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RESUMO 

 

Este texto analisa as ideias e práticas do historiador brasileiro João Ribeiro a respeito do seu 

entendimento sobre filosofia, história e filosofia da história. Como fontes básicas são 

empregados os artigos “A filosofia no Brasil” (1917), o ensaio “A sciencia na história” (1894) 

e o escrito didático “História universal” em três versões, publicadas, respectivamente, em 1918, 

1924 e 1932, submetidos às estratégias de exegese e hermenêutica. Os resultados indicam que 

João Ribeiro compreende a filosofia como o estudo metafísico centrado na transcendência, e a 

história, como ciência cujo objeto é constituído pelas ações sociais sendo sua cientificidade 

fundada em leis universais. A análise da História universal permite inferir que sua historiografia 

didática narra acontecimentos que fundamentam uma filosofia da história. João Ribeiro adota 

em seu compêndio a linha de sucessão civilização fluvial (Nilo, Eufrates)/civilização 

mediterrânea (gregos e romanos)/civilização atlântica (povos modernos) e, distinguindo a 

história dos povos orientais como os mais antigos testemunhos de civilização seguidos dos 

gregos e dos romanos e dos povos modernos – frutos da fragmentação da civilização greco-

romana, reporta-se à divisão clássica do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

elaborada em sua obra “Filosofia da História” (1837). 

Palavras-Chave: Filosofia. Filosofia brasileira. História. João Ribeiro. Filosofia da história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This paper analyzes the ideas and practices of the Brazilian historian João Ribeiro about his 

understanding of philosophy, history and philosophy of history. As basic sources are employed 

Articles "Philosophy in Brazil" (1917), the essay "The science in history" (1894) and the 

didactic writing "Universal History" in three versions, published respectively in 1918, 1924 and 

1932 subjected to exegesis and hermeneutics strategies. The results indicate that João Ribeiro 

understands philosophy as metaphysical study focused on transcendence and history, as a 

science whose object is made up of social action and its scientific founded on universal laws. 

The analysis of World history shows that its didactic historiography narrates events that 

establish a philosophy of history. João Ribeiro adopts in his compendium line of succession 

civilization river (Nile, Euphrates)/Mediterranean civilization (Greek and Roman)/Atlantic 

civilization (modern people) and distinguishing the history of Eastern peoples as the oldest 

testimonies of civilization followed by the Greeks and the Romans and the modern people - 

fruits of fragmentation of Greco-Roman civilization, refers to the classical division of the 

German philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel developed in his "History of Philosophy" 

(1837). 

 

Keywords: Philosophy. Brazilian philosophy. History. John Ribeiro. Philosophy of history. 
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INTRODUÇÃO 

 

É majoritário entre os professores com os quais estudei, no curso de licenciatura em 

Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, no período entre 2007 a 2012, o posicionamento 

de que o filosofar significa refletir criticamente e sistematicamente. A filosofia, portanto, teria 

como propósito principal a investigação das ideias e da linguagem. Ambas as motivações 

partem das assertivas contidas nas duas vertentes às quais se aliam os integrantes do 

Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe – a Filosofia Ocidental e a 

Filosofia Analítica.  

Enquanto os que se enfileiram nas bases da filosofia continental “[...] interessam-se pelo 

que disseram os grandes filósofos do passado, os que se associam a filosofia analítica 

interessam-se em primeiro lugar pelos problemas filosóficos, os quais tentam resolver (ou 

dissolver)” (RECANATI, 1993). Para os filiados aos continentais a metodologia a ser utilizada 

visa identificar na história o movimento das ideias, já para os associados aos analíticos há que 

se utilizar a análise lógica da linguagem (BRITO, 2011). 

Se esse consenso temporário sustenta uma ideia de filosofia, o mesmo não se pode dizer 

acerca da existência de uma filosofia representante desses movimentos no Brasil. Curioso é que 

na grade curricular do referido Curso existia, até então, uma disciplina intitulada “História da 

Filosofia no Brasil”. Qual, então, o objeto dessa disciplina? 

