185 e 193).  

A admiração com pronunciada envergadura emocional de Burke pela 

nobreza lhe dispensa maiores explicações discursivas: ―olhamos com admiração aos reis, com 

afeição aos parlamentos, com submissão aos magistrados, com reverência aos sacerdotes e 

com respeito à nobreza. Por quê? Porque quando essas ideias aparecem diante de nós, é 

natural experimentarmos esses sentimentos‖ (2014, pp.105-106, itálico no original). Ainda 

assim, é notável que não se incomode com o fato de atribuir a uma das instâncias da classe 

hegemônica a responsabilidade de ponderar o diálogo social. A ideia de uma mediação não 

imparcial entre o rei e o povo, portanto, não lhe parece ocorrer, ou ser importante, aqui. Ou, à 

época, estava de fato com uma compreensão romântica da elevação do mito. A aristocracia, 

como diz, evoca um respeito ―natural‖.  

 

 

4.3 ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS PRÉ-REVOLUCIONÁRIOS 

 

A divisão entre o alto e o baixo clero francês era um grande abismo. O alto 

clero era proprietário de ―20% de toda a terra, sem falar de enormes riquezas compostas de 

castelos, obras de arte ouro e joias‖ (BURNS, 1981, p. 594). Já o baixo clero vivia e se 

identificava com as camadas mais populares e praticava uma moral mais condizente com 
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 A etimologia cavalheiro e cavaleiro é comum. A palavra cavalheiro tem sua origem na palavra em castelhano 

caballero que por sua vez tem origem na palavra em latim caballarius. O cavalheirismo, praticado pelo homem 

de sentimentos e ações nobres, é expressão de sequela do mito. (FERREIRA, 2009, p.430). 
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catolicismo, tanto nos costumes quanto na frugalidade da vida. Não eram poucos os do alto 

clero que eram distantes da vida religiosa, sustenta Burns. A opulência, a corrupção e 

depravação percebida na vida cotidiana era robusta e extremava a antipatia da população. 

―Não questiono o fato de que exemplos de avareza e licenciosidade possam ser citados pelos 

que se deleitam na investigação que leva às tais descobertas‖, reconhece Burke, acenando por 

certa raridade fática (2014, p.162). 

E havia a injustiça no sistema tributário. Dessa época já vigora a divisão dos 

tributos entre diretos e indiretos. Os tributos diretos tem sua hipótese de incidência, ou seja, a 

descrição legislativa do fato que faz nascer uma relação jurídico-tributária a partir de um 

acontecimento numa relação pessoal e direta de quem tem a obrigação de recolher o tributo, 

ou seja, o contribuinte (CARVALHO, 2013, pp. 251-252). No tributo indireto ―o ônus 

repercute em terceira pessoa, não sendo assumido pelo realizado do fato gerador‖ 

(NOGUEIRA,1995, p.159). Para exemplificar, os típicos tributos diretos são os impostos 

sobre a renda e sobre a propriedade e os indiretos, primordialmente, os impostos sobre o 

consumo.  

Os tributos diretos franceses vigentes no final do século XVIII eram a 

―talha‖, um imposto sobre a propriedade, a ―capitação‖, um imposto pessoal cobrado ―per 

capita‖, conforme sugere a expressão, e a ―vintena‖, um imposto sobre a renda, com alíquotas 

entre 10% e 11%. Os impostos indiretos eram os cobrados das mercadorias comercializadas, 

tal e qual o Imposto sobre o Valor Agregado europeu atual ou o Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias brasileiro, devidos (os impostos indiretos franceses setecentistas) mesmo na 

importação do exterior. Eram cobrados quando as mercadorias eram expedidas de uma 

província francesa para outra (BURNS, 1981, p. 595). Havia ainda a ―gabela‖, o imposto 

indireto sobre o sal, que sobrecarregava em 50 a 60 vezes o seu custo de produção pelo 

Estado, que detinha o monopólio de sua produção. 

O clero valia-se do princípio de que a propriedade da Igreja não podia ser 

tributada pelo Estado, e não era onerado por dois, dos três impostos diretos, a talha e a vintena 

(BURNS, 1981, p. 596).  Burke lembra que nas novas províncias anexadas pela França, 

aproximadamente 1/8 do território francês, o clero ainda pagava a vintena (ou ―vigésimo‖).   

Registre-se que os nobres valiam-se de sua proximidade com a monarquia 

para obterem benefícios fiscais. Havia a previsão, mas não o efetivo pagamento. Praticamente 

não pagavam a tributação direta também (BURNS, 1981, p. 596). Mas Burke (2017, p.138) 

discorda: ―Além do imposto por cabeça (capitação), a nobreza pagava um imposto territorial, 
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o vigésimo, que chegava a 3 ou 4 xelins por libra, ou seja, dois impostos diretos de natureza 

nada leve (...)‖. Mas não deixa de admitir, sobre o clero e a nobreza, que ―é certo que não 

contribuíram em pé de igualdade entre si, nem em relação ao Terceiro Estado‖, mas que 

haveria uma falsa percepção de que o privilégio do alto clero e da nobreza lhes livrava 

totalmente da tributação. 

Edward McNall Burns afirma que o peso da arrecadação recaía sobre o 

Terceiro Estado, particularmente forte sobre burgueses e campesinos e um pouco menos sobre 

artesãos e operários (BURNS, 1981, p. 596). Burke (2014, p. 138) diverge dessa versão. 

Primeiro e Segundo Estados, segundo ele, pagavam sobre o consumo (indireta) e nos trâmites 

alfandegários. E essa receita (indireta, sobre o consumo), afirma, é o principal recurso público 

tanto da Inglaterra quanto da França. 

Não se quer aqui elevar as afirmações de Burke ao mesmo patamar de certo 

consenso histórico em torno dos privilégios tributários do clero e nobreza, até porque ele 

mesmo retoma isso, à frente, como ―um dos aspectos mais lamentáveis do governo francês‖ 

(2014, p.154), como uma das causas econômicas mais importantes da revolução. O texto das 

Reflexões de clima assumidamente missivista emprestado pelo autor é oscilante, diz, também, 

que se havia privilégios, não foi a nobreza que os criou e que o clero, após a revolução, havia 

abdicado deles (2014, p.152). 

O problema dos privilégios fiscais é patente. Mas cabe esclarecimento em 

relação à participação na arrecadação de cada classe na arrecadação. 

Burke diz que ao menos no que tange aos impostos indiretos, não só todas 

as classes pagam como também representa a maior das receitas de ambos os países (da 

Inglaterra e da França). Os impostos indiretos são tipicamente aqueles que incidem sobre o 

consumo, como assinalamos. De alíquota igual para todos, pode sugerir ser justo do ponto de 

vista fiscal, uma vez compreender isonomia de taxação. Acaso se consuma mais, se pagará 

mais.  

Para entender o problema quantitativo do privilégio, exploremos a situação 

do Brasil, um país de desigualdade elevada, de índice Gini37 0,515 (BANCO MUNDIAL, 

2017). O Brasil, assim como a França e Inglaterra setecentistas, tem sua maior arrecadação 
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 Trata-se um coeficiente matemático utilizado para medir a desigualdade social de um determinado país, 

desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini, e publicada no documento Variabilità e mutabilità. ―A 

medição do índice de Gini obedece a uma escala que vai de 0 (quando não há desigualdade) a 1 (com 

desigualdade máxima), que são dois números cujos valores jamais serão alcançados por nenhum lugar, pois 

representam extremos ideais. Nesse sentido, quanto menor é o valor numérico do coeficiente de Gini, menos 

desigual é um país ou localidade‖ (PENA). 
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provinda dos tributos indiretos. Como os mais ricos ―compram mais‖, então talvez pudesse se 

intuir que a maior parte da arrecadação viria dos mais ricos. O que de fato seria verdade se o 

número de ricos e pobres fosse igual. Mas o que acontece é que o número de ricos é diminuto. 

Então, mesmo que ―comprem mais‖, mesmo que individualmente até recolham por causa de 

seu consumo maior, a representatividade no montante de receitas indiretas no país é menor. 

Tome-se o caso dos impostos diretos, como o imposto de renda, o mais 

típico deles. O Brasil tem um dos menores tetos de alíquota de imposto de renda do mundo, 

27,5% (RELATÓRIO). Na Suécia, na Alemanha e nos Estados Unidos, a alíquota máxima é 

de, respectivamente, 56,7%, 45,0% e 39,6%, (ano de 2012) . Os impostos diretos têm a 

capacidade de solidarizar melhor a sustentação fiscal da sociedade, na medida em que 

convocam a uma participação equânime no volume das riquezas de cada um.  

Apenas se utilizando os impostos indiretos, o grau de solidariedade e 

proporcionalidade fiscal que as riquezas terão no suporte financeiro do Estado é bastante 

prejudicado. Os impostos diretos (sobre a renda, sobre a propriedade) tem o poder de conferir 

maior equilíbrio à solidariedade econômica no suporte da sociedade, reduzindo desigualdades 

na medida em que contribui de forma mais eficiente para uma universalização dos serviços 

públicos. 

Um traço dos países com Índice de Desenvolvimento Humano maior, 

reputados comumente como ―os mais desenvolvidos‖, é justamente a maior abrangência da 

participação dos impostos diretos no conjunto arrecadatório: 

 

Gráfico 1 – Carga Tributária por Base de Incidência 

Fonte: RIBEIRO (2005)  
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O financiamento estatal majoritário da França e da Inglaterra com tributos 

indiretos não mais subsiste, hoje os tributos diretos (renda e propriedade), superam com folga 

os indiretos. 

Tributos indiretos em maior quantidade em maior quantidade que tributos 

diretos degeneram a solidariedade fiscal (a distribuição da carga tributária total). Veja-se, a 

exemplo, como se comporta o percentual da carga tributária versus a renda: 

 

 

Gráfico 2 – Carga Tributária e Renda (*salários-mínimos) 

Fonte: LEVY (2015) 

 

A carga tributária é de 48,9 % da renda daqueles que ganham até dois 

salários-mínimos e vai decrescendo até chegar a 26,3% para aqueles que ganham acima de 

trinta salários-mínimos (Brasil). É o fenômeno da regressividade tributária: quem ganha 

menos, paga mais, ou seja, quem ganha menos compromete um percentual maior de sua renda 

com a receita pública. O que, à parte de ser de profunda injustiça fiscal, é economicamente 

ineficiente porquanto os detentores das menores rendas são justamente aqueles a quem os 

serviços públicos procuram melhorar a qualidade de vida. Então se subtrai renda daqueles que 

são alvos de medidas protetivas. Os efeitos benéficos da redistribuição de renda ficam 

prejudicados. Quando se redistribui renda por meio da progressividade tributária, a tendência 

é o crescimento econômico uma vez que a demanda por produtos aumenta, a produção é 

pressionada. Isso faz cair o desemprego e assim se equaliza melhor as riquezas de uma 

sociedade (SALVADOR, 2016).  
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A arrecadação dos tributos no Brasil é extremamente problemática, como se 

pode constatar em termos de renda: 

 

 

Tabela 1 – Arrecadação Total de Tributos no Brasil por Faixa de Renda 2012 

Fonte: RELATÓRIO (2016) 

 

Gráfico 3 – Arrecadação Total de Tributos no Brasil por Faixa de Renda 2012 

Fonte: RELATÓRIO (2016) 

 

Ou seja, mais da metade do sustento do Estado pelos tributos (53,79%), 

advém de contribuintes que ganham entre 1 a 3 salários mínimos. 

Um encadeamento entre a renda da população (três primeiras colunas da 

Figura 4) e a distribuição de riquezas apresentada na Figura 1 não é, de forma alguma, 

absoluto, mas, muito menos, de monumental discrepância (ou seja, de as maiores rendas 

provirem de fontes muito dessemelhantes das maiores riquezas) o que reforça a constatação 

da ineficiência e da injustiça social do quadro de regressividade tributária do país.  

A injustiça social derivada da injustiça fiscal no Brasil é, (em ambos os 

casos, na verdade: social e fiscal), largamente inferior à que a França experimentava no tempo 

da revolução. Não faz muito sentido, portanto, Burke afirmar que a nobreza e o clero 

participavam da mais importante receita pública, a dos impostos regressivos, uma que se trata 
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de tímida participação e que não exclui a anomalia que está em questão, da exploração da 

base pelo topo da pirâmide social. 

Ressalta-se especialmente esse aspecto fiscal dos privilégios porque, como 

se sabe, as revoltas fiscais têm particular influência em grandes movimentos sociais e 

políticos pelo mundo, muitos deles de sucesso transformador: a revolução americana, a 

revolução inglesa, a inconfidência mineira. E a tensão social na França foi insustentável. 

 

 
Figura 1 – Esperando que a brincadeira acabe 

logo – Um camponês carrega um prelado e um 

nobre.
38

 

Fonte: Biblioteca do Congresso Americano 

 

Numa das ilustrações mais conhecidas sobre o contexto revolucionário 

francês, representando um dos mais importantes antagonismos do período39, Primeiro e 

Segundo Estados, o clero e a aristocracia, são carregados nas costas de um camponês, 

representando o Terceiro Estado. Do bolso das calças do Primeiro Estado, identificado pela 

cruz no peito, pendem seus privilégios, como títulos: Bispo, Abade de, Duque e pares (bispos 
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 No original: À faut espérer q‘eu jeu la finira ben tôt – Un Païsant portant un Prélat et un Noble 
39

 Está abstraído aquele da categoria social burguesa, entre outros. 
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que cercam o rei na coroação); pensões e ostentações40. A espada portada pelo nobre, está com 

a inscrição ―vermelha de sangue‖41. Os impostos pendem do bolso do camponês. A enxada em 

que se apoia, está escrito: bondade de cana42. Duas lebres comem um repolho e perdizes 

comem grãos. Uma referência ao privilégio do direito de caça da nobreza que submetia o 

campesinato humilhação de não poder defender sua lavoura dos predadores (1789: LES 

DÉBUTS).  

Burke advoga reiteradas vezes as vantagens de reformas sobre a revolução. 

―não me apresentaram quaisquer vícios incorrigíveis na nobreza francesa, ou algum abuso que 

não pudesse ser suprimido por uma reforma‖ (2014, p.155). ―Há algo mais do que a mera 

alternativa entre a destruição absoluta e a subsistência sem reformas‖ (p. 171). 

