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Resumo

O presente artigo tem como objetivo apresentar as questões religiosas da corrente filosófica do professor José

Soriano de Souza presente em seu compêndio Lições de Philosophia Elementar Racional e Moral entre os

questionamentos e críticas norteados pela razão direcionados por Tobias Barreto ao ocupante tomista da

cadeira de filosofia do Gymnasio Pernambucano, bem como a sua obra. Ambos foram intelectuais que se

destacaram no ambiente cultural brasileiro da segundo metade do século XIX. Defendiam ideais filosóficos

distintos, enquanto José Soriano era adepto da chamada “filosofia da igreja” por reforçar a doutrina

Aquinense, Tobias Barreto tinha como alto ideal a filosofia moderna, característica que deu aos intelectuais

tratados neste artigo a condição de oponentes.
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Resumen

El presente trabajo pretende presentar las cuestiones religiosas de la corriente filosófica de lo José Soriano de

Souza presente en su compendio Lições de Philosophia Elementar Racional e Moral entre las perguntas y la

critica guiado por la razón dirigida por Tobias Barreto a lo ocupante tomista de la silla de la filosofia de lo

Gymnasio Pernambucano, así como a su trabajo. Ambos eran intelectuales que se han destacado en lo

ambiente cultural brasileño de la segunda mitad del siglo XIX. Defended ideas filosófica distinta, mientras

José Soriano era adepto de la llamada “folosofía de la iglesia” por reforzarse la doctrina Aquinense, Tobias

Barreto haría como lo alto ideal la filosofia moderna característica qué dio a los intelectuales tratado em este

artículo la condición de opositores.

Palabras-clave: José Soriano de Souza. Tobias Barreto. Lições de Philosophia Elementar Racional e Moral.
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Introdução

Das correntes filosóficas presentes no século XIX no Brasil pretende-se analisar neste artigo a chamada

Filosofia da Igreja, que entre seus adeptos destacamos o professor José Soriano de Souza como um dos

principais representantes e a Filosofia Moderna ou Positivista, que dos seus representantes, destacamos

Tobias Barreto de Menezes como um dos principais.

No Brasil em meados do século XIX as questões religiosas vieram a desenvolver o interesse pela chamada

filosofia da igreja, da qual se destacou como “filósofo católico” José Soriano de Souza (1833-1895), egresso

do Lyceu Provincial da Parahyba do Norte, formado em Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
4 e em Filosofia pela Universidade de Louvain5. Seu compêndio Lições de Philoshopia Elementar Racional e

Moral publicado em 1871 na cidade do Recife foi adotado como manual de ensino de Filosofia do Gymnasio

Pernambucano, colégio ao qual José Soriano ocupou a cadeira da mesma disciplina.

Contemporânea às questões religiosas, segundo Cruz Costa, ocorreu em meados do século XIX, a primeira

grande transformação na história da inteligência brasileira. Foi naquele momento que ressoou a polifonia de

novas correntes de idéias no Brasil e, a mais importante delas, o positivismo. (1964, p. 9). Essas

transformações de ideias abriria espaço para o então Germanista Tobias Barreto (1839-1889), autor das

obras, Filosofia e Crítica, Estudos Alemães, Estudos de Filosofia, dentre outras. Da sua devoção a cultura

alemã Tobias Barretos ainda publicou em Escada, cidade onde residia, em língua germânica, o jornal

Deutscher Kaempfer, como bem demonstra Cruz Costa (1964, p. 12), escrito, composto e, talvez, só por ele

lido.

Portugal a partir do século XVIII deixou de ser, assim como demonstrou Sílvio Romero (1888), o mestre dos

nossos pensamentos, passaríamos então a interessarmo-nos com o que ocorria no mundo. Diante do contexto

olharíamos com bons olhos para a França que segundo Bastos (2008) “o século XIX pode ser considerado

como um século em que a nossa cultura absorveu tudo, ou quase tudo, o que se produzia na França”. Mas,

além da França, também buscaríamos na Inglaterra e Alemanha contribuições literárias, sobretudo filosóficas.