O Programa da referida disciplina que me foi apresentado no ano de 2012 prescrevia o 

seguinte: História da Filosofia no Brasil. Como objetivo principal de ensino constava na ementa 

o de perquirir sobre a “possiblidade de uma filosofia brasileira”. Objetivos específicos: a) 

Colocar em causa a seguinte questão: existe ou não filósofo e filosofia, no Brasil? b) Levar a 

cabo a realização de uma breve pesquisa sobre a questão com o fito de dar uma resposta. Dentre 

os conteúdos elencados encontravam-se: I. O conceito de filosofia e suas implicações na 

formação do Licenciado em Filosofia; II. A reflexão acerca do trabalho do Licenciado em 

Filosofia (filósofo) (Anexo A). 

A ementa do curso, os objetivos e a própria posição do ministrante da disciplina, o Prof. 

Dr. Marcos Antônio da Silva, suscitaram a minha reflexão sobre várias questões, entre as quais 

as que ancoram este texto: existiriam “filósofos” no Brasil? Existiria, como extensão, uma 

filosofia “brasileira”, no sentido levstraussiano de diferente de outras práticas e saberes 

filosóficos produzidos em solo alemão, francês, inglês, por exemplo, e aceita entre os 

“filósofos" nascidos no país? 
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Essas questões foram não apenas suscitadas no programa da disciplina, mas também 

discutidas em vários momentos no decorrer do semestre letivo. Entre os colegas de curso, a 

negação foi generalizada. As contestações levantadas sobre a relevância do estudo da disciplina 

poderiam ser reduzidas à alegada “inutilidade” da matéria – ponto pacífico entre os colegas – 

uma vez que, para eles, não existia uma filosofia do Brasil. Tamanha certeza poderia vir a ser 

considerada, no mínimo, intrigante posto que nos semestres anteriores (sete até então cursados) 

não havia sido feita qualquer menção acerca de uma filosofia do Brasil ou sobre filósofos 

brasileiros.  

No entanto, em minhas investigações iniciais a respeito do tema, vi ampliada a discussão 

da existência ou não de uma filosofia brasileira e/ou de um pensamento filosófico brasileiro. 

Na literatura especializada encontrei vários grupos de estudiosos em filosofia defendendo a 

constituição de uma filosofia nacional enquanto outros negavam veementemente uma formação 

brasileira filosófica. 

Diante de tão instigante debate e profícuas leituras sobre o tema, concluída a licenciatura 

elaborei um Pré-projeto – “Educação filosófica genuinamente brasileira: conjectura ou 

realidade?” – cujo objetivo geral o de investigar a possibilidade, ou não, de construção de um 

pensamento filosófico e consequentemente a sistematização de uma filosofia brasileira. 

Tratava-se de examinar a historicidade da filosofia no Brasil do período colonial à 

contemporaneidade com a finalidade de acrescentar à discussão sobre a existência de uma 

filosofia brasileira subsídios na solução da questão. 

Em 2013 adentrei ao Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Sergipe com as certezas que carregam os sonhadores. 

Gradualmente os sonhos cederam lugar ao amadurecimento da pesquisadora e no decorrer da 

escrita deparei-me com a inexequibilidade do projeto – o lapso temporal a ser pesquisado era 

extenso para o período delimitado a uma dissertação de mestrado.  

Várias tentativas foram realizadas e diversos recortes cogitados sem que as dúvidas e 

obstáculos fossem dirimidos. A inviabilidade temporal do projeto e a incompatibilidade de 

agenda obrigou-me a requerer um novo orientador. O Professor Doutor Itamar Freitas de 

Oliveira aceitou minha solicitação e a reestruturação do projeto foi realizada mantendo a 

questão principal: existe uma filosofia brasileira? O caminho escolhido para chegar a uma 

resposta provável foi entrelaçar filosofia, história, filosofia da história, teoria da história.  

Como fio condutor foi eleita a obra do historiador e filósofo brasileiro João Ribeiro. 

Para alcançar o objetivo proposto a escrita assumiu os seguintes passos: descrever, em primeiro 

plano, a trajetória da filosofia no Brasil e apresentar as posições convergentes e divergentes 
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sobre uma possível singularidade, buscar identificar qual o pensamento de João Ribeiro a 

respeito da filosofia brasileira, estipular o que se entende por filosofia, história, filosofia da 

história e teoria da história nesta investigação, explicitar a posição de João Ribeiro a respeito 

da história como ciência, indicar os elementos constituintes que remetem a uma filosofia da 

história na história universal de João Ribeiro e, por fim, concluir pela existência ou não de uma 

filosofia brasileira. 