Mas os caminhos de reformas haviam sido tentados. José Miguel Nanni 

Soares nota que Anne-Robert-Jacques Turgot, quando foi Inspetor Geral das Finanças entre 

1774 e 1776, tentou justamente intervir nas receitas e nas despesas que depois se 

precipitariam na revolução. Propôs a universalização da cobrança de um imposto direto. 

Tratava-se de imposto territorial per capita. Mas foi naturalmente, recusado pelo clero e 

nobreza. Também se opôs ao apoio à independência dos Estados Unidos, tentando controlar a 

despesa com guerras. (BURKE, 2014, p136, nota do tradutor). Já em 1787, quando o rei da 

França Luís XVI convocou uma Assembleia de Notáveis visando sanear parte do débito do 

estado com a revogação de algumas isenções dos Primeiro e Segundo Estados, houve nova 

recusa de se abrir mão dos privilégios. (BURNS, 1981, p.606). 

 

A atitude do estado em relação aos movimentos de oposição antiestatais foi, 

desde início, percebida por Turgot como portadora de uma ameaça de uma 

guerra civil. (...) As medidas que tomavam tinham sempre em vista 

contornar a ameaça de uma guerra civil, ou seja, evitar a eclosão de uma 

revolução. (KONSELLECK, 1999, p.122). 

 

Quando Jacques Necker é investido como Diretor Geral das Finanças em 

1788, por Luís XVI, exige deste último a convocação dos Estados Gerais, para aprovar novas 

receitas fiscais para fazer jus à dívida francesa. E consegue assim, involuntariamente, dar 

oportunidade para a burguesia, detentora do poder econômico e nenhum privilégio político, 

encontrar seu espaço para propor uma constituição para a França e assim iniciar a revolução 

pela formação da Assembleia Nacional. 

                                                           
40

 No original: Évêque, abbé de, duc et pair, comte de, pension, ostentation. 
41

 No original: rougie de sang 
42

 No original: bonté de canne. 
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Finalmente, Burke aborda o último assunto de seu panfleto, as receitas 

públicas. Reprova a dilapidação dos bens públicos, contexto que remete à venda dos bens da 

Igreja, que serve a inquirições retóricas a seus leitores sobre as mudanças ocorridas, sobre a 

necessidade de avaliação da anterior situação de maior peso tributário para o Terceiro Estado: 

―é mais vantajoso para o povo pagar consideravelmente e receber em proporção, ou ganhar 

pouco ou nada e estar livre de contribuição?‖ (2014, p. 251). Ao analisar o novo modelo 

tributário francês ele supõe que a revolução tenha desejado estabelecer imposições 

equânimes, proporcionais aos meios dos cidadãos, menos inclinadas a cobrar impostos com 

maior rigor do ―capital produtivo‖, empregado na geração de riqueza privada, fonte de onde 

deve brotar a riqueza pública.  

Capital Produtivo é a tradução adotada para active capital, no original, o 

que, segundo o Completo e Revisado Dicionário Merriam-Webster (2015), é o ―dinheiro ou 

propriedade que possa ser prontamente convertida em dinheiro‖43. Um sentido, portanto, de 

liquidez de capital voltado ao investimento. O sentido de ―capital industrial‖, que autores 

como Francis Canavan em seu A Economia Política de Edmund Burke: o Papel da 

Propriedade em seu Pensamento, é mais próximo da tradução por ―capital produtivo‖ adotada 

na edição em português, por nós também utilizada, junto com o original das Reflexões. 

Canavan quando comenta a referência à tributação do active capital entende que, para Burke: 

―liberdade econômica (...) e a indústria que depende dela, requer uma ordem política e legal 

que os proteja e fomente‖ (1995, p. 34).  

Tributar o capital produtivo ou a pessoa do capitalista (depois que o capital 

produtivo se realizar em lucro personalizado) é uma discussão que caminhou até a 

contemporaneidade com intensos debates na esfera econômica. A abordagem burkiana é 

genérica e pode ser dividida em duas compreensões. Numa ideia mais ampla de se evitar 

tributar o complexo de empresas e empreendedores, para que suas iniciativas prosperem - o 

que se trata da ideologia econômica do trickle down, examinada no item 8 dessa dissertação. 

E uma ideia mais estrita que se atém ao segmento ou momento que o capital deve solidarizar-

se para o sustento da sociedade: se, e quando, no fluxo econômico das empresas ou se 

somente nos momentos de percepção de lucros ou dividendos estendidos aos sócios, quando o 

capital se destaca do fluxo do empreendimento para compor a riqueza pessoal. Esse uma 

discussão consistente e mais consensual (digo, de sua existência como discussão legítima). 
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 No original: money, or property that may readily be converted into money.  
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O uso dos assignats pela Assembleia volta à discussão numa carga final, É 

um assunto pródigo em elementos que ferem a ideologia conservadora: a disrupção da ordem 

estabelecida, a desvalorização institucional da Igreja (um elemento institucional medular da 

tradição), a não observância do direito de propriedade, sem a qual, para Burke, o próprio 

conceito de liberdade entra em xeque (CANAVAN, 1995, p.35). Afirma o dublinense que a 

mantença dos estabelecimentos religiosos e o sustento dos eclesiásticos, conjugado com 

outros gastos assumidos pela Assembleia, geram um déficit (em relação às receitas 

arrecadadas) de aproximadamente 2 milhões de libras anuais, que se juntam aos 7 milhões de 

passivo da dívida francesa. ―Essa é a ciência financeira da filosofia!‖, diz ele. (2014, pp. 244-

245). ―Estes são os números que servem de cálculo para os metafísicos da aritmética. Esses 

são os grandiosos cálculos sobre os quais se apoia o crédito público filosófico na França. Eles 

não podem levantar recursos, mas podem sublevar multidões‖ (2014, p.247). 

 

 

4.4 A RESPOSTA DE THOMAS PAINE: OS DIREITOS DO HOMEM 

 

―Quando a língua ou a pena é solta numa paixão frenética, é o homem e não 

o assunto que se esgota‖. É o que afirma Thomas Paine no início de seu clássico Direitos do 

Homem (―Rights of Man‖), de 1791, uma resposta ao texto contrarrevolucionário de Edmund 

Burke, de 1790.  

Em 1792, Paine republicaria a obra triplicando-as de tamanho, acrescendo-a 

de uma crítica à monarquia e principalmente à monarquia inglesa, princípios e práticas de 

governo e até uma crítica à necessidade de se reformar a seguridade social inglesa. 

Para o jornalista e escritor Christopher Hitchens, autor de um ensaio essa 

célebre obra de Paine, a dissensão entre Burke e Paine ―é, com justiça, considerada a matriz 

de todas as disputas contemporâneas que envolvem conservadores e radicais‖, os quais são, 

para ele, ―os que acreditam na tradição, na propriedade e na hereditariedade e aqueles que não 

creem ou as abominam‖ (2007, p. 76). Trata-se da própria gênese formal de prescrições 

políticas a partir de uma perspectiva que se intitulará, a partir dessa referência histórica, de 

discurso progressista. 

Na primeira parte da obra, espaço em que redargui a Burke, e a que vai nos 

interessar, Thomas Paine contesta a declaração feita no Parlamento britânico aos reis William 

e Mary, segundo a qual ―Os lordes Espirituais e Temporais, e Comuns, em nome das pessoas 



68 

 

 
 

anteriormente mencionadas (querendo dizer o povo inglês então vivo), o mais humilde e 

fielmente submetem a si mesmo, a seus herdeiros e pósteros, PARA SEMPRE‖ (2005, p.27, 

itálico no original). 

A presunção desse um princípio intergeracional é a primeira das réplicas, 

que repugna o direito dos mortos sobre os vivos:  

 

Nunca houve, nunca haverá e nunca poderá haver um Parlamento, ou 

qualquer representação de homens, ou qualquer linhagem de homens em 

qualquer país que detenha o direito ou o poder de obrigar e controlar a 

posteridade até o ―fim do tempo‖, ou de determinar para sempre como o 

mundo será governado, ou quem o governará; e, portanto, todas essas 

cláusulas, leis ou declarações pelas quais os seus autores tentam fazer o que 

não têm nem o direito nem o poder de fazer, nem o poder de implantar, são 

em si mesmas nulas e sem efeito.  Toda época e geração devem ser tão livres 

a agitarem por si mesmas em todos os casos quanto às épocas e gerações que 

a precederam. A vaidade e presunção de governar além do túmulo 

constituem a mais grotesca e insolente de todas as tiranias. (2005, p.28, 

itálico no original). 

 

Burke trata os revolucionários como usurpadores e Paine responde que 

usurpação é estender sua tirania aos não-nascidos (2005. p.30). Recorre a seu amigo, o 

Marquês de Lafayette, aristocrata e militar francês, depois parlamentar, personagem da 

Guerra da Independência Americana, da Revolução Francesa e da Revolução de Julho (de 

1830, na França): ―Convocar à mente os sentimentos que a natureza gravou no coração de 

todo cidadão, e que ganham uma nova força a serem solenemente reconhecidos por todos: 

para uma nação amar a liberdade, basta que a conheça; e para ser livre, basta que o queira.‖ 

(2005, p.32). A revolução é ―este Grandioso monumento erigido à liberdade‖, e serve como 

―lição aos opressores e exemplo aos oprimidos!‖, diz Lafayette. 

Paine argumenta também o desconhecimento de Burke do móbil 

revolucionário. Pensa que levante contra o ―brando e legítimo monarca‖ quando para Paine 

foi contra princípios despóticos de governo, privilégios profundamente arraigados para 

poderem ser erradicados, ―e o estábulo de Aúgeas44 de parasitas e saqueadores demasiado 

abominavelmente imundo para ser limpo por nada que não fosse uma completa e universal 

revolução‖ (2005, p.33). 

Ao comentário de Burke que há dez anos (de 1790) poderia ter felicitado a 

França pelo seu governo, sem indagar sobre a sua natureza ou de como era administrado, 

                                                           
44

 O estábulo, ou as cavalariças, de Áugeas (também Áugias) na mitologia grega aparece entre os dos doze 

trabalhos de Hércules. Áugias, rei da Élida possuía um rebanho de três mil bois que não eram limpos há trinta 

anos. Hércules desvia o curso dos rios Alfeu e Peneu para os estábulos e efetua a limpeza em um dia. 

(BULFINCH, 1999, p. 179). 
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Paine enxerga a confissão de que é o poder estabelecido e não princípios, então, que Burke 

reverencia (2005, p.35). 

Rechaça a evocação dos tempos de glória da Europa, porque a cavalaria 

acabou, acrescendo que se alguém chega a assim recobrar a era Quixote da tolice da 

cavalaria, ―que opinião podemos formar de seu julgamento, ou que consideração podemos 

atribuir a seus fatos? (2005, p.36). 

Burke, diz Paine, silencia propositadamente em alguns pontos e se excede 

em outros. Nada do sofrimento popular lhe impressiona ou lhe provoca compaixão. 

―Acostumado a beijar a mão aristocrática que o furtou de si mesmo‖ (2005, p.37). 

A Tomada da Bastilha é um dos pontos que considera carecer de uma 

narrativa, haja vista a omissão de ―todos os acontecimentos‖ por Burke. Paine relata que a 

Assembleia Nacional estava sediada em Versalhes, a doze milhas de Paris. Uma semana antes 

da Tomada da Bastilha corre em Paris a notícia que uma conspiração vai sufocar a 

Assembleia Constituinte. Os membros da Assembleia enfrentaram a tensão de quem sabe 

quão horrivelmente cruéis pode ser o destino de rebelados quando velhos governos contêm 

rebeliões. O Ministério que cuida do exército era simpático à revolução e foi demitido sendo 

um novo formado. Tropas estrangeiras pagas pela França reforçaram o contingente militar que 

passou a contar com entre vinte e cinco a trinta mil soldados. A ideia era a de interromper a 

comunicação entre Paris e Versalhes. Tanto a Assembleia em Versalhes como a cidade de 

Paris foi cercada.  No dia 12 um corpo da cavalaria alemã adentra Paris e é rechaçado pela 

população a pedras e por um destacamento de soldados franceses que se juntou ao povo. Uma 

carta do prefeito de Paris é interceptada e a multidão toma ciência de que a Bastilha seria 

provida de reforços pela coroa. Após a população invadir o Hospital dos Inválidos para se 

apoderar de um arsenal ali mantido, de posse de todo tipo de armas, a população se dirige à 

Bastilha. ―A prisão à qual o novo ministério estava condenando a Assembleia Nacional, além 

de ser o altar-mor e fortaleza do despotismo, tornou-se o próprio objeto por onde começar‖. 

(2005, p-38-42). 

Conforme retro já nos referimos, a violência subjetiva sobressai-se no relato 

do discurso conservador. Sempre foi problemática a forma da maioria cessar a violência 

contra si ou granjear benefícios de proveito coletivo amplo, frente à elite. O poder 

hegemônico, mesmo quando não está no controle operativo do Estado (por exemplo: quando 

acontece de o Poder Executivo ser ocupado por um representante alinhado com sua agenda), é 

quem define o que é um ato verdadeiramente político e o que foge a essa esfera. Dessa tensão, 
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entre outras muitas razões, emergem as condições revolucionárias, as fraturas sociais, a 

incapacidade de dialogar sem alguma interrupção da ordem legal estabelecida. 

István Meszáros (2002, p.24) aponta um aspecto muito contemporâneo 

desse conflito nas crises estruturais do capitalismo. A postura defensiva do ―interlocutor 

racional‖, antes de uma crise, consegue vantagens relativas para o operariado. Mas a crise não 

só interdita esse caminho como obriga o capital a rever direitos concedidos na arena do 

Estado de Bem-Estar Social45. São as condições de asfixia do antagonismo: 

 

Como detém o controle efetivo de todos os aspectos vitais do 

sociometabolismo, o capital tem condições de definir a esfera da legitimação 

política […] excluindo, assim, a priori, a possibilidade de ser legitimamente 

contestado em sua esfera substantiva de operação reprodutiva, 

socioeconômica. 

 

A raiz da violência popular, da ralé46 advém, para Paine, do exemplo dado 

pelo próprio estado. Um antigo portão de fronteira entre a cidade de Londres e Westminster, 

Temple Bar, era um local de punições públicas. Particularmente marcante foi o episódio das 

cabeças espetadas em lanças dos Jacobitas, escoceses resistentes que lutaram pela devolução 

do reinado aos Stuarts, em 1745, contra o reinado de William e Mary.  