Na obra Lições de Philosophia Elementar Racional e Moral José Soriano demonstrou que a “maxima

necessidade de nossos tempos, é a restauração da metaphysica christã, fundada por S. Thomaz no

maravilhoso accordo das duas luzes do espirito humano, a razão e a fé”. Um demonstrativo claro da filosofia

empregada na elaboração do seu manual. Seus estudos ou seus compêndios trazem em suas entrelinhas

como base principal as referências às obras de Liberatore6, Sanseverino7 e Kleutgen8, o que o torna segundo

Campos (1998, p. 47) um ardoroso defensor da neoescolástica. Sobretudo como demonstra o próprio Campos

(1998) ao analisarmos de forma mais detalhada a obra de José Soriano, não conseguiremos identificar sua

preocupação no que diz respeito à renovação da filosofia Aquinense, assim como se preocuparam outros

neoescolásticos. José Soriano deleita-se sobre a linha tradicional do tomismo, assim como afirmou em seu

prefácio quanto à necessidade de restaurar a metafísica cristã sob a luz da razão e da fé.

Ardoroso defensor do Tomismo e empenhado em restaurar a relação da razão e fé através da doutrina

Aquinense, José Soriano e sua obra recebeu as mais duras críticas daquele que já era na época um ilustre

intelectual e professor da Faculdade de Direito do Recife e que veio também a se tornar seu principal

oponente, Tobias Barreto. No período em que eram predominantes as ideias positivistas, Tobias Barreto
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considerava irrelevante propor a questão do relacionamento entre fé e razão, como bem fizera Jose Soriano

em sua obra Lições de Philosophia Elementar Racional e Moral. Para Tobias Barreto, segundo Campos (1998,

p. 47), o que se deveria colocar, qual temática central do próprio filosofar, era o problema da essência e

limites da filosofia e não a questão, tipicamente medieval, do relacionamento, entre razão e fé.

As referências de Soriano de Souza as obras dos neoescolásticos, bem como a doutrina Aquinense lhe

renderam pelas mãos de Tobias Barreto alguns comentários, como o comentário presente na obra Estudos de

Filosofia em que o autor dedica um capítulo a falar de José Soriano e sua “filosofia da igreja”.

O Sr. Dr. J. Soriano de Sousa tem uma pretensão opiniática incoercível: reagir contra

o século e esbo-fetear a civilização moderna [...] Ele julga prestar com os seus livros

um certo serviço à causa da Igreja [...] Não basta escrever um, dois, três livros para

conquistar o título de escritor. Não basta vir atualmente afirmar, por exemplo, que o

tomismo é a verdadeira, a única filosofia, para ser considerado um espírito distinto

[...] Não basta, em uma palavra, lançar na circulação meia dúzia de idéias velhas,

desenterradas do jazigo secular, para se merecer a nomeada de homem instruído

[...] O ilustre doutor é assaz ingênuo. Ainda julga que a sociedade moderna é teatro

das velhas contendas entre a razão e a fé [...] O Dr. Soriano está muitíssimo

atrasado. Pressente-se que o seu livro é uma repetição de matéria velha e

inaproveitável (BARRETO 1977, p. 248, 251, 252).

No concurso para a cadeira de Filosofia do Ginásio Pernambucano (1867) ocorreu o primeiro encontro entre

ambos os intelectuais que segundo Luiz Antônio Barreto (1994 p. 9) é o estudante contra o mestre, é o jovem

formando seu espírito, de um lado, e um professor experiente, médico e doutor pela Universidade de Louvain,

na França, que exercia forte influência sobre professores e estudantes e jornalistas, do outro.

Após esse fato, a relação fé e razão, ou José Soriano conservador e Tobias Barreto moderno, tratado neste

artigo, criou um clima de intensa hostilidade entre as duas famílias. Em uma carta endereçada a Carvalho

Lima Júnior, Tobias Barreto faz um comentário do concurso para a cadeira de Filosofia do Gymnasio

Pernambucano em que concorreu com José Soriano. Na carta Tobias relata que, “não obstante ir em primeiro

lugar fui preterido por esse doutor, alegando-se como razão da preferência o ele ser casado e eu solteiro”.

(BARRETO, 1994 p. 9). Dai por diante extensos foram os textos do intelectual germanista ao ocupante

tomista da cadeira de Filosofia do Ginásio Pernambucano.

Conservadorismo e modernidade: entre questões e questionamentos

Sem esconder sua preferência pela religião, sobretudo à doutrina católica, José Soriano a todo o momento faz

referência a sua crença, bem como o que espera para os estudantes.