Evidentemente, este não é o primeiro trabalho sobre o pensamento “filosófico” e a 

escrita didática de João Ribeiro. Mas é o primeiro que tenta unir esses dois domínios de 

investigação. O comum, na literatura corrente, dos últimos oito anos, tem sido entender João 

Ribeiro como um renovador em termos de apropriação de teoria da história e de inovador no 

que diz respeito à arquitetura da informação da historiografia didática, como pode-se concluir 

a partir da síntese de alguns dos principais trabalhos que tratam da obra do pensador sergipano. 

Entre os que entendem João Ribeiro como um teórico inovador está Patrícia Hansen 

(2000). Ela afirma que o historiador laranjeirense adota pedagogias diferenciadas para a 

formação do professor e a ideia de formação do cidadão. A pedagogia destinada à formação do 

professor traz como recursos o método de organização dos conteúdos e a utilização de tipos 

gráficos (letras) com duas dimensões: o maior, descritivo, factual, destinado à leitura do aluno; 

o menor, explicativo, causal, crítico, dirigido ao trabalho do professor e (de forma direta ou 

indireta) ao aluno, ensejando mais um movimento de autonomia desse campo disciplinar, tanto 

com relação à literatura quanto em relação à tutela exercida pelo Estado. Tratando-se da ideia 

de "formação do cidadão" era necessário preparar uma elite formativa para submeter e 

direcionar o povo cuja “psicologia” era vista pelo historiador como responsável pela 

desmoralização que grassava o país (FREITAS, 2003).  

Pode-se dizer que as pedagogias diferenciadas de João Ribeiro decorrem da 

transformadora ebulição intelectual de uma época. No início do século XX o Brasil vive em 

plena República, mas politicamente, economicamente e socialmente com a mentalidade do 

Império.  A dominação dos mineiros e paulistas na política representava a possessão dos mais 

altos cargos do país e a predominância de uma elite agrária. Socialmente vivia-se em um 

caldeirão de libertos, trabalhadores do campo, trabalhadores das indústrias, homens letrados, 

imigrantes e um grande contingente de analfabetos. Na economia passava-se por um surto 

industrial ao mesmo tempo em que predominava a produção cafeicultora (PATTO, 1999). 

Com o surto industrial fez-se notar a grande deficiência educacional na qual se 

encontravam os brasileiros. A necessidade de mão-de-obra especializada para o mercado de 
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trabalho em expansão e a apropriação do pensamento positivista sacudiram o Governo e fizeram 

com que várias estratégias fossem elaboradas para pôr fim às deficiências do país. 

Imbuído do lema positivista Ordem e Progresso o Governo instrumentalizou 

transformações que foram da urbanização – com a construção de ruas, calçamentos, 

delineamentos arquitetônicos – passando pelo sanitarismo, com o intuito de preservar e 

conservar a saúde – até a educação cujo objetivo era alfabetizar e capacitar para o trabalho o 

maior número possível de brasileiros (PONTE, 1999). 

Nas entrelinhas desse movimento progressista encontrava-se a ideia de ultrapassar o 

regime monárquico. Sendo assim, o governo republicano empenhou-se para que as mudanças 

executadas fossem grandiosas e usou para atingir seus fins de todos os meios que estavam ao 

seu alcance desde a força bruta até a inculcação de novos valores, transformando, dessa forma, 

o pensamento, posto que haveria de se pensar de forma científica. 

Dentre os meios utilizados para a consecução de seus objetivos estava a educação 

servindo, desta feita, para que o Brasil alcançasse a modernidade tão propalada pelos que 

vinham da Europa. Com uma população analfabeta, sem qualquer acesso à instrução, urgia 

utilizar um modelo pedagógico que conseguisse dar conta da formação e da marginalização 

social.  

Nesse sentido houve uma primeira grande transformação nos currículos escolares 

acrescentando as disciplinas que atendia ao cientificismo vigente. Entre 1890 e 1925, cinco 

projetos de reforma educacional forão postos em prática: a Reforma Benjamin Constant (1890-

1891), a Reforma Epitácio Pessoa (1901), a Reforma Rivadávia Corrêa (1911), a Reforma 

Carlos Maximiliano (1915) e a Reforma João Luiz Alves (1925) (VIEIRA, 2009). Para tentar 

resolver o problema da instrução, a pedagogia se ampara na psicologia, na sociologia, na 

antropologia, na linguística e na economia.  