 

Talvez se possa dizer que não significa nada a um homem o que lhe é feito depois 

que está morto, mas significa muito aos vivos; tortura seus sentimentos ou endurece 

os seus corações e, num caso ou outro, os instrui quanto a como punir quando o 

poder cair em suas mãos (PAINE, 2005, p. 43-44). 

 

Abrindo o comentário sobre um episódio da ―expedição de Versalhes‖47, de 

03 a 10 de outubro de 1789, Paine diz que Burke, em seu panfleto, elabora ―um conto que se 

ajusta às suas própria paixões e preconceitos‖ 48. Para Burke a população deliberadamente foi 

                                                           
45

 Segundo a International Encyclopedia of the Social Sciences, o Estado de Bem-Estar Social é ―um país no 

qual o bem-estar dos membros da comunidade é garantido por meio dos serviços sociais organizados pelo 

Estado‖. (Apud KERSTENETZSKY, 2012, p.2). Se opõe ao liberalismo econômico egresso do século XIX, onde 

havia uma supervalorização das forças do mercado para a qualidade das economias e das sociedades. 
46

 Mob, em inglês. 
47

 A ―expedição de Versalhes‖ é chamada por Marvin Perry (2002), de ―segundo levante‖ dos parisienses. Os 

Decretos de agosto que sagravam as renúncias da nobreza a seus privilégios aprovados pela Assembleia 

Nacional e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, entre outros dispositivos regulamentares, 

demoravam a ser assinados pelo rei. Os parisienses vão a Versalhes provocar a assinatura e ainda trazem na volta 

o rei para perto da população em Paris.  
48

 No original, trecho completo: ―He begins this account by omitting the only facts which as causes are known to 

be true; everything beyond these is conjecture, even in Paris; and he then works up a tale accommodated to his 

own passions and prejudices‖ (PAINE, 1817, p.19). Na obra traduzida, o mesmo trecho: ―Inicia esse relato 

omitindo os únicos fatos que na qualidade de causas são conhecidos como verdadeiros. Qualquer coisa além 

destes é conjectural mesmo em Paris. E, então, ele elabora um conto que se ajusta às suas próprias paixões e 

preconceitos‖ (PAINE, 2005, p. 46). 
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submeter o rei a uma violenta humilhação. Na visão de Paine a população foi em busca de 

seus direitos porque corria a informação de conspirações alimentadas pelo rei que buscava 

subterfúgios oblíquos para a não concessão, com objetivo de ganhar tempo para reagir. 

A controvérsia em torno desse episódio nos interessa mais pela percepção 

formal proposta por Paine à postura de Burke, que as sedutoras narrativas dos acontecimentos 

revolucionários.  

Trazemos a discussão da literalidade e tradução desta última nota de rodapé 

para o eixo dissertativo principal, pois importam a um dos núcleos desse estudo. Paine fala 

em ―a tale accommodated to his own passions and prejudices‖, como se vê na nota.  

Tale, segundo o dicionário Merriam-Webster (2015), em seu sentido 

primeiro, é,  

a: a usually imaginative narrative of an event :  story; 

b :  an intentionally untrue report :  FALSEHOOD 

 always preferred the tale to the truth — Sir Winston Churchill 

Nossa tradução: 

a: a narração frequentemente fantasiosa de um acontecimento; estória; 

b: um relato intencionalmente não verdadeiro: mentira (erro, falsidade) 

 sempre preferiu a fantasia à verdade — Sir Winston Churchill 

 

A primeira característica histórica é prosaica, é a disputa de narrativas entre 

as partes. Uma disputa extremada pela negação de versões parte a parte. Adiante, a ciência, e 

o tratamento especial que os fatos têm nela, terá um papel importante nos contrastes entre o 

progressismo e o conservadorismo. 

À frente, no seu texto, Paine vai exatamente recuperar a narrativa: ―É certo 

que ele(...)‖, isto é, Burke, ―(...)não compreende a Revolução Francesa‖. (...) ―Delinearei aqui, 

o mais conciso que puder, o desenvolvimento da Revolução Francesa e destacarei as 

circunstâncias que contribuíram para produzi-la‖ (2005, p. 79). É com esse texto que ele 

encerra a primeira parte de sua clássica obra, o segmento que cuida da resposta a Burke. 

O conteúdo do discurso de Burke é classificado de passional e 

preconceituoso, em oposição, certamente, à razão e a valores emancipatórios. Esses dois 

traços reveladores devem se juntar a outro traço importante anteriormente indigitado: 

―Acostumado a beijar a mão aristocrática que o furtou de si mesmo, ele descamba numa 

composição artificial e a genuína alma da natureza o abandona. (2005, pp. 37-38). Sobreleva 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/story
https://www.merriam-webster.com/dictionary/falsehood
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Paine, aqui, uma característica conservadora clássica medular, o interesse. Ou, a coincidência 

dos preconceitos e paixões com os interesses hegemônicos. 

Uma segunda característica é também derivada da construção narrativa, mas 

aqui podendo partir, basicamente, dos mesmos fatos. De um mesmo episódio narrado de 

forma incontroversa por ambas as visões, emergem hermenêuticas distintas. 

É de se observar ao longo de todo o livro de Sr. Burke que ele nunca se 

refere a conspirações contra a revolução; e são essas conspirações que deram 

origem a todos os danos. Serve aos seus propósitos exibir os efeitos sem as 

suas causas. Fazê-lo constitui uma das artes do drama (PAINE, 2005, p.46). 
 

O que remete à mesma discussão das genealogias das violências objetiva e 

subjetiva retro referidas. 

Paine também enfrenta (e desenvolve fecundamente) os discursos de Burke 

sobre governos (―um deserto intransitável de rapsódias‖) e tece uma comparação entre as 

constituições da França e da Inglaterra (que Burke ameaça fazer, mas desiste em sua obra).  

Os Direitos do Homem, finalmente, que dão título a sua obra, enfrentam a alegação dos 

direitos intergeracionais opostos à revolução.  

Os Diretos do Homem possuem uma cronologia irrevogável de conquistas 

progressivas: primeiro se reconhece os direitos naturais e depois os civis.  

Os direitos naturais são aqueles que concernem ao homem por força de sua 

existência. Direitos intelectuais e direito de agir pelo seu conforto e felicidade, desde que não 

cerceiem os direitos de outrem (2005, p. 54). Já os civis, são assim definidos: 

(...) são aqueles que concernem ao homem por ele ser um membro da 

sociedade Todo direito civil tem por fundamento algum direito natural 

preexistente no indivíduo, mas para cujo gozo seu poder individual, em 

todos os casos, não é suficientemente competente. 

 

São desta natureza (civil) todos os direitos que se relacionam à segurança e 

a proteção.  

O homem, conclui Paine, não se torna um ser social para ficar pior do que 

era antes, ou seja, não podem os direitos civis (posteriores) ferir os direitos naturais 

(primários). 

Os direitos naturais se desvigoram quando confiados apenas aos indivíduos 

uma vez que seu exercício convoca uma discussão sobre carência de poder. É o homem 

reunido em sociedade que vai criar o ambiente de efetivo usufruto de seus direitos naturais. 

Por isso, diz Paine, ―todo direito civil brota de um direito natural trata-se de um direito natural 

substituído‖ (2005, p. 55).  
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Os governos se legitimam na busca dos direitos civis. Um governo que 

reflita o pacto social é um governo fundado ―no interesse comum da sociedade e nos direitos 

comuns dos homens‖ (2005, p.56).  

Um governo que não revele esses princípios escapa à esfera de legitimação 

política. 

―A comemoração do bicentenário da Revolução Francesa foi organizada 

pelos que a detestam‖, comentou o historiador britânico Eric Hobsbawm (2005). As 

controvérsias erigidas na política em torno desse histórico evento atravessaram a história até 

os nossos dias.  
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5 ANÁLISES CONTEMPORÂNEAS DO CONSERVADORISMO CLÁSSICO 

 

Leila Escorsim Netto (2011, pp.139-140) defende, com largo propósito, que 

o mapeamento do léxico conservador não pode dispensar o registro de sua especial 

convivência com o movimento romântico.  

Essa relação é sustentada tanto por Herbert Marcuse quanto por György 

Lukács: ―os dois pensadores introduzem o romantismo no próprio núcleo da problemática 

conservadora e no seu evolver para constelações ídeo-culturais cada vez mais à direita no 

espectro ídeo-político‖. 

Mas aprisionar o romantismo num conceito convoca tanto ou mais esforço 

quanto o conservadorismo. Joseph von Eichendorff, autor romântico prussiano, faz um de 

seus personagens exclamar: ―..desejaria que o romantismo nunca tivesse sido inventado‖. 

Esse lamento define a desolação de historiadores modernos às voltas com esse termo que 

escapava à precisão das caracterizações. (WOLF, 2008, p.6). 

Primeiramente considere-se que a largueza do termo possui uma dupla 

radicação artística e política (LÖWY, 2015, p.19).  A enciclopédia Desk define o movimento 

pela sua face estética: o romantismo foi um movimento artístico da Europa no século XIX que 

prezava valores como a emoção, a intuição, a imaginação e o individualismo, em oposição à 

moderação, à razão e harmonia do classicismo (ROMANTICISM, 1982, p. 1048).  

Em seu viés político, Ernst Fischer (1967, pp. 63-66), assim o afirma, ainda 

que se permita reconsiderações em suas análises:  

Um movimento de protesto, de protesto apaixonado e contraditório contra o 

mundo burguês capitalista [...]. A cada passo, a cada volta nos 

acontecimentos, o movimento se rachava, se dividia em um encaminhamento 

progressista e um encaminhamento reacionário [...]. O que todos os 

românticos tinham em comum era uma certa antipatia pelo capitalismo (uns 

encarando-o de um ângulo aristocrático, outros encarando-o de um ângulo 

plebeu)[...]. 

 

Löwy e Sayre (2015, p.38), em obra dedicada às fronteiras conceituais do 

romantismo, defendem que essencialmente ele se trata de ―uma crítica da modernidade, isto é, 

da civilização capitalista em nome de valores ideais e do passado (pré-capitalista, pré-

moderno)‖. 

Sem dúvida autores românticos como Rousseau, e jacobinos e 

revolucionários como Hölderlin e Büchner, para ficar em uns poucos, interditam uma 

identificação do termo reservada à desinência de um caráter político conservador. 
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Entretanto uma parte generosa da crítica, e menciona-se, aqui, teóricos da 

altura de um György Lukács, considera o movimento ―uma corrente reacionária, inclinada 

para a direita e para o fascismo‖, anotam Löwy e Sayre (2015, p.30). Isso só pode ser devido 

à robustez dessa perspectiva política da escola. Pujança admissível, mas que evidentemente 

não pode denegar os demais ângulos, afiliações e autores do mesmo abrangente sistema. 

Karl Marx, em seu clássico, O Capital, chama, a propósito, de romântico o 

momento de antiliberalismo filosófico ―de ocasião‖ de Burke, nas Reflexões: 

 
Esse sicofanta que a soldo da oligarquia inglesa bancou o romântico frente a 

revolução francesa, do mesmo modo que a soldo das colônias norte-

americanas, bancara no início dos motins americanos o liberal frente a 

oligarquia inglesa, era sob todos os aspectos um burguês ordinário: ―as leis 

do comércio são as leis da natureza e consequentemente as leis de Deus‖. 

Não é de admirar que ele, fiel às leis de Deus e da Natureza, vendeu sempre 

a si no melhor mercado! (MARX, 1985, p.257). 

 

Não só no aspecto político destacado, literariamente Burke ainda soa 

romântico em afinação formal na medida em que sua prosa é uma relativização a atividade 

racional do homem, valorizando os sentimentos, hábitos, emoções, convenções e tradições. O 

racionalismo, para ele, em seu frenesi, põe a perigo a ordem social, e finda por devastar más 

instituições, mas sem preservar as boas, como visto. 

Afinal, um outro ângulo conceitual vigoroso do movimento romântico é de 

que ele se trata de uma doutrina filosófica particularizável de reação contra a filosofia das 

Luzes e de depreciação dos valores racionais (DUROZOI; ROUSSEL, 2005, p.412). 

Löwy e Sayre (p. 92 e ss.) identificam nada menos que seis tipos de 

romantismo: o restitucionista de Schelling e Soljenitsin, de crítica ao capitalismo com viés 

reacionário; o conservador de Burke, Savigny e Stahl, que recusa o capitalismo industrial; o 

fascista, que repudia o capitalismo e ainda a democracia parlamentar e o comunismo; o 

resignado de Weber e Töenies que critica o capitalismo mas o considera irreversível; o 

reformador, de Victor Hugo e Lamennais, de crítica ao capitalismo mas reclamando reformas 

superficiais e, finalmente, o revolucionário e/ou utópico de Rousseau, Heine e Blake, que 

critica o passado pré-capitalista e o presente burguês.  

Marx, que vimos criticar o romantismo de Burke, é ele próprio apreciador 

da prosa de Rousseau, como se disse, outro romântico. Os paradigmas analíticos do 

romantismo em conflito parecem prenunciar a existência dos embates que se multiplicariam 

dentro do próprio marxismo. 
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Vimos, retro, que Laura Escorsim Netto associa a doutrina adversária do 

conservadorismo, o progressismo, à ―ampliação e universalização de direitos políticos e 

sociais, um vetor real de democratização‖ (2011, p.17). É desta forma que após a Grande 

Revolução na França a burguesia vê ―cumprida a sua missão histórica progressista e 

revolucionária‖ (2011, p.46), passa a ser classe dominante e, como que, descarta a agenda dos 

interesses comuns, emancipadores, da sociedade para dedicar-se a suas pretensões mais 

subjetivas, classistas.  

(...) fez soar o sino fúnebre da economia científica burguesa. Já não se 

tratava de saber se este ou aquele teorema era ou não verdadeiro, mas se, 

para o capital, ele era útil ou prejudicial, cômodo ou incômodo, subversivo 

ou não. No lugar da pesquisa desinteressada entrou a esgrima mercenária, no 

lugar da pesquisa científica imparcial entrou a má intenção apologética. 

(MARX, 1983, pp.16-17). 