Jovens estudantes de philosophia, em vossas lucubrações tende sempre presente

que a religião se não cria talentos, desenvolve e tempera os que a natureza dá. A

religião salvou a civilisação da barbaria, e creou as sciencias nas nações christãs; só
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ella pôde pois nos conservar na civilisação. A religião interessará sempre a

intelligencia e ao coração humano, porque tem com o homem inteiro, com suas

faculdades iutellectuaes e sensíveis, com seus deveres, até com suas paixões, com o

seu destino presente e futuro a mais intima e universal relação. Só a ella compete

dizer a ultima palavra sobre o principio e o fim do homem, questão maxima da

philosophia, assim como sobre os meios de attingir a aquelle fim; e a philosophia que

não quizer ser inimiga do homem, deve esforçar-se por conduzi-lo direitamente ao

seu destino. (SOUZA, 1871, p. 18).

Seu alto ideal filosófico já pode ser percebido logo no prefácio se sua obra, quando demonstrou direcionar

seus estudos a partir da filosofia cristã, mesmo mostrando o outro lado, neste caso a filosofia racional. Estudo

ao qual o autor vai classificar como naturalismo e sobrenaturalismo. Apresentando ambas as partes são

evidentes a cada ponto suas características Aquinenses, ao defender e gravitar intensamente em sua

espiritualidade. Ainda da relação fé e razão, comenta Soriano de Souza,

Na ordem intellectual a luta é propriamente entre a razão e a fé, a philosophia e a

revelação. Pretende a razão, sem respeito a Deos, ser o arbitro unico do verdadeiro

e do falso, do bem e do mal; ser a lei para si propria, e sufficiente por suas forças

naturaes para alcançar o bem dos homens e dos povos. Declara-se fonte de todas as

verdades religiosas, e consequentemente a regra soberana pela qual o homem póde

e deve procurar o conhecimento de todas as verdades. Ousa declarar por inimiga a

fé de Jesus Christo, e como inutil, e até nociva a revelação. Emfim, a philosophia,

producto dessa razão, proclama que nem pôde nem deve submetter-se a autoridade

alguma! (SOUZA 1871, p. 6)

Demonstrou José Soriano ao escrever sobre determinado assunto que a razão humana e a religião, bem como

a filosofia e a revelação, são provenientes da razão divina. Uma vez que sendo estas, consideradas pelo autor

fruto de uma ação do próprio Deos, seria então a religião pensamento divino, verdade eterna, invariável e

perpetua, e a filosofa pensamento humano, ou seja, o pensamento humano, instrumento da philosophia, e a

fé instrumento da religião são dons de Deos. (1871, p. 7). Mas, nem mesmo diante de tal conclusão, se

coloca o intelectual tomista a igualar religião e filosofia. Ainda que considerando terem saído ambas das

dadivosas mãos de Deos autor de todo ser. (SOUZA, p. 8)

Fato que nos questionamentos da razão de Tobias Barreto representava o atraso da filosofia, pois nas

próprias palavras do Tobias teria José Soriano desenterrado uma matéria velha para mais uma vez repeti-la

sem que houvesse nenhuma espécie de aproveitamento. Porque,

no meio do triunfo geral da ciência moderna, que chegou a transformar a própria

religião, até no que ela tem de mais íntimo e profundo, o seu conceito, a sua idéia

[...] o nosso filósofo se esforça por fazer a árvore seca da Idade Média reflorir e

frutificar. Essa época morreu. (BARRETO 1977, p. 252, 253)
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Adepto da “reflexão filosófica” e do “livre-pensar”, Tobias Barreto defendeu a ideia de que por meio da

observação estaríamos aptos a visualizar as possibilidades do mundo material, bem como do mundo

espiritual. É sob a luz dessas ideias que podemos pensar a contrariedade de Tobias quanto à filosofia

religiosa.

Religião natural é uma palavra sem sentido, como são muitas outras empregadas

pela escola espiritualista. Pergunto – ou a religião seja um simples estado transitório,

ou seja o perene resultado de uma faculdade psíquica – o que há de certo e

incontestável é que ela precedeu à filosofia, e, como tal, é um antecedente histórico,

de que se não pode fazer abstração, com o fim de mostrar que a razão humana é

capaz de estabelecer, por si só, os mesmos princípios em que assentam, mais ou

menos, todas as religiões. E se a filosofia, vindo depois delas, encontra o espírito

humano invadido e impregnado de crenças, é uma tentativa improfícua e malograda

querer racionalizar os dogmas religiosos, como assuntos especulativos, pois que, em

última análise, a filosofia, nesta parte não fica sendo mais que um comentário, uma

explanação palavrosa da dogmática positiva. (BARRETO 1977, p. 125,126)

Fomentar e edificar no Brasil um pensamento científico, assim como buscavam os engenheiros e militares,

classes jovens deste país que erguiam a bandeira do positivismo, foi o grande desejo de Tobias Barreto.