Ressalta-se no panorama educacional as renovações didáticas do historiador. Segundo 

Arlete Gasparello (2002), João Ribeiro fez duas novas abordagens: a primeira quando 

apresentou os principais temas da unidade através de uma “sinopse geral” e a segunda, de maior 

relevância, em relação ao plano geral da obra quando agrupou os assuntos por unidades 

libertando, desse modo, os temas da cronologia rigorosa o que por sua vez possibilitou a 

produção de um novo sentido (ou um sentido) para os dados históricos (FREITAS, 2003).  

Estas inovações e renovações se devem, em princípio, ao fato de João Ribeiro escrever 

para crianças o que fez com que o historiador transpusesse a sua proposta de escrita especulativa 

e cientificista para executar um trabalho direcionado à organização da experiência brasileira. 

Assim, para Freitas (2010) o historiador vinculou a modalidade historiográfica à clientela. 
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Seguindo as mesmas orientações, Silvia Carolina Andrade Santos (2011) ao defender a 

dissertação no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de Sergipe 

afirmou que após entrar em contato com o movimento Kulturgeschichte, ocorrido na Alemanha 

entre os anos de 1800 e 1950, João Ribeiro debruçou-se sobre o estudo dos processos de ensino 

de história resultando no desenvolvimento de um método no qual “[...] a disciplina histórica 

passou a ser entendida como processo de desenvolvimento social que abrange todas as formas 

de expressão cultural” (SANTOS, 2011, p.5). Dessa forma, o historiador sergipano realizou 

uma modificação no ponto de vista sobre a escrita da história deixando “[...] de considerar os 

acontecimentos políticos e administrativos como aspectos principais [para valorizar] todas as 

formas da cultura” (SANTOS, 2011, p.5).  

Ainda nesse sentido, Rogério Rosa Rodrigues (2011) ressalta a importância de João 

Ribeiro e a influência da produção alemã – filosófica e historiográfica – na construção de suas 

obras, concluindo que em “[...] um confronto das atuações profissionais de Ribeiro com a dos 

historiadores alemães do oitocentos poderá apontar características comuns, como a atenção 

dada a narrativa, a inserção da filologia e o folclore e a preocupação com a construção de uma 

identidade nacional” (RODRIGUES, 2011, pp.3-4). 

A influência alemã na intelectualidade brasileira pode ser explicada pela busca de 

esclarecimentos fundamentados sobre a natureza da constituição do Estado nacional brasileiro, 

pela vinda de cientistas alemães durante todo o período do oitocentos e pela imigração alemã 

(NASCIMENTO, 1999). Foi neste contexto político-social-econômico de mudanças e 

efervescência cultural que João Ribeiro produziu uma historiografia didática renovada. É com 

esse viés que sua obra é pesquisada. Nenhum autor, até onde busquei, ocupou-se de uma 

possível relação entre filosofia, história, filosofia da história e teoria da história nas obras 

produzidas por ele.  

Esta dissertação pretende demonstrar uma subjacente filosofia da história em seus 

escritos a respeito da história universal visando responder a questão central proposta: existe 

uma filosofia brasileira? Para cumprir essa tarefa examinou-se o artigo “A filosofia no Brasil” 

(1917), o ensaio “A sciencia na história” (1894) e os escritos didáticos “História universal” 

(1918), “História universal” (1924) e “História universal” (1932).  

Foram empregadas, na análise das fontes, as estratégias de hermenêutica e exegese, no 

sentido de sintetizar as informações, determinar tendências e na medida do possível fazer a 

inferência. Esse método é fundamental para os que tem por objetivo compreender o sentido dos 

textos filosóficos e históricos situados em suas estruturas teóricas (WELLER, 2007). 
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Por hermenêutica entende-se interpretar, tornar compreensíveis textos escritos. Aqui se 

usa o conceito da hermenêutica como uma teoria da interpretação. Nessa linha “[..] a 

interpretação só aparece quando um sentido estranho, deve ser tornado compreensível” 

(GRONDIN, 1999, p.49). Assim, interpretar é um modo de tornar inteligível, ou ainda de 

revelar compreensível um sentido estranho. 