 

Afasta-se, então, dos conteúdos subversivos da cultura moderna. O filósofo 

Herbert Marcuse diz que ela passa de ―sujeito a objeto da teoria‖ (1972, p.116). O 

academicismo do século XIX, afirma Eric Hobsbawm (2007, p.40), dividiria as ciências em 

puras e aplicadas. As primeiras superiores e as segundas, inferiores, ―dedicadas à solução de 

problemas produtivos‖. O filósofo Sérgio Paulo Rouanet, em Mal-Estar na Modernidade,  

(ROUANET, 1993) no mesmo sentido, diz que o capitalismo conduziu o projeto da 

Modernidade com o privilégio da razão instrumental em detrimento da razão emancipadora. A 

razão instrumental é a razão do ―saber como‖ em detrimento de ―saber o quê‖; não é o 

conhecimento que está em destaque, mas o interesse no controle da natureza e do homem. 

Trata-se de razão interessada, não substantiva, uma ―razão funcional‖ (RACIONALISMO, 

2001, p. 2464).  

Uma das questões ditas clássicas da filosofia é a da realidade e da aparência. 

Não menos clássica é a própria definição da filosofia por Hegel, na introdução da obra 

Princípios da Filosofia do Direito, como ―a inteligência do presente e do real‖ (p.10). Aqui se 

conhece o principal comprometimento da doutrina conservadora quando é o ponto de fuga 

para onde converge todo o interesse de manutenção de poder, mormente em sua expressão 

econômica. Não é inédito que quem detenha o poder econômico tenha preponderância social 

na eleição de valores e na escolha de mecanismos de leitura da realidade política. Quem está 

em posição de domínio pode postular a forma com que todos abstraem a realidade. Esta se 

torna a perspectiva interessada daqueles. É no contato com esse viés tão preponderante de 

versão do real, que os cidadãos formarão seus próprios juízos sobre as questões políticas 
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maiores e, em seguida, as decisões democráticas serão tomadas. Não é de se estranhar que por 

vezes posicionamentos políticos conservadores absurdamente insustentáveis prosperem no 

tecido social com muita desenvoltura, mesmo quando, de saída, sejam razoavelmente 

manifestas suas contradições. 

Tiziano Bonazzi (1986, p.242) propõe que governos progressistas são 

aqueles que estampam as seguintes características: o cientificismo, a democracia e uma 

perspectiva histórico-materialista que leve em consideração a luta de classes. 

Então estas propriedades se tornam para a filosofia política uma espécie de 

gabarito, onde governos são avaliados em perspectiva com o preenchimento destes requisitos. 

Disto advém a crítica ao liberalismo, nacionalismo e socialismo que elegem uma dessas 

características e cimentam o processo de transformação social como se já houvessem 

encontrado a fórmula fixa do progresso. O papel do conservadorismo, portanto, multiplica-se 

em contrarreservas e resistências paritárias à desenvoltura do progressismo, mantendo o traço 

comum de aceitar o desenvolvimento humano num contexto evolutivo, não com a irrupção de 

uma superação dialética do status quo. Ora, ao não consentir na plena autonomia histórica do 

indivíduo, essa forma de abordar a realidade sequestra a iniciativa do sujeito histórico, 

esmaece a responsabilidade sob seu mundo e assim também o poder sobre ele, já que não o 

configurou e concebeu.  

Netto (2011, pp.60-62) assim resume o conservadorismo chamado clássico:  

a) só são legítimas a autoridade e a liberdade fundadas na tradição. 

b) a liberdade deve ser sempre uma liberdade restrita.  

c) a democracia é perigosa e destrutiva. 

d) a laicização é deletéria. 

e) a razão é destrutiva e inepta para organizar a vida social 

f) a desigualdade é necessária e natural. 

Passemos a comentar cada um desses itens. Acerca da tradição, referida no 

item ―a‖, Netto se reporta a Burke que afirma que a liberdade tende ao desgoverno e ao 

excesso e somente o pedigree de antepassados canonizados pode lhe dar seriedade respeitável. 

Um governo novo, por outro lado, é fonte de desgosto e horror, estamos acostumados a herdar 

a autoridade e essa analogia favorece à legitimação do poder na tradição.  

Em seguida, sobre a ―restrição‖ da liberdade, recorre a De Maistre que diz 

que ―O homem é muito mau para que seja livre‖, ―deve ser governado‖. Entende que as 

tendências humanas e suas vontades devem sempre estar assujeitadas. Aqui se afirma que um 
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poder maior sempre estará se impondo sobre o homem, que ele não é confiável. A liberdade 

da autonomia contratualista, entretanto, é também ―limitada‖. Pela autonomia o homem se dá 

suas próprias regras inclusive a regra de se sujeitar a um poder maior, e negociar alguns 

direitos pelo gozo de outros direitos fundamentais.  

No tocante à democracia, ela quando é ―perfeita é [...] a coisa mais sem-

vergonha do mundo‖, a maioria dos cidadãos tende a oprimir uma minoria, diz Burke. Para 

Bonald cabe a advertência que quando muitos querem dominar, com vontades iguais, é 

necessário que um domine ou que todos se destruam. 

Com respeito ao dano trazido pela secularização da política (laicização) 

Burke argumenta que o poder deve ser entendido como uma delegação de Deus e disso advém 

a responsabilidade e a coercitividade das condutas. Louis de Bonald disse que não é natural o 

homem regrar o mundo onde a religião se articula, assim como não o é dar peso aos corpos, 

como visto retro. Joseph de Maistre, finalmente, assevera que a boa ordem das coisas só virá 

com a religião ou a servidão. 

No quesito da razão ser inadequada para se regrar a vida social, De Maistre 

acusa a suposta força individual da razão ser o vigor de um selvagem, tão inútil para a 

felicidade dos estados quanto dos indivíduos. Bonald diz que os sentimentos é quem devem 

ser a razão do povo - aludindo ao impulso da fé.  

E por fim, Netto aponta como característica do conservadorismo clássico o 

fato de se considerar a desigualdade necessária e natural. Essa afirmação dialoga (para 

discordar) com, entre outras obras, o Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da 

Desigualdade entre os Homens, de Jean-Jacques Rousseau, onde se lê: ―A sociedade civil e as 

leis nascem do desejo dos ricos de legitimar e assim perenizar a sua dominação‖. (Apud: 

HUISMAN, 2000, p.142). O conservadorismo procura naturalizar a desigualdade: algumas 

classes se encontraram em situação superior, vimos com Burke, e é uma ―ficção monstruosa‖ 

tentar alterar a ordem da vida civil isso serviria apenas para desgostar a desigualdade real que 

nunca é eliminável. Para ele, o homem é feliz na virtude que pode proporcionar uma 

igualdade moral, e não na igualdade civil. 

Ressalvem-se aqui dois tópicos progressistas do final do século XVIII que, 

sob as novas condições históricas do século XIX e em diante, se tornam bandeiras 

conservadoras: o individualismo e o nacionalismo. Para Bonald, como dissemos, o indivíduo 

é formado pela sociedade e o homem não existe para outra coisa que a sociedade. Se nos 

transportarmos para os anos oitenta do século XX, quando houve a chamada ―onda 
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neoliberal‖, o jornal inglês The Sunday Times elegeu uma frase da então Primeira-Ministra da 

Inglaterra, a conservadora Margaret Thatcher como o epitáfio da década: ―Não existe esse 

negócio de sociedade‖49. Esta frase também é o título do livro do correspondente político 

Andy McSmith sobre a revolucionária década que mudou a Grã-Bretanha para sempre, que 

viu o Thatcherismo criar ―grandes diferenças entre ricos e pobres, mas sem expectativas de 

que essas enormes desigualdades fossem um problema que a sociedade ou o governo 

pudessem resolver‖50 (2011, contracapa, tradução nossa). Há um quê de ironia histórica no 

fato de o conservadorismo do século XX ser caracterizado pela maior afeição ao 

individualismo. Anthony Quinton, apresentado pelo filósofo conservador brasileiro Luiz 

Felipe Pondé (COUTINHO; PONDÉ; ROSENFIELD, 2012, pp.27 e 285) como o autor de 

um dos mais importantes ensaios sobre o conservadorismo britânico, A Política da 

Imperfeição (The Politics of Imperfection), lembra que após a emergência do socialismo 

progressista (democrático), o individualismo liberal praticamente encampou o 

conservadorismo, adotou-o como ideologia.  

Mas o individualismo revolucionário e do século XIX tinha aspecto 

progressista, porquanto relaciona-se com a extensão dos valores de igualdade, liberdade e 

fraternidade a todos os cidadãos, sucedendo a sociedade estamental. 

Também no que diz respeito ao nacionalismo, ele era um dos fundamentos 

laicos da sociedade revolucionária, mas que depois, sob nova ótica, é adotado como um 

marcador de diferenças entre os povos, ergo, entre os homens, engrossando um discurso de 

diferenças naturais ―orgânicas‖, típico dos conservadores.  

 

 

  

                                                           
49

 ―…there is no such thing as society‖.  
50

 ―(...) vast differences between rich and poor, but with no expectation that the existence of such gross 

inequalities was a problem that society or government could solve.‖. 
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6  A CRÍTICA PROGRESSISTA 

 

É preciso que se inicie a crítica ao conservadorismo, sem rodeios, pela 

discussão da preponderância de sua função sobre o seu conteúdo: trata-se apenas de uma mera 

defesa oblíqua de interesses particulares, das elites, dos poderes hegemônicos? A 

concentração dos ataques conservadores usualmente a casos particulares do progressismo, em 

vez da formulação de uma teoria ampla e consistente, é um dos traços mais reveladores de sua 

inverossímil pretensão a um debate legítimo sobre as realizações possíveis pela política. 

Daquilo que é objetivamente controverso, pelas partes que subjetivamente endossam os 

pontos contraditórios. Talvez se possa identificar algum interesse particular em qualquer 

ideologia em certa perspectiva, mas, como aduz Quinton, ―não é verossímil supor que elas 

não são mais que uma discreta camuflagem atrás da qual estão aqueles que sustentam 

interesses que servem a um artifício de autoengano para seu egoísmo‖51. (2012, p. 301, 

tradução nossa).  

Avancemos sobre os traços caracterizadores do conservadorismo apontados 

por esse autor: o tradicionalismo, o ceticismo e o organicismo. 

Pelo tradicionalismo, à parte as críticas históricas já pontuadas, não há uma 

oposição à mudança, mas a uma grande mudança, resistência a se submeter a vastos sistemas 

especulativos. Trata-se de ideia vaga. E se torna bastante vulnerável aplicar um traço 

característico anacrônico como a sabedoria política herdada, num mundo em que vicejam 

mudanças profundas como o grande crescimento da população, no poder de destruição das 

armas, nos recursos naturais e no meio ambiente. (QUINTON, 2012, p. 302). Por outro lado, 

esse mesmo tradicionalismo que hoje apoia os progressos sociais como a emancipação de 

grupos religiosos, fim do voto censitário, direito de voto da mulher, fim da escravidão, 

inicialmente resistiu a essa mudanças. 

O ceticismo conservador procura prevenir os perigos do pensamento 

especulativo, de como a razão pode ser falha. Mesmo desejando as melhorias sociais, pode-se 

é regredir a regime piores ou iguais, fazendo lembrar da Revolução Francesa, o Terror e 

Napoleão. A solução proposta pelo conservadorismo não é satisfatória. Os regimes existentes 

são eles próprios produtos da razão humana. Nestes contextos, para que se previna eventuais 

desastres a poucos hoje privilegiados quer-se esticar a violência objetiva experimentada 

hodiernamente por uma maioria, como já debatemos. Na obra: Robespierre: Virtude e Terror, 

                                                           
51

 ―it is unrealistic to suppose that they are no more than a discreet camouflage behind which the bearers of 

those interests can self-deceivingly cover their selfishness.‖ 
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o filósofo Slavoy Zizek recorda o dizer do psicanalista Jacques Lacan: a revolução ―só tira sua 

autoridade dela própria‖52. Zizek (2008, p. 29-30) conclui: 

 
Somente uma posição tão radical nos permite romper com o modo 

predominante da política de hoje, [...] que é uma política do medo, 

formulada como uma defesa contra uma potencial vitimação ou assédio. Aí 

reside uma verdadeira linha de separação entre a política emancipadora 

radical e a política do status quo: não é a diferença entre duas visões 

positivas distintas, dois conjuntos de axiomas, mas, precisamente, a 

diferença entre a política baseada num conjunto de axiomas universais e a 

política que renuncia à própria dimensão constitutiva do político, já que 

recorre ao medo como seu princípio mobilizador último: medo de 

imigrantes, medo do crime, medo da depravação sexual sem Deus, medo do 

próprio Estado excessivo (com sua taxação opressiva), medo de catástrofes 

ecológicas – tal (pós-) política sempre leva a uma assustadora reunião de 

homem assustados.  

 

O organicismo parte de uma premissa válida: a dependência que o homem 

possui da sociedade, de como são diferentes segundo sua cultura e seu meio. Daí a 

desautorizar a teoria política por este motivo, porque ela pressuporia um mesmo destino para 

pessoas que são obviamente diferentes e que têm expectativas diversas, é ignorar um dos 

propósitos mais fundamentais da política que é o reconhecimento da necessidade de uma rol 

básico de direitos que confiram dignidade ao ser humano, o que usualmente é negado à uma 

maioria. Diz Zizek que: 

 

Eu nunca acreditei nessa ideologia multiculturalista que diz que nós nunca 

conseguimos nos comunicar completamente‖, ―você nunca vai saber o que 

que eu queria dizer‖. Eu sempre pensei que a universalidade é possível, não 

uma universalidade de elevação do espírito, mas uma universalidade de luta. 

Nós não vamos nos entender uns aos outros porque compartilhamos uma 

substância espiritual elevada, mas porque compartilhamos a mesma luta por 

emancipação, liberdade e assim por diante. (2013, tradução nossa). 

 

Um dos argumentos mais interessantes dos conservadores para ilustrar essa 

visão organicista é o fato de as instituições e as formas de proceder na vida pública das nações 

ocidentais desenvolvidas não prosperarem ou fazerem prosperar outras partes do mundo, 

como a África e a América Latina.  

Não se vai aqui envergar discussões sobre colonialismo, relações 

internacionais desiguais, ou os abundantes estudos que procuram analisar o desenvolvimento 

das nações para se opor a essa alegação derivada do organicismo, porque desvia-se muito do 

objeto de estudo. Mas para que não se deixe de registrar uma explicação racista que por muito 

                                                           
52

 ―ne s‘autorise que d‘elle-même‖. 
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tempo perseverou, citamos o estudo de autoria do professor de fisiologia da faculdade de 

Medicina da Universidade da Califórnia, Jared Diamond, que entendeu que a história seguiu 

determinados rumos para os diferentes povos, devido às diferenças entre os ambientes e não 

às diferenças biológicas. Diamond ―afastou a visão arrogante que atribuiu o domínio da 

Europa para a biologia humana, enfatizando, ao invés, as vantagens ambientais‖53, (NO, 2013, 

tradução nossa) noticiou o jornal conservador The Economist.  