Contudo, para Tobias, segundo Nascimento (1999, p. 169) era fundamental que se constituísse um tipo de

cientificismo que não prescindisse da filosofia. Embalado por esses ideais o ilustre intelectual não só produziu

uma massa crítica como também contribuiu para evitar que o cientificismo ganhasse características

totalizantes e eliminasse as possibilidades de pluralismo. (NASCIMENTO 1999, p. 169)

No período em que as ideias positivas fortemente faziam-se presente e em oposição no campo filosófico ao

qual José Soriano habitava o da metafísica cristã, buscou o intelectual continuar a viver sua espiritualidade

religiosa, mesmo segundo Guimarães (2014, p. 39) percebendo a ameaça aos seus intentos de difusão do

espírito especulativo advindo da Europa e cada um procurou o caminho que lhe parecia mais viável ao seu

enfrentamento, a partir das próprias fontes europeias. Diante de tal contexto José Soriano faz de seus

conhecimentos escolásticos ou da renovação tomista o caminho mais seguro para manutenção da vida

espiritual e religiosa, bem como da salvação. Estimulado por sua crença continuou a ensinar e a publicar

compêndios de filosofia sob forte característica do pensamento de São Tomás de Aquino.

Aquiles Guimarães (2014) comenta que os compêndios de José Soriano foram “lançados as trevas” pelo

preconceito arrogante e ignorância que se valeu a crítica positivista ao criticá-los. O mesmo autor ainda

comenta que os referidos compêndios,

estão a serviço da preservação da metafísica tomista. Mas é por isso que eles

representam a primeira tentativa lúcida de exposição de um pensamento metafísico

e doutrinário que serviria como base de sustentação dos argumentos contra o

superficialismo cientificista que começava a dominar a cultura brasileira e iria

prolongar-se até às primeiras décadas do século XX. (2014, p. 39)
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Na segunda parte de seu compêndio José Soriano bem demonstra as questões concernentes a Metaphyca. “A

divisão da metaphysica sahe da natureza de seu objecto, o qual, como já vimos, é o ente incorporeo por sua

propria natureza ou por precisão do espirito” (SOUZA 1871, p. 122). Propôs então, José Soriano, dividir os

estudos da metafísica em Ontologia, Psicologia e Teologia natural. O que na visão de Tobias Barreto era

inadmissível incluir a Ontologia no curso de filosofia racional e moral, por se tratar no seu entendimento de

uma “velha futilidade” que a vista do contexto em que se encontrava as questões filosóficas, a perspectiva de

inclui-la não faria nenhum sentido, nem mesmo carregaria em si, valor algum.

Assim como demonstrou Nascimento (1999, p. 166), a clareza que se fazia necessária ao mundo passaria

necessariamente pela pesquisa filosófica, fato que aos olhos de Tobias Barreto as lições de filosofia de José

Soriano eram desprovidas deste requisito. Reivindicou então, o intelectual germanista, pelo caráter científico

não existente na obra de José Soriano, ao relatar que,

o que deturpa essencialmente o volume do ilustre doutor é a falta absoluta de

espírito científico. A sua filosofia tem um propósito firme: desprezar, como indignos

de atenção, os achados da ciência moderna, máxime os que podem contrariar a

teologia escolástica. Nota-se este fenômeno: o Dr. Soriano é um médico e está

portanto habilitado para esclarecer o estudo do homem com os dados de outros

estudos.