A hermenêutica está presente já na Antiguidade e na Patrística com regras esparsas de 

interpretação de textos, mais comumente os sagrados. Com a Reforma Protestante a 

hermenêutica desenvolveu-se sistematicamente. Porém, é com Friedrich Schleiermacher (1768-

1834) que se propõe universal. Em Johann Gustav Droysen está subscrita em uma metodologia 

da história. Wilhelm Dilthey (1833-1911) ampliou a hermenêutica universal para uma 

Metodologia universal das ciências do espírito e Martin Heidegger (1889-1976) ancorou a 

hermenêutica na facticidade humana. Com Hans-Georg Gadamer (1900-2002) a hermenêutica 

foi elaborada na forma de uma teoria da historicidade e da linguagem corrente de nossa 

experiência (GRONDIN, 1999). Ao processo investigativo desta dissertação interessaram as 

abordagens de Schleiermach e Dilthey. 

Schleiermach diferenciou a práxis interpretativa conceituando uma práxis “mais laxa” 

quando a compreensão se dá por si mesma e expressa negativamente o objeto devendo-se evitar 

o mal-entendido e uma práxis “mais austera” que parte do fato de que o mal-entendido se dá 

por si mesmo e que sua compreensão deve ser pretendida e buscada em cada ponto. Logo, o 

início da hermenêutica não deve partir do ponto onde a compreensão se traveste de incerteza, 

mas desde o instante primeiro em que busca o entendimento do discurso (GRONBIN, 1999). 

Schleiermach universaliza, desse modo, o mal-entendido. 

Partindo desta universalização a estrutura da hermenêutica geral de Schleiermach é 

delimitada em duas partes assumidas como funções: a gramatical e a técnica-psicológica. A 

função gramatical considera a linguagem a partir da totalidade de sua linguística e a técnico-

psicológica é concebida como expressão de um interior (GRONBIN, 1999). Cria com essa 

bifurcação um polo objetivo e um polo subjetivo interdependentes pelos quais deve circular o 

intérprete – um círculo hermenêutico que torna viável capturar o estado psicológico do outro e 

reconstruindo o estado mental do autor compreender o texto em análise. 

Dilthey ampliou a teoria da compreensão de Schleiermach e lançou as bases para uma 

teoria das ciências humanas. O intuito era delimitar um campo singular para as ciências do 

espírito iniciando por colocar a experiência integral da realidade na base do filosofar. A 

hermenêutica passou a ser âmbito de estudo da filosofia e da história e a compreensão está em 

ir além de entender o sentido das palavras no texto, envolve um julgamento por parte do leitor 
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que ao reconstruir a vida do autor a partir da gramática desenvolve a compreensão histórica de 

quem é o ser humano (FRANCO, 2012). A hermenêutica é uma compreensão histórica do 

humano. 

No entendimento do filósofo alemão as ciências naturais e as ciências humanas se inter-

relacionam num processo de continuidade e descontinuidade, porém com objetos específicos. 

Sendo assim, a metodologia deveria ser também específica deixando claro que nas ciências 

humanas há a compreensão dos fenômenos enquanto que nas ciências naturais há a explicação 

dos fenômenos. Por fim a associação da atitude crítica à compreensão define o método 

hermenêutico como metodologia adequada às ciências do espírito (DE SÁ, 2009). Depreende-

se que o emprego da compreensão não exclui o da explicação e vice-versa. Ao realizar a 

interpretação há momentos de explicação e momentos de compreensão; momentos estes 

empregados na hermenêutica aplicada às fontes que integram esta escrita. 

Adota-se ainda como metodologia interpretativa a exegese uma vez que constitui 

subsidio da interpretação do método analítico da hermenêutica. Este estudo é desenvolvido sob 

as indagações de um contexto histórico e literário. Sendo assim, a hermenêutica é a ferramenta 

de interpretação e a exegese, a maneira de como usar essa ferramenta (BELMONTE, 2012). A 

etimologia da palavra reporta a palavra grega eksegesis, cujo significado é “explicar, 

interpretar, contar, descrever, relatar”. Significa, segundo o contexto, narrativa, explicação, 

interpretação, referindo-se a ideia de que o interprete está derivando o seu entendimento do 

texto e como interpretação revela o sentido de algo que está ligado ao mundo humano 

(BELMONTE, 2012). É, a extração do sentido literal do texto. 