O conservadorismo é ideológico por traduzir um receituário de frágila 

abstração do real, mas também, como goste de usar o termo Zizek, por eles próprios 

desprezarem seus princípios. Esse mesmo periódico inglês (The Economist) é pródigo em 

ostentar prescrições político-econômicas para as economias diversas, segundo seus modelos54, 

o que milita pela revelação da ambiguidade ideológica uma vez que persuade seus leitores 

conservadores a crer em transplantes de condições político-governamentais de país a país. 

Uma exportação basicamente teórica de conhecimento uma vez que se destina a ambiente 

diverso. São também de conhecimento público as recomendações da Troika (como é 

conhecido o trio formado pelas instituições: Comissão Europeia, Banco Central Europeu e 

Fundo Monetário Internacional) para os países europeus em crise. Como igualmente o são as 

consequências desastrosas experimentadas pelos destinatários das mesmas. O que importa 

esclarecer aqui é que as medidas propostas por essas entidades foram endossadas por líderes e 

meios de comunicação conservadores.  

Por outro lado, o jornalista Seumas Milne, do jornal progressista The 

Guardian, considerou um modelo para a Inglaterra a ampliação das medidas sociais em curso 

na América Latina (2013). É natural que as fontes progressistas creiam no intercâmbio de 

paradigmas teóricos, o que se mostra talvez mais inusitado são as entidades conservadoras 

trafegando confortavelmente por estas sendas, uma vez que incidem na paradoxal crença da 

aplicação e universalização de teorias.  

 

 

6.1 A CRÍTICA MARXISTA 

 

As raízes históricas reivindicam que se tipifique, ainda, em um recorte 

adicional no hemisfério da esquerda política, as críticas de cariz marxista. 

                                                           
53

 ―he brushed aside the arrogant view that ascribed Europe‘s dominance to human biology, stressing instead 

the continent‘s environmental advantages‖. 
54

 Ver, por exemplo: Dilma: Receitas da Troika Levarão Europa à Recessão Brutal. (PASSOS, 2012). 
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O marxismo e o conservadorismo se desenvolvem ao longo do século XIX e 

veiculam pensamento e prática política antagônicas. Há a coincidência de ambos fazerem 

oposição às práticas burguesas, mas de forma diametralmente oposta. O conservadorismo 

reprova na ordem burguesa características que o marxismo toma como prenúncio e pré-

condições do fim do mundo de exploração, de alienação e da opressão. O revolucionário russo 

Vladimir Ilitch Lenin (1978) explica que o ―marxismo se articula sobre o bloco cultural a que 

se contrapunha o conservadorismo: a economia política inglesa, a filosofia clássica alemã e o 

socialismo utópico.‖ E, de fato, está-se diante de aparato intelectual que participa da cultura 

moderna. O teórico revolucionário alemão Friedrich Engels deixa mais clara a vinculação:  

 

[...] o socialismo começa apresentando-se como uma continuação, mais 

desenvolvida e mais consequente, dos princípios proclamados pelos grandes 

pensadores franceses do século XVIII. [...] Os grandes homens que, na 

França, iluminaram os cérebros para a revolução que se havia de 

desencadear, adotaram uma atitude resolutamente revolucionária. (Engels, in 

Marx e Engels, 2, 1961, p. 305-306). 

 

Já dissemos que o conservadorismo, inicialmente contrarrevolucionário, 

assiste posteriormente à adesão da burguesia que, como também se disse, descarta a agenda 

dos interesses comuns, emancipadores, da sociedade para dedicar-se a suas pretensões 

classistas. Tal aspecto não é ignorado por Engels, que conclui cioso dessa perspectiva: ―os 

grandes pensadores do século XVIII, como todos os seus predecessores, não podiam romper 

as fronteiras que a sua própria época lhes impunha‖. Marcuse (1972, p. 116), membro da 

―Escola de Frankfurt‖, com a qual sempre teve uma relação tensa, é um marxista que resume 

com propriedade esta transição: 

A teoria da contrarrevolução luta, de início, a favor dos grupos feudais e 

clericais contra a burguesia como portadora da revolução. Em sua longa 

história ela sofre uma importante transformação em sua função, ela é 

finamente adaptada pelas camadas dominantes da burguesia.[...]A mudança 

de função da teoria acompanha a história da burguesia a partir da luta de 

uma classe em ascensão contra os restos de uma organização social que se 

transformou em obstáculo até a dominação absoluta de algumas camadas 

privilegiadas contra o ataque de forças progressistas; ela acompanha também 

a rejeição por essa burguesia de todos os valores que havia proclamado na 

época de sua ascensão.  

 

Essa ―transição‖ encontrou seu pensamento legitimador na escola que foi a 

mais importante protagonista conservadora do século XIX, o positivismo de Augusto Comte. 

O positivismo se espalhou por muitos países, mas na sua precípua versão, a francesa, 

ambicionava:  

 



84 

 

 
 

[...] fundar uma versão naturalista da sociedade capaz de explicar o passado 

da espécie humana e predizer o seu futuro aplicando os mesmos métodos de 

investigação que tinham provado ser tão bem-sucedidos no estudo da 

natureza, a saber, observação, experimentação e comparação. 

(WACQUANT, 1996, p.593). 

 

Marcuse aduz que, em viés contrário ao progressismo,  

 
[...] ela abandonou a economia política como raiz da teoria social, e fez da 

sociedade objeto de uma ciência independente, a sociologia. As duas fases 

estão correlacionadas: a sociologia se tornou uma ciência por renunciar ao 

ponto de vista transcendente da crítica filosófica.[...] A sociologia positiva 

deve se ocupar com a investigação dos fatos, em vez de se ocupar com 

ilusões transcendentais; com conhecimento utilizável, em vez de 

contemplação ociosa, com a certeza em vez da dúvida e da indecisão; com a 

organização, em lugar da negação e da destruição. Em todos esses casos, a 

nova sociologia deve ligar-se aos fatos da ordem social vigente e, embora 

não rejeite a necessidade de correção e aperfeiçoamento, exclui qualquer 

movimento para superar ou negar esta ordem. Em consequência, o interesse 

conceitual da sociologia positiva é ser apologética e justificativa. 

(MARCUSE, 1969b, p. 307-308). 
 

Por fim, Marx (1983, p. 264), pessoalmente, estudou o positivismo, como 

ele mesmo adjetivou, ―marginalmente‖ motivado pela importância dada a ele pelos franceses 

e ingleses. Encontra-se apenas em O Capital uma referência direta ao conservadorismo que 

inspirava o positivismo: ―Augusto Comte e sua escola teriam podido demonstrar, portanto, da 

mesma forma, a eterna necessidade dos senhores feudais, como eles o fizeram para os 

senhores capitalistas‖.  
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7  CONVERGÊNCIAS EPISTÊMICAS COM A PSICOLOGIA SOCIAL  

 

O crítico literário e teórico marxista Fredric Jameson (2013) afirma que o 

que é crucial, metodologicamente falando, é que se conecte os campos de conhecimento. ―Se 

você faz uma análise cultural, conecte-a com uma política, ou econômica. Se tem ideias 

econômicas, faça perspectivas com as da cultura. E o que se vai encontrar no centro dessas 

conexões é a própria história‖. 

O historiador Perry Anderson (2012, pp. 11-12), em obra sobre o espectro 

político numa tomada panorâmica da direita até a esquerda, diz que ―A política não é uma 

atividade fechada em si, gerando conceitualmente um corpo conceitual interno‖. Segundo este 

pensador, ―Filosofia, economia, história, sociologia, psicologia, para não falar das ciências 

naturais e biológicas, das artes, todas se cruzam em diferentes pontos no terreno da política, 

em sua definição clássica‖. Para concluir: ―A teoria política formal, apesar de distante da 

extinção, ocupa apenas uma parte do espaço resultante‖. 

A discussão da ideologia conservadora tem largos espaços de pesquisa com 

várias áreas de conhecimento humanístico e, sem constrangimentos, podemos frugalmente 

apontar modestos setores de algumas dessas vastas intercessões analíticas nas áreas da 

psicologia social e economia. 

Pierre Bourdieu (2017, p.7) abre seu consagrado estudo sobre a dominação 

masculina com uma interrogação sobre o sucesso da dominação em geral, considerando 

surpreendente que:  

 

(...) a ordem estabelecida com suas relações de dominação, seus direitos e 

suas imunidades, seus privilégios e suas injustiças, salvo uns poucos 

acidentes históricos, perpetue-se apesar de tudo tão facilmente, e que 

condições de existência das mais intoleráveis possam permanentemente ser 

vistas como aceitáveis ou até mesmo como naturais.  

 

O filósofo francês Étienne de La Boétie (2016, p.35), escreveu em 1548: 

 

(...) é inacreditável como o povo, assim que se vê subjugado por um 

poderoso caia tão rapidamente em tal e tão profundo esquecimento da 

liberdade, e não possa mais despertar e recuperá-la, passando a servir e 

obedecer com imenso desembaraço e com tanta boa vontade que diríamos, 

ao observá-lo, que não perdeu sua liberdade, mas conquistou sua servidão.  
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O aspecto da violência da submissão não é desprezado por La Boétie, mas 

ele lembra que se no início o povo é obrigado a servir, ―os que vêm depois, obedecem sem 

reclamar e fazem de bom grado o que os seus antepassados fizeram por coação‖. 

Raskólnikov, personagem protagonista do romance clássico Crime e 

Castigo, do escritor russo Fiódor Dostoiévski, lançado em 1866, ponderou sobre a alma 

humana: ―Coisa curiosa a observar-se: que é que os homens temem acima de tudo? - O que 

for capaz de mudar-lhes os hábitos, eis o que mais apavora...‖ (2010, p.12). 

O fenômeno comum presente possui uma parcela de preocupação não 

desprezível de um grande capítulo da psicologia social, que é o versa sobre a conformidade.  

Não se presta a uma explanação totalizadora, inobstante valha como um 

fragmento indispensável para uma perspectiva não fragilizada. 

Aronson, Wilson e Akert (2015, p.155) definem que a conformidade é uma 

mudança de comportamento atribuída à influência real ou imaginada de outras pessoas. 

São vários experimentos desse fenômeno psicológico e um dos mais 

conhecidos é o de Asch que consistia em submeter ao julgamento de participantes qual entre 

três segmentos de linha era igual a um segmento dado, mostrado como referencial. Os 

participantes do teste era colocados em grupo mas o teste era combinado com todos, menos 

com um participante, que ignorava que o experimento era somente com ele. Em 75% dos 

julgamentos todos apontavam unanimemente uma das linhas (flagrantemente errada) como 

igual ao segmento de linha dado. 

Trinta e três por cento das pessoas concordam com uma opção 

flagrantemente errada, porém unânime. Quando a unanimidade era quebrada pelos 

participantes cúmplices, o efeito do grupo desaparecia (RODRIGUES; ASSMAR; 

JABLONSKI, 2016, pp 284-285). 

A influência social que faz com que se convirja a um comportamento dado 

pode ser informativa ou normativa. A informativa atribui às pessoas a fonte de informação: 

―ajustamo-nos porque acreditamos que a interpretação dos outros a respeito de uma situação 

ambígua é mais correta que a nossa e nos ajudará a escolher um curso apropriado de ação‖; a 

normativa é a que nos direciona à aprovação dos outros. Implica numa aceitação pública das 

crenças e comportamentos de um grupo, mas não exatamente a aceitação privada, sem uma 

crença genuína de que o que o grupo faz ou diz é a melhor ação ou solução à situação 

considerada (ARONSON; WILSON; AKERT, 2015, pp. 155-159). 
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Esse contexto comportamental se completa, para nosso estudo, com a 

propaganda. Se grandes somas de recursos são direcionadas para a propaganda é porque 

existe a convicção de que se pode influenciar os comportamentos. Segundo Edward Bernays 

(2005, p.37), que foi, nos Estados Unidos, um pioneiro nas relações públicas e na propaganda: 

A manipulação inteligente e consciente dos hábitos e opiniões organizadas 

das massas é um importante elemento da sociedade democrática. Aqueles 

que manipulam esse mecanismo imperceptível da sociedade são o governo 

invisível que é o verdadeiro poder dominante de nosso país. 

 

Abordagens multidisciplinares da política com a psicologia social em geral 

e com a propaganda em particular, não são infrequentes. Noam Chomsky e Edward S. 

Herman publicaram um clássico dessa interseção de áreas de conhecimento chamado 

Fabricando o Consenso: A Economia Política da Comunicação de Massa55, cuidando de como 

o controle do pensamento de uma época e uma verdadeira doutrinação se relacionam às 

mídias. 

 A preocupação com a democracia é patente. Sem uma boa qualidade de 

informação, conjugando-se interesses de classe e propaganda na área política, é possível um 

grande poder sobre a moldagem das opiniões e do próprio senso comum. É possível fazer 

circular imperativos sociais informacionais e de grupo que convirjam desproporcionalmente 

em comportamentos que meios de comunicação abrangentes e independentes resultariam. 

O poder econômico de uma época tem acesso especial à característica 

humana da conformidade. A influência social informativa é dominada pelo discurso de quem 

pode sustentar as maiores fontes de disseminação de ideias e valores. As novas gerações 

encontram farto material de interesse particular de classe fazendo as vezes de interesse 

coletivo, esperando por adesão. A análise equilibrada das questões públicas pelos cidadãos é 

distorcida pelo capital que tem acesso aos mecanismos de ―manufatura de consensos‖, pela 

informação interessada. A concorrência de demandas políticas que sejam levadas ao crivo da 

escolha democrática fica prejudicada. A informação molda grupos que oportunizam 

conformidade. A emancipação social, uma melhor divisão dos bens necessários a uma vida 

digna divisam um eficiente sistema autoconservador. 

A interdição na redução das desigualdades aparece sob outras perspectivas 

em pesquisas na área de psicologia envolvendo mais diretamente o conservadorismo.  