O filho de “Hipócrates”, José Soriano, como foi chamado por Tobias Barreto não demonstrava em seus

escritos sua outra formação, em medicina. Fato que se tornou nos apontamentos de Tobias sobre seu

oponente filósofo alvo de muitas críticas. Não queria o filosofo tomista graças com as ciências médicas,

quando lançava-se sobre elas fazia-o com desdém, guardou suas forças para debruçar-se sobre sua tão

aclamada Summa Theológica. Ao analisar tal aspecto, considerou Tobias Barreto que a filosofia conduzida por

um médico deveria se mostrar menos pobre, menos frívola e estéril do que a vemos nas mãos do nobre

doutor. (BARRETO, 1977, p. 260)

Analisar sobre o seu espírito e a sua tendência dominante foi à dinâmica adotada por Tobias Barreto ao

apreciar as Lições de Philosophia Elementar Racional e Moral de José Soriano. Para ele o fato de José Soriano

não ser muito simpático e, além disso, conviver com o credo no seu discurso e diariamente assistir a missa

fazia do seu compêndio algo sem vida, que não encerra uma só coisa aproveitável (BARRETO, 1977, p. 275)

afirma o autor referindo-se a obra de José Soriano. Diante de todas essas conclusões finaliza o capítulo

acrescentando ainda que José Soriano e sua obra nada acrescentaram ao cofre literário brasileiro, que

segundo o próprio Tobias Barreto (1977) ainda era muito vazio.

A filosofia escolástica ou tomista voltando-se para as causas da ciência e civilização e, sobretudo, prestando

seus serviços, formou no pensar de José Soriano (1871), os maiores gênios dos tempos modernos. Diante de

tal afirmativa, ao voltarmos a olhar para o compêndio perceberemos seus princípios, suas definições,

proporções e demonstrações, além de refutações que lhe fazem. Listadas tais características, eis o método

escholastico, cuja perfeição é insuperavel, e que procuramos seguir n&39;aquelle livro. (SOUZA, 1871, p. 15)

A concisão do material, José Soriano lança ao olhar dos doutos que o fizerem sua leitura, mas de antemão já
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aponta algumas considerações que de todas as contestações as que não poderiam ser contestadas eram as

que se referem aos pontos do programa de ensino de filosofia, pois estas segundo o autor foram tratadas pela

genuína e verdadeira doutrina dos grandes mestres. Comparadas essas doutrinas com as dos mestres

filósofos dos tempos modernos possibilitaria ao jovem estudante tornar-se bom conhecedor de ambos as

correntes filosóficas, a antiga e a moderna, segundo José Soriano (1871).

Contento todos esses atributos em sua obra julgou o autor ter dado toda forma possível de atualidade ao

livro, uma vez que para constatar tal característica bastava uma simples inspecção do índice das materias.

(SOUZA, 1871, p. 17)

Considerações finais

É importante ressaltar aqui nessas considerações à rica e sólida cultura filosófica que ambos os intelectuais

tratados neste artigo possuíam. De um lado o conservador defensor das doutrinas escolásticas e principal

vulto do pensamento tomista no Brasil e do outro o moderno principal representante brasileiro do

germanismo.

Tobias Barreto através de suas reflexões filosóficas demonstrou-se tão aprofundado que segundo Nascimento

(1999) seus contemporâneos ao apreciá-lo sempre se dividiam em duas posições. A primeira ficava aqueles

que apaixonadamente ao renunciarem seu senso crítico apoiavam as ideias modernas do filósofo. A segunda

habitavam aqueles que por não concordarem com suas reflexões filosóficas agrupavam-se em espécie de

adversários por conta das posições de indignação demonstradas, como bem apontou Nascimento (1999).

Desestruturar o mundo ao qual lançava o adjetivo de velho estava dentro do projeto de Tobias. Ação que logo

percebemos em suas críticas por ele chamadas de matérias velhas contidas no compêndio Lições de

Philosophia Elementar Racional e Moral utilizado para as aulas de Filosofia no Ginásio Pernambucano.

José Soriano como bem demonstrou Campos (1998) foi um pensador sincero, que defendeu suas posições,

com clareza e plena consciência. Com suas qualidades pessoais aliadas a sua formação na Europa, mesmo

não produzindo uma obra original no ponto de vista de Tobias Barreto, possuía José Soriano uma cultura

filosófica bastante significativa tendo em vista o ambiente cultural brasileiro de sua época. O embasamento

teórico/filosófico ao qual conhecia e utilizou influenciou diretamente sua vasta obra literária, jurídica, política,

filosófica e religiosa. A soma de todos esses aspectos relacionados ao intelectual tomista lhe garante

indiscutivelmente um lugar de destaque no contexto histórico cultural brasileiro dos oitocentos.
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