Ao final da investigação, o trabalho ganhou a seguinte configuração: 

Na introdução, trata-se de abordar e delimitar a problematização da pesquisa, indicar e 

explicitar a metodologia aplicada e apresentar a(s) justificativa(s) e relevância do tema em foco.  

Na primeira seção, procede-se com a explanação acerca da filosofia brasileira em uma 

síntese do movimento de ideias ocorrido em solo brasileiro do período colonial empirista à 

contemporaneidade do culturalismo e elencando as posições favoráveis e desfavoráveis à 

existência de uma filosofia nacional trazendo para o debate os estudiosos Roberto Gomes 

(1944), José Maurício de Carvalho (1942), Jorge Carvalho do Nascimento (1956) e João 

Ribeiro (1860-1932). Em um segundo ponto ocorre a descrição, análise e crítica do artigo “A 

Filosofia no Brasil” (1917). 

Na segunda seção tem-se a explicitação das definições de filosofia, história, filosofia da 

história e teoria da história adotadas por esta pesquisa e, o estudo do ensaio “A sciencia na 

história” (1894). 
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Na terceira e última seção, descreve-se a narrativa sobre a história universal de João 

Ribeiro, colhida em três edições, 1918, 1924 e 1932, e investiga-se a obra “Filosofia da 

História” (1999) de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Compara-se e apresenta-se 

uma síntese dos seus conteúdos substantivos. Pari passo, explora-se as ideias de João Ribeiro e 

verifica-se o dito e o feito em relação às possibilidades de filosofar (no sentido de produção 

metafísica) na referida obra. 

Na conclusão, retoma-se as considerações parciais e responde-se às questões postas na 

introdução, ou seja, qual a possibilidade de existência de uma filosofia brasileira. 
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1 FILOSOFIA NO BRASIL: UM MOVIMENTO DE IDEIAS 

 

A formação do pensamento filosófico no Brasil se dá a partir do final do século XVIII, 

passando por diversas alterações e sofrendo forte influência da filosofia europeia, 

especialmente, alemã e francesa. No entanto, ao investigar a formação filosófica brasileira 

observa-se que ela sempre esteve circunscrita às problemáticas e provocações advindas da 

mudança histórica e nesse contexto problemas peculiares de nossa cultura sobrepujaram-se aos 

temas da tradição grega e europeia. 

Nesse viés, esquadrinhando o período colonial brasileiro, não se pode falar de um 

sistema filosófico propriamente estabelecido visto que estávamos subordinados a Portugal. A 

cultura incipiente resumia-se à literatura e as obras científicas nos eram inacessíveis. O controle 

restritivo da moral católica contra reformista foi determinante do plano geral das leituras 

(CARVALHO, 2003). Desse modo, o ponto de partida para a especulação filosófica da época 

se deu no âmbito da problematização catolicismo/protestantismo com destaque nessa discussão 

para as gerações de contra reformistas. 

Todavia, constata-se ter havido no período pombalino (1760-1808) o ensaio de uma 

cisão com a tradição portuguesa que incluiu a expulsão dos jesuítas e o fim da soberania do 

pensamento escolástico bem como a abertura da Universidade para a discussão científica de 

cunho empirista cuja influência no pensamento filosófico brasileiro gestou o empirismo 

mitigado (PAIM, 1999a). Esta corrente filosófica se caracterizou por uma forte crítica à segunda 

escolástica e ao papel monopolizador que os jesuítas exerciam no ensino, bem como pela 

tentativa em prol da formulação de uma concepção de filosofia que se identificasse com a 

ciência aplicada sendo superada “[...] no início do século XIX, na geração que prepara a 

independência do Brasil e a aproximação do país com o liberalismo político e econômico” 

(CARVALHO, 2003, p.40).  

A agitação intelectual do processo de independência exigiu um esforço filosófico que 

justificasse as transformações advindas pela institucionalização do Império. Com a divulgação 

da tese que diferenciava a razão teórica da razão prática se deu o desvinculamento do 

comportamento moral da metafísica fazendo emergir um espiritualismo “[...] apoiado na tese 

hegeliana1 de continuidade da vida” (CARVALHO, p. 44).  