O pioneiro Harold Lasswell (Apud DIAS, 2014, p. 17), por exemplo, 

analisou como as emoções e motivações privadas dos indivíduos são consolidadas em 
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perspectivas políticas arremessadas na esfera pública e depois racionalizadas como a natureza 

do próprio interesse público. 

―Ideologias conservadoras, como virtualmente todo sistema de crença, são 

adotadas porque em parte elas satisfazem várias necessidades psicológicas‖ (JOST et al., 

2003, p. 369). John T. Jost e outros verificaram tal ocorrência especificamente com o 

conservadorismo. Em meta-análise de amostras de 12 países foi confirmada que variáveis 

psicológicas preveem o conservadorismo: são elas o medo de morte, dogmatismo-intolerância 

à ambiguidade, intolerância à incerteza, medo de ameaça e perda, entre outras.  

A pesquisa Conservadorismo Político Motivado pela Cognição Social56, 

constata que, além da dimensão característica principal do conservadorismo mais próxima de 

sua própria semântica que é a de evitar as incertezas, que se relaciona com a resistência à 

mudança, um ―segundo núcleo‖ característico conservador é considerado: o abono da 

desigualdade - que também se relaciona com necessidades psíquicas. ―Similarmente, 

preocupações com o medo e ameaça devem estar relacionadas com a segunda dimensão do 

conservadorismo o endosso das desigualdades‖ (JOST et al., 2003, p. 369, tradução nossa). E 

esses núcleos são, em boa medida, integrados: 

Embora a resistência à mudança e o respaldo à desigualdade sejam 

conceitualmente distinguíveis, nós defendemos que eles são inter-

relacionados psicologicamente, em parte porque os móbeis referentes à 

incerteza e às ameaças estão inter-relacionados. (JOST et al., 2003, p. 369, 

tradução nossa). 

 

Essas pesquisas confirmaram certa familiaridade empírica. Desde bem 

antes, inclusive, mas é particularmente bem vivo na memória política brasileira o apelo 

publicitário a esse afeto (a essa emoção) nas eleições presidenciais de 2002, onde uma atriz de 

novelas em apoio à candidatura conservadora do político José Serra anunciava seu medo do 

candidato progressista Luís Inácio Lula da Silva. 

E se trata de assunto corrente na imprensa e como objeto de 

campanhas políticas. Abaixo três momentos que expressam a preocupação da esquerda com a 

candidatura à presidência da França da política Marine Le Pen, do partido de direita Front 

National francês, que manipulava o medo na sua propaganda (ANDRADE, 2017): matéria do 

jornal progressista Libération (Figura 2) e de contrapropaganda (Figuras 3 e 4) em 2017. 
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Figura 2 – Front National - Medo nas 

Cidades 

Fonte: PEUR SUR (2014)  

Figura 3 – Não tenha medo de nós, 

mas dos outros. 

Fonte: L‘ARBRE (2017). 

Figura 4 – Medo 

Fonte: APESAR DA (2017). 
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8  AS CATEGORIAS EM AÇÃO NA POLÍTICA ECONÔMICA 

 

Também na teoria econômica vigoram díades conceituais antagônicas. 

Diferente da contemporaneidade dos embates de ideias que iriam se configurar como 

conservadorismo e progressismo, um dos grandes polos históricos das ciências econômicas 

são sucessivos e são separados na história por mais de século. E os dois economistas mais 

responsáveis por isso são o escocês Adam Smith e o inglês John Maynard Keynes. A 

economia chamada clássica é associada ao primeiro e a moderna, situada no tempo após a 

grande crise econômica de 1930, ao segundo (RESENDE, 2017). 

―Por dentro‖ do capitalismo, uma das polarizações mais importantes é a que 

se dá entre ortodoxos e heterodoxos, que o uso não científico costuma associar à direita e à 

esquerda. Há outros recortes epistêmicos com característica específicas mas em segmento 

concorrente dessa oposição: monetaristas e desenvolvimentistas, neoliberais e 

desenvolvimentistas etc. Já a predicação ―conservador‖ é mais comum que a ―progressista‖ 

para rotular programas ou economistas, e pode significar ortodoxo, neoliberal ou monetarista. 

André Lara Resende, economista, ex-diretor do Banco Central do Brasil e 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, escreveu um artigo em 2017 

abordando o problema da discussão do juro brasileiro, entre outras vertentes palmilhadas,  

como refém da oposição político-metodológica: Juros e Conservadorismo Intelectual 

(RESENDE, 2017). No artigo ele considera o conservadorismo como apego a uma tradição 

brasileira do pensamento hegemônico ortodoxo, que, para ele, contrasta com os fatos da 

paisagem econômica nacional.  

O jornal inglês The Guardian em 18 de dezembro de 2015, por outro lado, 

anunciou que a então Presidenta do Brasil Dilma Roussef nomeava o economista 

―esquerdista‖ Nelson Barbosa para o lugar do ―conservador‖ Joaquim Levy para a pasta da 

Fazenda (BRASIL PRESIDENT, 2015). 

Conforme visto anteriormente, fora da filosofia e da ciência política é de 

grande difusão o uso do verbete ―conservador‖, mas com amplitude semântica mais enxuta 

que a proposta por este estudo para o uso científico. Fixa-se em uma, ou em algumas de suas 

características, como ocorre no fascismo fora do uso especializado. Delimitar, depurar um 

conceito, inevitavelmente reduz a esfera de acontecimentos, de espaço do real, que ele 

pretende capturar. Mas esta dissertação não está a ocupar-se da política na economia apenas 

por cartografia epistêmica, apenas para registrar a presença desse conceito nos rincões 
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econômicos, o que é uma parte do trabalho. A história econômica é elucidativa para entender 

o envolvimento do interesse na direita política e da tradição para o conservadorismo.  

A ortodoxia econômica deve suas raízes a Adam Smith, considerado o 

―primeiro economista‖ (GALBRAITH, 1979, p.4). Sua obra seminal é a Uma Investigação da 

Natureza e das Causas da Riqueza das Nações, e ela é do mesmo ano da independência dos 

Estados Unidos da América, 1776.  O economista John Kenneth Galbraith (1979, p.11) relata 

o quanto uma das ideias centrais da obra seria um ponto de referência para uma das maiores 

divergências de teoria econômica do século XX:  

A riqueza das nações resulta do diligente empenho de cada um dos seus 

cidadãos em seus próprios interesses – ou seja, quando cada qual colhe sua 

recompensa ou sofre os reveses disso resultante. Ao defender seus próprios 

interesses o indivíduo serve ao interesse público. Em sua expressão máxima, 

Smith é guiado por uma mão invisível. Melhor essa mão invisível do que a 

mão visível, inepta e rapinante do Estado. 

 

Livre mercado, não intervenção do Estado na economia, desvalorização da 

instituição do Estado em detrimento do mercado, a legitimação política dos interesses 

particulares. Estava sedimentado o solo para grandes controvérsias em economia.  

A ideia de livre mercado (laissez-faire) se opunha, então, a um Estado 

mercantilista que impunha tarifas e organizava monopólios. Na economia de mercado a 

produção e o consumo resultam de decisões descentralizadas de sociedades empresárias e 

indivíduos.  Opõe-se a economias de comando, ou centralizadas, em que existe uma 

autoridade central que decide sobre os rumos da produção e consumo (KRUGMAN; WELLS, 

2015, p.2). 

O capitalismo industrial é responsável por inúmeras vantagens de 

crescimento econômico, saudadas até pelos seus detratores. E também forneceu vasto material 

para ideologização da ciência e dos sistemas econômicos, assim como dos valores da 

sociedade. Um filantropo e capitalista inglês, David Dale, no fim do século XIX, teve a ideia 

de livrar o erário das cidades de Glasgow e Edimburgo com orfanatos. Requisitou as crianças 

para trabalharem numa tecelagem em New Lanark, a 40 km a sudeste de Glasgow. Ele 

forneceu instrução às crianças (uma hora e meia por dia) que era ministrada após 13 horas de 

trabalho diário nas fábricas. A experiência fecundou uma nova narrativa. ―Reformadores 

passaram a vir de toda a Europa para conhecer New Lanark e ver com os próprios olhos a 

grande prova de que a indústria poderia ter seu lado humanitário‖ (GALBRAITH, 1979, p. 

21-22). 
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Entre 1845 e 1847 a Irlanda foi vítima de A Grande Fome (An Gorta Mór, 

em irlandês). Uma praga (phytophtora infestans) comprometeu a safra de batatas no primeiro 

ano e depois eliminou-a por completo. Especulou-se, entre muitas medidas a serem adotadas 

pelo estado inglês, uma ajuda humanitária de distribuição de milho à população. Mas em 

pleno vigor os valores do livre mercado, tal intervenção estatal foi objeto de controvérsias, 

terminando pela negativa. Entre 20% e 25% da população irlandesa faleceu no período, vítima 

de fome e de doenças. Charles Wood, chanceler do Tesouro (Chancellor of the Exchequer), 

dirigiu-se à Câmara dos Comuns em Londres, garantindo que ―todo esforço seria feito no 

sentido de deixar o comércio cerealista ‗com o máximo de liberdade possível‘ ‖ 

(GALBRAITH, 1979, pp. 28-29). Charles Edward Trevelyan, secretário-adjunto do Tesouro, 

estava satisfeito com a justificativa da economia clássica. Os acontecimentos que dependiam 

do homem estavam sendo administrados com a melhor ciência. Se havia no episódio também 

uma solução da Providência onissapiente, isto estava além das possibilidades humanas. 

Galbraith (1979, p. 29) não economiza no sarcasmo para concluir a narrativa dessa agrura 

histórica: ―A mão invisível de Smith tornara-se a própria mão de Deus - a mão de um Deus 

implacável, impiedoso, que não teria simpatizado muito com os irlandeses‖.  

Essa ideologia é dominante na entrada do século XX até a Grande Crise de 

1929. Mas ressuscitaria nos anos oitenta do século seguinte, na forma de Neoliberalismo.  

Para Gérad Dumenil e Dominque Levy (2014, p. 11) o neoliberalismo é um novo patamar do 

capitalismo que surge na esteira da crise estrutural dos anos setenta. Ele reforça em especial o 

poder do capitalismo financeiro. É uma reabilitação do laissez-faire, da doutrina econômica 

que crê na eficiência dos mercados desregulados, como narram Pierre Dardot e Christian 

Naval (2016, p.15): trata-se de uma identificação do mercado como realidade natural. 

Segundo o ensaísta francês Alan Minc, que segue o credo naturalista de economistas como 

Jean-Batiste Say e Frédéric Bastiat: ―O capitalismo não pode ruir, ele é o estado natural da 

sociedade. A democracia não é o estado natural da sociedade. O mercado, sim.‖ (MINC, 1994 

apud DARDOT; NAVAL, 2016, p.14). O renomado economista Joseph Stiglitz chama o 

neoliberalismo de ―fanatismo do mercado‖. 

O neoliberalismo ―substituiu‖, interditou o modelo anterior do Welfare 

State, Estado do Bem-Estar Social, supra definido.  

Ainda assim, ainda que tenha sua origem numa nova ruptura, próxima, 

contemporânea, - nesse começo de milênio ela já é pura expressão conservadora. Não importa 

que o (re)começo de se extremar o laissez-faire seja bem visível na história recente, ele já é a 
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própria tradição. E não há o que se falar no sucesso dos índices de desenvolvimento de países 

onde vigora o Welfare State, porquanto cada país tem sua conjuntura e as fórmulas que 

funcionam em um rincão, não são facilmente transmissíveis, o organicismo é imperioso. E 

não importa o suporte teórico que tenha emergido na Grande Crise de 29 e mostrado seus 

resultados, porque o ceticismo quanto aos estudos científicos é uma atitude prudente. Ou, 

porque há outras ideias para justificar a realidade; não tão distantes das que empurraram a 

política econômica para o abismo da crise de 1929. 

O economista John Kenneth Galbraith foi um autor prolífico no século XX. 

Foi professor de economia na Universidade de Harvard, em Cambridge/MA, notabilizando-se 

como interlocutor do presidente americano John F. Kennedy, em cujo governo foi embaixador 

dos Estados Unidos na Índia. Em A Era da Incerteza ele faz perspectivas entre a história 

econômica (principalmente dos séculos XIX e XX) e a sua visão de mundo, particular e 

ironicamente crítica com percepções tradicionais. 

Galbraith tematiza uma referência fundamental para o conservadorismo, as 

motivações econômicas nas raízes das transformações políticas da Revolução Francesa.  

Retoma a história do chefe do Tesouro da França pré-Revolucionária, Anne Robert Jacques 

Turgot, e sua tentativa fracassada de reformar os privilégios da nobreza e do clero.  

Uma regra inexorável agiu contra ele. Pessoas que gozam de privilégios 

preferem sempre arriscar-se à total destruição, em vez de submeter-se a 

qualquer redução de suas vantagens materiais. A miopia intelectual, também 

conhecida por estupidez, sem dúvida alguma é uma forte razão. Mas 

acontece que os privilegiados acham que seus privilégios, não importando 

quão ostensivos possam parecer aos outros, constituem direitos solenes, 

fundamentais, que lhes cabem por obra de Deus. A sensibilidade dos pobres 

à injustiça é insignificante, de somenos, quando comparada à dos ricos. E 

assim era no Ancien Régime. Quando a reforma a partir de cima se tornou 

impraticável, a revolução a partir de baixo tornou-se inevitável. 

 

Recorde-se que Rorty e Chomsky, supra, sustentam que a direita está do 

lado dos ricos. Os ricos sugerem um programa político de interesse de classe, ou de estrato, 

de um segmento menor da sociedade sobre a população. A teoria política se serve de 

conceitos econômicos para explicar a natureza e a agenda dos conceitos políticos de direita e 

esquerda. 

Galbraith introjeta o mesmo assunto do interesse na economia, e ainda 

escoltado pelo tempero moral da indignidade (1979, p.2): 

As pessoas têm uma tendência pertinaz de proteger seus bens, de justificar o 

que desejam possuir. E por isso sua tendência é de ver como certas as ideias 

que servem a esses propósitos. As ideias podem ser superiores aos interesses 

escusos. Mas com muita frequência podem ser produto de interesses escusos.  
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Ressalte-se que o ―primeiro economista‖, Adam Smith, entusiasta do livre 

mercado, não idealizava os mercadores: ―Pessoas do mesmo ramo raramente se reúnem, até 

mesmo para se divertir, mas quando o fazem a conversa termina numa conspiração contra o 

público, ou então num conluio para aumentar os preços‖ (Apud GALBRAITH, 1979, p.14). 

O economista John Maynard Keynes, um dos maiores economistas do 

século XX, é a primeira referência da escola heterodoxa. Keynes fará a mais célebre crítica à 

eficiência dos mercados desregulados. Não desprezava o interesse, mas temia muito mais 

fermentação deste numa teoria. É com esse temor que ele encerra a sua obra mestra, A Teoria 

Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (1996, p. 349): 

Os homens objetivos que se julgam livres de qualquer influência intelectual 

são, em geral, escravos de algum economista defunto.  Os insensatos, que 

ocupam posições de autoridade, que ouvem vozes no ar, destilam seus 

arrebatamentos inspirados em algum escriba acadêmico de certos anos atrás. 

Estou convencido de que a força dos interesses escusos se exagera muito em 

comparação com a firme penetração das ideias. 

 

Projetando-se na teoria política o interesse próprio dos ricos acima do 

interesse coletivo, poderia se configurar, tome-se como hipótese, o abandono da busca da 

melhor forma de organização da vida coletiva em detrimento da formulação de um sistema 

para conferir proveito parcial a um pequeno grupo. É uma, frisamos, hipótese de degeneração 

do programa de direita. ―São as ideias, e não os interesses escusos, que representam um 

perigo, seja para o bem e para o mal‖ (KEYNES, 1996, p. 349). A outra metade da definição, 

a da esquerda, (estar do lado dos pobres) não sofre o mesmo nível de corrupção político-

material no conceito, porquanto buscar a causa e dirigir a ação política para emancipação dos 

desprovidos, não significa ser ideológico, é um dos legítimos propósitos da política, na 

compreensão do que seja política, supra referido.  

Bobbio (2001, p. 51) entende que direita e esquerda não devem ser simples 

ideologias (sentido forte). É preciso que os termos signifiquem também ―programas 

contrapostos com relação a diversos problemas cuja solução pertence habitualmente à ação 

política‖. 

Concordamos que o uso ―de direita‖ ou ―de esquerda‖ como adjetivo de 

programas políticos é de inegável utilidade descritiva e cartográfica para as bases conceituais 

da ciência política. Um programa de administração de seguridade social que enfatize a 

redução dos benefícios sociais que são estendidos atualmente à população, por exemplo, é um 

típico programa de direita. Assim como fazê-lo pela outra extremidade, por meio do reforço 
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das fontes de financiamento da seguridade, é típico de esquerda. E os exemplos são 

numerosos: imigração, tamanho do estado, regulamentação da atividade econômica, área 

estratégica de direcionamento de investimentos etc. Celso Furtado (1999, p.94), um dos 

maiores economistas da história do país, por exemplo, afirma que o desemprego cíclico era 

tratado com técnicas keynesiana (par sua redução). Mas que a partir de 1950, ―os 

conservadores, ou seja, os ortodoxos em economia‖ inventaram o ―desemprego estrutural‖. 

 A discussão de caráter instrumental dos programas políticos é de tão 

relevante interesse quanto a análise ontológica do conservadorismo. Uma das formas de 

averiguar o caráter ideológico é justamente a distância entre o conceito e a natureza mesma 

dos programas. 

Pois se os danos potenciais das ideias dos filósofos ou ―economistas 

mortos‖ podem ser uma ameaça preocupante, mas há também ações que manifestam o 

interesse de forma mais rasa com a economia como pretexto mais banal.  

Uma forma não corriqueira da ideologia econômica com matiz de direita 

política é a economia trickle-down, algo como: economia do gotejamento. A ideia é que se o 

sistema econômico ocupar-se em ―dar dinheiro ao topo será benéfico para todos‖ (STIGLITZ, 

2014, p. 65). Porque a riqueza de uma elite, depois de acumulada, termina por transbordar 

(em muitas gotas) para as demais classes menos privilegiadas. Esta ideia nunca possuiu 

nenhuma comprovação empírica, mas tirou sua força da vantagem que traz aos privilegiados. 

No Brasil, durante a ditadura, nos anos 70, o economista Antônio Delfim Netto, então 

Ministro da Fazenda, é o responsável por uma das mais explícitas defesas ideológicas:  

Delfim afirmava querer ―fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo‖, mas os 

benefícios econômicos não atingiram pessoas de baixa renda, que tiveram 

seus salários reduzidos e sua participação na renda nacional decrescida de 

mais de 1/6 em 1960 para menos de 1/7 em 1970 (1968 – O ATO). 
 

Uma resposta padrão à concentração de renda e aumento de desigualdade da 

economia trickle-down era que, na verdade, embora a fatia do bolo reduzisse para a maioria, o 

bolo aumentava. Então, em termos absolutos, o cidadão passava a ficar mais rico e todo 

mundo se beneficiava, ainda que os mais pobres menos que os mais ricos. Postula a 

desigualdade como um requisito do crescimento. Essa narrativa foi desembainhada nos 

Estados Unidos, por exemplo. E ela tinha uma versão mais recente, aperfeiçoada. Segundo 

essa outra versão todos concordariam que reduzir desigualdades, era algo humano e 

importante. Mas adotar políticas de redução de desigualdades comprometia o crescimento e a 

estabilidade do sistema econômico. O preço disso era muito alto para a sociedade pagar. Mas 
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pesquisas do Fundo Monetário Internacional e da Organização das Nações Unidas concluíram 

que ―desigualdade está sistematicamente relacionada à instabilidade‖ (JOSEPH STIGLITZ, 

2012). O economista Joseph Stiglitz escreveu ainda que o crescimento tende a aumentar com 

a redução da desigualdade, pelo robustecimento da demanda interna: ―Quando você desloca o 

dinheiro para o topo da pirâmide, há uma lacuna na demanda‖, mas quando o sentido é 

inverso, as pessoas têm carências de consumo e a economia se dinamiza. Na verdade, a 

economia trickle-down é que penaliza a sociedade, que passa a pagar ―O Preço da 

Desigualdade‖, título de uma de suas mais conhecidas obras. Stiglitz (2014, p. 65) (entre 

muitos outros) repudia: ―Na realidade dá-se o oposto: (...) no período de desigualdade 

crescente o crescimento foi mais lento e o tamanho da fatia dada à maioria dos norte-

americanos tem diminuído‖.  

O economista Thomas Piketty é autor de um dos mais demolidores estudos 

que, nem tão obliquamente, sepultam a ideologia do trickle-down economics. Conforme ele 

mesmo enuncia em sua obra O Capital no Século XXI: 

Quando a taxa de remuneração do capital ultrapassa a taxa de crescimento da 

produção e da renda, como aconteceu no século XIX e parece provável que 

passe a ocorrer no século XXI, o capitalismo produz automaticamente 

desigualdades insustentáveis, arbitrárias, que ameaçam de maneira radical os 

valores de meritocracia sobre os quais se fundam nossas sociedades 

democráticas‖ (2014, p.9). 

 

As correlações referidas entre o respaldo da desigualdade nas pesquisas de 

psicologia e as narrativas econômicas conservadoras possuem vasta convergência.  

Em 2016, conforme historia o sociólogo Jessé Souza, professor de ciência 

política da Universidade Federal Fluminense, ―a sociedade brasileira foi enganada em um dos 

golpes de Estado mais torpes de nossa história‖ (2016, p.11). ―Os golpes sempre foram por 

mais dinheiro para poucos‖, diz.  

O golpe que depôs a titular do Poder Executivo Federal do Brasil foi 

aprovado no Congresso Nacional por força da predominância da bancada conservadora. A 

motivação financeira aludida por Jessé Souza, em grandes linhas, diz respeito ao retorno a 

uma política econômica ortodoxa, depois que o país experimentava quase treze anos de 

políticas heterodoxas, desde 2002, com exceção do ano de 2015.  

As imputações tíbias para o afastamento levaram o ex-Presidente do 

Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa a chamar o episódio de ―impeachment Tabajara‖ 

e ―espetáculo patético‖. ―É tão constrangedor! Repentinamente, forças políticas 
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ultraconservadoras tomaram o poder no Brasil‖, comentou ele, em inglês57, em uma rede 

social (JOAQUIM BARBOSA, 2016).    

Alegando atrasar o repasse de recursos para benefícios sociais e subsídios, a 

presidenta Dilma Rousseff foi acusada de maquiar o orçamento, disfarçando empréstimos que 

garantiam recursos para pagamentos de benefícios sociais. Pelo fato de ser uma prática 

adotada pelos governos anteriores do país, assim como pela maioria dos governadores dos 

estados, destacou-se que era pelo volume e não pela prática em si.  Antes do julgamento, 

peritos do Senado Federal ainda afastaram a possibilidade de ato comissivo da presidenta (e 

assim também o crime de responsabilidade), e o Ministério Público Federal pediu o 

arquivamento da alegação de crime em operações de crédito. O Congresso Nacional, embora 

oficialmente votasse motivado pelo parecer prévio de seu órgão auxiliar, o Tribunal de Contas 

da União, que sustentou por unanimidade a reprovação das contas do Executivo - no varejo, 

os parlamentares arguíam a crise econômica do país ou ―‘a corrupção‖ para afastá-la, embora 

de nada fosse a chefe do Executivo acusada (GARCIA; CALGARO; MATOSO; LIS; 

RODRIGUES, 2016). 

Miriam Leitão, jornalista e economista ortodoxa, em um meio de 

comunicação conservador, vaticinava, dias antes do impeachment, sedimentando os ânimos 

dos parlamentares e da população, num post de blog de economia intitulado ―Crise 

Econômica é a Causa da Queda de Dilma‖: ―O quadro econômico produzido pela política 

econômica da presidente Dilma não poderia ser pior: as contas públicas em total desordem. A 

pior recessão desde que o começo do século XX‖, para concluir: ―Dilma cometeu muitos 

erros políticos, (...). Mas seu principal erro foi a maneira como conduziu a economia no 

primeiro mandato‖. (LEITÃO, 2016). 

―Deputados pró-impeachment apontam crise econômica como motivo para 

afastamento de Dilma‖, anunciava a agência de notícias da Câmara dos Deputados, em 28 de 

abril de 2016 (SOUZA M, 2016). ―Senadores responsabilizam Governo Dilma pela Crise 

Econômica do País‖, era reportado em 12 de maio do mesmo ano, matéria onde o senador 

Aécio Neves (PSDB-MG), culpava a presidenta pela crise econômica e afirmando que 

manobras como as ―pedaladas fiscais‖ estavam na raiz da crise fiscal (JÚNIOR; NOBRE, 

2016). 

                                                           
57

 No original, mensagem da conta do ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa no 

programa de rede social Twitter: ―It‘s so embarassing! All of a sudden a highly conservative polítical forces took 

over Brazil.‖.   
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A ideia de má condução econômica é uma narrativa dissonante da adotada 

pela maior parte dos economistas. A entidade classista nacional, o Conselho Federal de 

Economia (Cofecon), à época, se opôs ―ao impeachment‖ e criticou a interdição que o 

Legislativo fazia das iniciativas do Executivo e ainda aprovando diversas ―pautas bomba‖ 

desestabilizadoras da economia e comprometedoras da confiança (MÁXIMO, 2016).  

Mas a disputa do real e manutenção da narrativa continuaria: ―Treze anos de 

populismo devastaram a economia‖, sentencia o editorial do jornal conservador O Estado de 

São Paulo, em junho de 2017 (A RECUPERAÇÃO, 2017). 

É importante contrastar esses diagnósticos da mídia hegemônica, dos 

economistas ortodoxos e dos políticos conservadores versus entidades de economistas, com o 

de economistas internacionalmente consagrados para além das fronteiras nacionais. 

O economista americano Paul Krugman, professor de economia e professor 

de Economia e Assuntos Internacionais na Universidade de Princeton, em Nova Jérsei, 

E.U.A., laureado com o Prêmio de Ciências Econômicas em homenagem a Alfred Nobel em 

2008, em viagem ao Brasil em 2014, fez diagnósticos bastante positivos sobre a economia 

Brasileira. Em relação à proporção entre o investimento e o consumo, disse que o país estava 

―se saindo muito bem‖ (PINHEIRO, 2014), e, que, de uma forma geral, ―o Brasil não é mais 

vulnerável há muito tempo‖(NASSIF, 2014).  

Joseph Stiglitz, professor de economia, administração de empresas e 

negócios internacionais na Columbia University, em Nova York, também laureado com Nobel 

em 2001, afirmou em 2012: ―Se olharmos para o mundo, a gente vê que alguns países que 

olharam para o precipício (econômico, político, social) e disseram: - Eu não quero ir por aí. 

Um, em particular, o Brasil, que tinha índices de desigualdades muito altos‖ (JOSEPH 

STIGLITZ, 2012).  E então implementou políticas de educação e combate a fome e agora se 

vê que em vinte anos o país derrubou seus índices de desigualdades econômica e social. Em 

sua obra O Preço da Desigualdade (2014, p. 64), avalia: 

Durante o mandato do presidente Henrique Cardoso, verificou-se um 

aumento massivo de despesas na educação, incluindo para os pobres. 

Durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, verificam-se 

despesas sociais para reduzir a fome e a pobreza. Reduziu-se a desigualdade, 

o crescimento aumentou, e a sociedade tornou-se mais estável. 
 

O economista Amartya Kumar Sen, de vasta biografia de realizações, que 

lecionou na Delhi School of Economics, London School of Economics, Universidade de 

Oxford e Universidade de Harvard e foi reitor da Trinity College da Universidade de 

Cambridge/Inglaterra, igualmente laureado com o prêmio da academia sueca em 1998, 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Delhi_School_of_Economics&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Oxford
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Oxford
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Harvard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Cambridge
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Cambridge
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afirmou em 2012 que ―o Brasil tem se mostrado muito capaz de utilizar os recursos gerados 

pelo crescimento para melhorar as vidas e as capacidades humanas‖. Continua ele: ―(...) a 

miséria pode ser vencida com políticas sociais e econômicas inteligentes, humanitárias. O 

Brasil avançou de forma considerável nesse aspecto nas últimas décadas‖ (ARAÚJO; 

HAMMES, 2012) 

Não se tratam de avaliações laterais, são pensadores e pesquisadores de 

elevado reconhecimento internacional na área econômica fazem um diagnóstico bastante 

discrepante dos jornais e profissionais conservadores sobre o resultado da política econômica 

desenvolvimentista, que combinou crescimento econômico com redistribuição de renda no 

Brasil nas últimas décadas. 