Apesar de ter sido o filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) o autor da distinção 

entre razão teórica e razão prática foi do contato com a filosofia francesa de Maine de Biran 

                                                      
1 Assim denominada por ter sido elaborada pelo filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). 
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(1766-1824) divulgada por Victor Cousin (1792-1867) as referências apropriadas que deram 

origem a primeira corrente filosófica estruturada no Brasil – a Escola Eclética (CARVALHO, 

2003). Despontam como expoentes desse período Domingos José Gonçalves de Magalhães 

(1811-1882), Salustiano José Pedrosa (falecido em 1858) e Antônio Pedro de Figueiredo (1814-

1859). 

Incorporando as bases filosóficas supracitadas os pensadores da Escola Eclética 

debruçaram-se sobre a organização do Estado e a construção do sentimento de nação 

problemáticas oriundas da independência. Porém, “[...] o ponto de vista eclético não seria 

aprofundado, desde que, no momento mesmo em que se formula, tem lugar a retomada da 

crença na moral científica” (PAIM, 1999b). 

A Modernidade, entretanto, batia à porta. Era necessário modernizar o país. Modernizar 

o pensamento. Com os princípios cientificistas ainda impregnados pela reforma pombalina o 

positivismo encontra terreno fértil nos pensadores brasileiros que “[...] confiavam que o sistema 

fornecia um corpo de idéias (sic) adequadas às necessidades do homem moderno. 

Adicionalmente, entendiam que o positivismo fundamentaria uma nova ordem social própria 

do mundo moderno” (CARVALHO, 2003, p.46). 

Porém, as inconsistências do pensamento positivista eram notáveis e logo os pensadores 

posicionaram-se no intuito de impor limites ao movimento, protagonizando uma clara reação 

contra as duas formas de pensamento que dominavam o panorama filosófico nacional nas 

últimas décadas do século XIX: o ecletismo espiritualista e o positivismo (PAIM, 2007). Assim, 

nasce a Escola de Recife – representando a aproximação com o neokantismo e a perspectiva 

transcendental de Kant – reunindo em suas fileiras nomes como: Silvio Romero (1851-1914), 

Tobias Barreto (1839-1889) e Clóvis Beviláqua (1859-1944). 

Mais tarde, na República, um reencontro com a filosofia de Tobias Barreto oportunizou 

uma nova análise da cultura por nomes como Miguel Reale (1910-2006), Djacir Menezes 

(1907-1996) e Antônio Paim (1927), cujas teses foram alinhadas a denominada corrente 

filosófica culturalista cujo “[...] principal esforço [...] dirige-se para o exame da criação 

humana” (CARVALHO, 1998, p.20).  Pode-se dizer que: 

 

[...]  [as teses da filosofia culturalista são], no sentir de Antônio Paim, as 

seguintes: o reconhecimento da diversidade de pontos de vista na origem do 

filosofar, em que se diferenciam as perspectivas, os sistemas e os problemas; 

o reconhecimento de que é a ciência que faz o discurso válido sobre o real, 

embora algumas ciências humanas, pelo menos, conservam laços insuperáveis 

com a filosofia; o principal esforço teórico está direcionado para examinar o 

ser do homem e, nessa tarefa, privilegia a atividade; finalmente, no exame da 
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ação humana, entende que ela se objetiva na cultura e, na cultura, distingue a 

idealidade pura das outras realidades culturais. Trata-se de recuperar o projeto 

inicialmente posto por Hegel, reconhecendo os problemas filosóficos como 

aqueles que não só nascem da própria perplexidade do espírito, mas também 

em decorrência da evolução cultural. Por esse motivo, os culturalistas 

entendem serem morais os fundamentos últimos da cultura, e, nesse universo 

de criação humana, reconhecem que alguns valores alcançaram validade 

inquestionável. (CARVALHO, 2003, p.48) 

 

Da leitura, infere-se que há entre os filósofos “culturalistas” um consenso no que tange 

à caracterização do filósofo. Uníssono, este é profundamente influenciado pela história e cultura 

do seu tempo.  Recebe, portanto, a ação do seu meio ambiente e em contra partida contribui 

para as transformações sociais. Com essa perspectiva outras vertentes filosóficas surgiram 

centradas na condição humana.  