Segundo dados do banco Mundial, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 

cresceu de 523 bilhões de dólares americanos58, em 2002, para 2,417 trilhões em 2014, no 

período em que a condução da economia se deu ininterruptamente com inclinações 

heterodoxas. Descontadas as críticas desenvolvimentistas da repartição assimétrica desse 

crescimento da riqueza, na crueza ortodoxa o bolo quase quintuplicou, cresceu 376%. Em 

perspectiva, o México envergava quase 50% a mais do PIB brasileiro em 2002, 742 bilhões. 

Em 2014, crescendo regularmente (excetuando-se o soluço da crise mundial de 2008), atingiu 

1,3 trilhão de PIB. Um crescimento de 74%, portanto, para atingir, no mesmo período, um 

PIB 47% menor que o brasileiro (THE WORLD, 2017). 

A política é um espaço privilegiado para a defesa de uma concepção 

particular da história e do Estado e ―é igualmente a própria ação política quando visa a 

conquista do poder‖ (DUROZOI; ROUSSEL, 2005, p. 374).  A política da economia é uma 

fonte crucial para se entender o interesse articulado em ideologia conservadora na filosofia 

política. Na economia assistimos inflexões assertivas de que o desemprego caiu a níveis 

históricos, o Produto Interno Bruto quintuplicou, a distribuição de renda teve seu melhor 

índice da história, o saldo da dívida externa se tornou credor59
 (―IMPAGÁVEL‖, 2008), 

empresta-se dinheiro a entidades de crédito internacional pela primeira vez na história e, tudo 

isso implica em devastar a economia, conforme referido supra.  

M. Morton Auerbach defende seu doutorado nos anos 50 do século XX 

(intitulada Conservadorismo e seus Defensores Americanos Contemporâneos60), na 

                                                           
58

 Todos os valores citados na sequência, em dólares americanos (USD).  
59

 ―Em 2008, pela primeira vez, o Brasil tem em suas reservas internacionais dinheiro suficiente para quitar toda 

a dívida externa - pública e privada‖.  
60

 No Original: Conservatism and Its Contemporary American Advocates 
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Universidade de Columbia, em Nova Iorque, asseverando que o conservadorismo é algo que 

nunca fará sua transição dos valores para a realidade, da teoria para a prática: 

―conservadorismo é uma ilusão que nunca foi e nunca será capaz de traduzir suas idealizações 

para a realidade‖ (AUERBACH, 1959, pp. vii-viii; p.2, tradução nossa). A economia é um 

espaço teórico e fático privilegiado para harmonizar aspectos nucleares de suas conclusões de 

largas identidades multidisciplinares. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo procuramos delinear um conceito de conservadorismo 

reputado inserto em terreno movediço semântico por copiosos pensadores. Apesar da 

abundância de significados que elasteceram este signo ao longo de mais de dois séculos, 

consideramos vitoriosos os esforços de Anthony Quinton e Tiziano Bonazzi para o 

enxugamento do mesmo em uma terminologia útil à ciência e à filosofia política. Bonazzi faz 

justo mapeamento da disfuncionalidade do conservadorismo como um termo sem teoria, sem 

sistematização e de uso indeterminado, mas é construtivo e propositivo por contraste, quando 

alvitra definições no outro polo do espectro: o de governos progressistas como aqueles que 

estampam as seguintes características - a democracia, o cientificismo, e uma perspectiva 

histórico-materialista que leve em consideração a luta de classes, a natureza antagônica da 

vida social. É um esquadro sob medida para uma perspectiva com a síntese de Quinton que 

propõe características intrínsecas para o conceito de conservadorismo - o tradicionalismo, o 

ceticismo e o organicismo. O trabalho inestimável da professora Laura Escorsim Netto sobre 

o conservadorismo clássico contrarrevolucionário, escoimado na obra de De Maistre, Bonald, 

e, principalmente Burke, é fecundo para entender a gênese dos seus traços caracterizadores 

numa compreensão histórica que revela a natureza e circunstâncias das críticas que lhe foram 

dirigidas ao longo do século XIX, que também ajudam a compreender as fronteiras mais 

acesas do conceito. E a compreender as alterações nos valores e instituições reveladoras da 

identidade léxica, tensionada pelas descobertas científicas, pelas novas configurações e 

emancipações experimentadas pela sociedade, pelas mudanças econômicas e sociais, que 

confluem para os reposicionamentos que caracterizam a plasticidade da política. 

 Nicolas de Chamfort foi um poeta francês que nas vésperas da Revolução 

disse que a humanidade se dividia em duas partes: uma maior, que tem mais apetite do que 

refeições, e uma menor que tem mais refeições do que apetite (Apud GEARY, 2006, p. 117). 

Equilibrar essas mesas passa pelo desmascaramento de teorias e valores interessados em 

conservar desequilíbrios, distantes dos propósitos da política. 

Comte-Sponville propõe que a política ―nos reúne nos opondo: ela nos opõe 

sobre a melhor maneira de se reunir‖ (2002, p. 29). Pressupõe o conflito. O conflito em 

questão negado pelo organicismo do conservadorismo político é entre aqueles que detêm 

poder (mormente o econômico) e aqueles que não o possuem.  Um conflito intelectual, já que 

os atores sociais que executam sua agenda não exatamente são beneficiados por ela.   
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As pesquisas na área de psicologia demonstra a previsibilidade do 

comportamento conservador, ainda que a pesquisa adote um entendimento não exatamente 

coincidente com o aqui particularizado sobre o conservadorismo.  Mas o faz a partir de 

atitudes como o evitar de incertezas, que se relaciona com a resistência à mudança (que é 

correlata da tradição) e o medo causado por ameaças e por perdas no respaldo a desigualdades 

(um matiz organicista, uma vez que contemporiza com a ideia de cada um ter o seu lugar). A 

abordagem multidisciplinar possui profundas correlações que, partindo delas para filosofia 

política, corroboram o léxico, e em sentido contrário, da filosofia para estas pesquisas, 

refletem-se nas investigações.  

O espaço ocupado pelo conservadorismo na direita política, portanto, não é 

apenas um abstrato recorte de escolha voluntária epistêmica. Há mais que indicações que 

concorra com um fenômeno comportamental que a práxis dos interesses hegemônicos 

colonizou com discursos justificadores, que por vezes se exteriorizam em fragmentos 

ideológicos de parca robustez. E como bem ilustra a casuística econômica, trata-se de uma 

espaço de importância superior dos eventos da direita política, uma vez que seja ideologia 

cujo palco é sustentado em vigorosa infraestrutura neuropsíquica. 

Quando numa disputa entre direitos emancipatórios ou democráticos, existe 

coincidência com de vontade com a conveniência dos poderes hegemônicos, ou no caso 

ilustrativo, os direitos de segurança social versus o impulso de realizar reformas para 

satisfazer o desejo das elites - como assinala o cientista político Christian Edward Cyrill 

Lynch, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em entrevista a André Bernardo (2017), 

estamos diante de ideologia da direita, tomada pelo arquétipo sóbrio proposto por Chomsky, 

citado por Bobbio: o de estar ―do lado dos ricos‖. 

A primazia da força, das hegemonias retro apresentadas, são fatos 

imorredouros na saga humana. Retomemos um clássico da filosofia, Politeia, de Platão, que 

apresenta na sua parte inicial uma definição de justiça por Trasímaco: justiça como o interesse 

dos mais fortes (1956, p.28). Na estreiteza da literalidade da tradução dessa proposta 

conceitual, grandes pensadores do direito no Brasil miseravelmente assim a tem diagnosticado 

no país, nos nossos tempos de judicialização da política. 

O cientista político Luiz Felipe Miguel (2017), da Universidade Estadual de 

Campinas, assim resume esse conflito, essa oposição entre o poder hegemônico, de um lado, e 

a democracia e os direitos emancipatórios, de outro, em artigo que a analisa o quadro político 
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nacional diante de uma iminente renúncia ou deposição do atual Presidente da República, 

Michel Temer, e a possiblidade de realização antecipada de eleições diretas: 

O oposto das diretas é a pressão ostensiva do "mercado" (que, no noticiário, 

é o nome de fantasia do capital) para que o sucessor não esmoreça nas 

"reformas" (o nome de fantasia para a retirada dos direitos). É 

impressionante como, na imprensa, a necessidade de ouvir a população é 

desdenhada como irrelevante ou estigmatizada como "golpe" (!), mas as 

vozes do capital são reverberadas cuidadosamente. O recado é claro: a 

vontade popular não pode atrapalhar a vontade do "mercado". O casamento 

entre capitalismo e democracia, que sempre foi tenso, agora se mostra 

claramente como uma relação abusiva. A regra era que o capital impunha 

sua vontade pelos mecanismos do mercado, o que já lhe dava um poder de 

pressão descomunal, mas os não-proprietários tinham a chance de limitar 

esse poder graças ao processo eleitoral. Essa salvaguarda não é mais aceita. 

Ela terá que ser imposta novamente ao capital, como o foi nas primeiras 

décadas do século XX. 

 

A utilidade e a propriedade do conceito do conservadorismo político, para 

identificar um segmento, uma parcela da ideologia de direita deve então se dirigir aos 

fenômenos que se adequam as três características conservadoras retro apresentadas.  

O espectro da direita política possui diversas outras nuanças que são 

capturados por vasta conceituação: libertarismo, democracia-cristã, nacionalismo, nacional-

socialismo, fascismo, etc. 

 No caso do fascismo, Edda Saccomani (1986, p. 466) faz ponderações que 

servem para alguma perspectiva para o esforço que empreendemos com a definição de 

conservadorismo. Ele diz que são várias as definições de fascismo e que isso é devido tanto à 

complexidade do objeto de estudo, como à pluralidade de enfoques do multifacetado 

fenômeno. São três os usos principais do termo: o do núcleo histórico principal do fascismo 

italiano; o que articula o fascismo italiano com o que foi chamado de fascismo alemão, 

naquilo que tinha de semelhante entre critérios organizativos e finalidades políticas; e, 

finalmente, os movimentos que sucederam o fascismo histórico e guarda com ele algum(ns) 

grau(s) de semelhança com quaisquer de seus traços reveladores, seja com as características 

ideológicas, critérios de organização ou finalidade políticas. ―Nesta última acepção, o termo 

Fascismo assumiu contornos tão indefinidos, que se tornou difícil sua utilização com 

propósitos científicos‖. 

O conservadorismo político convive com a retro mencionada hesitação 

léxica. O adjetivo conservador se aplica na maioria das discussões de cariz político, entre seus 

usos principais: a interesses das elites/ricos/poder econômico, à tradição, ao organicismo, ao 

ceticismo científico. Ou seja, assim como no fascismo, se aplica a predicação a fatos que 
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guardam analogia com alguma das características do conservadorismo. A filosofia política 

deve repudiar esse tipo de talhe de instrumentalização léxica para seus propósitos científicos 

pela mesma razão que rejeita aquela do fascismo disperso. 

O delineamento de um léxico, para que tenha validade e utilidade na 

filosofia política, exige rigor semântico, para que por fim seja útil e tenha valor para a 

política, ou seja, para a reunião de opiniões diversas, de polos diferentes, de valores 

antagônicos. 

As condições socioeconômicas injustas e mal distribuídas são uma 

motivação natural para a ação dos esforços do progressismo e coincide com uma agenda 

voltada para os materialmente injustiçados. A objeção conservadora sempre coincide com a 

perenidade ou estabilidade das condições do estrato social favorecido. Antes mesmo que que 

se analise e dispute a propriedade de argumentos, parte a parte, o conservadorismo idealiza o 

passado, decreta inescapável o presente e interdita o futuro na justeza de suas características. 

A tradição é uma consagração do passado, é uma reverência deslumbrada 

pelo pretérito, a sabedoria é depositária e o tempo o avalista das razões. O progressismo olha 

para o passado com o olhar crítico do historicismo, com a história como resultado do engenho 

humano, sublinhando que ele é seguimento do sucesso das forças hegemônicas na construção 

de seus sistemas. 

O presente organicista do conservadorismo é pouco permeável às mudanças. 

Cada cultura, cada nação está no mundo compondo um equilíbrio funcional, como órgãos 

estão para um corpo. O equilíbrio social do presente é abalado por esse transplante estranho à 

ordem pré-estabelecida. Para progressismo o que é fundamental na condução do presente e 

nas decisões sobre o tecido social é a democracia. A realidade experimenta constantes 

mudanças que devem democraticamente ser geridas pelo entendimento social ampliado e 

presente da vontade conjunta dos interessados. 

O futuro conservador é protegido por aquele ceticismo científico especial. 

Pela incapacidade da teoria abstrata dar conta do real e da complexidade do mundo. 

Embora busque organizar diversos fenômenos, a ideologia conservadora é 

um fenômeno em si que promove a manutenção do estado de coisas, o represamento das 

transformações sociais. Pelas leis da física a resultante de forças é determinada pela direção, 

sentido e intensidade com que atuam sobre o objeto. A força do voto que seria uma resultante 

democrática natural de justiça e dignidade social é sabotada pelo sistema informativo 

(cognitivo) e representativo, cujo sufrágio fica vulnerável às narrativas oferecidas pelos meios 
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de comunicação nas mãos do grande capital e da apresentação oblíqua de seus representantes 

como mandatários de causas do interesse coletivo, dentro do sistema político democrático-

representativo, do brasileiro em particular. As eleições majoritárias dos poderes executivos 

federal, estadual e municipal tem permitido algum espaço para o interesse da coletividade 

lograr ser bem sucedido na representação. Mas nas eleições proporcionais a pulverização de 

partidos e postulantes obnubilou o discurso e tem favorecido simploriamente os melhores 

financiamentos em detrimento do conteúdo ou qualidade das agendas.  

 O conceito do conservadorismo político é um segmento sobressaído do 

espectro da direita politica. Embora seja uma das suas perspectivas, ele coincide com 

inflexões de psicologia social que arregimentam a multidisciplinaridade para uma análise 

satisfatória da reverberação que esse conceito da filosofia política possui com outras áreas das 

ciências. O esforço desse estudo foi o de contribuir para essa identidade epistêmica do 

conceito na teoria pura da filosofia política para que possa experimentar melhores articulações 

nos modelos trabalhados nas pesquisas das ciências humanas e naquelas procedidas em áreas 

afins. 
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