Desse ramo, tem-se a aproximação do positivismo comtiano com o marxismo o que 

proporcionou a Caio Prado Júnior (1907-1990), desenvolver uma tese baseada no entendimento 

de que a economia é o fator preponderante da cultura. A aproximação com os filósofos alemães 

Edmund Husserl (1859-1938) e Martin Heidegger (1889-1976) formou um novo grupo de 

pensadores e do contato com a fenomenologia renovou-se o pensamento de Santo Tomás de 

Aquino (1225-1274) – o tomismo ganhara novos entendimentos.  

Através da trajetória das ideias filosóficas no Brasil pode-se aduzir que a atitude 

intelectual dos pensadores brasileiros ofereceu novos caminhos para as filosofias aqui 

aportadas. No entanto, ainda não se pode falar da existência de uma filosofia brasileira sem 

ouvir seus defensores e opositores. É o que faremos a seguir. 

 

 

1.1 POSICIONAMENTO DA INTELECTUALIDADE BRASILEIRA 

 

À medida que avançava na pesquisa sobre filosofia brasileira deparei-me com nomes 

como os de Bento Prado Júnior (1937-2007), Ernildo Jacob Stein (1934), Roland Corbisier 

(1914-2005), Sílvio Romero (1851-1914) e Tobias Barreto (1839-1889) os quais eram 

reputados, por alguns autores – a exemplo de Antônio Paim (1927) e Ricardo Vélez Rodríguez 

(1943) – como filósofos brasileiros. Em contrapartida, o escritor Roberto Gomes (1944) e o 

historiador João Ribeiro (1860-1934) negam a existência da formação de uma filosofia nacional 

especificamente no Brasil, enquanto José Maurício de Carvalho (1942) considerou a questão 

superada. O pesquisador Jorge Carvalho do Nascimento (1956) retratou as influências sofridas 

e acenou para a formação de um “corpus filosófico” no Brasil do século XIX.  
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Para o primeiro, não há filosofia porque não existe uma “Razão Brasileira” encontrando-

se nessa ausência a raiz das dificuldades em pensar filosoficamente. Em sua obra “Crítica da 

Razão Tupiniquim” (1977) questionou se não existe uma “Razão Brasileira” como estabelecer 

as condições de possibilidade de um juízo filosófico originariamente nacional? Para o autor 

uma filosofia nacional só se constituiria em nosso território se pudéssemos pensar a nossa 

própria realidade e utilizássemos a nossa própria linguagem, formando assim um pensamento 

singular no qual os conceitos e ideias advindas de outras filosofias nacionais estivessem 

desvinculados dos nossos. Desse modo, estaria posta a principal condição de possibilidade 

necessária à formação concreta de uma “Razão Brasileira” (GOMES, 1994). 

De acordo Gomes (1994), a “problemática” brasileira necessitava ser inventada e posta 

em discussão demandando um esforço filosófico. A grande colocação então seria se havia 

possiblidade de se empreender tal esforço e chegar assim à constituição de uma filosofia 

brasileira. Nesse sentido diz que: 

 

[...] uma Filosofia brasileira só terá condições de originalidade e existência 

quando se descobrir no Brasil. Estar no Brasil para poder ser brasileira. E isto 

não tem ocorrido. Desde sempre nosso pensar tem sido estranho, 

providenciado no estrangeiro. É imprescindível, portanto, a clara consciência 

de que um problema para um alemão do século XX ou um grego do século V 

a.C. pode, perfeitamente, não ser um problema para mim. Ou: só o será se eu 

o fizer meu. E só poderei legitimamente fazê-lo meu se corresponder às 

importâncias e urgências diante das quais me encontro (GOMES, 1994, p23). 

 

Logo, determina que “[a] questão se reduz a algo simples: não existe uma ‘problemática’ 

brasileira à nossa espera. Urge ser inventada. Inventada e posta em questão – este, o esforço da 

Filosofia, desde sempre. Cabe perguntar se entre nós encontramos sinais de tal esforço”. 

(GOMES, 1994, p.25). 

O autor acreditava que se corre o risco de não se construir uma filosofia brasileira por 

não se ter a capacidade intelectual de criar uma problemática exclusiva, entrementes rejeitava 

a assertiva de ser o povo brasileiro pouco especulativo. Imputou a ausência de uma filosofia no 

Brasil à herança lusa e afirmou que a incapacidade dos portugueses e brasileiros em tratar 

questões abstratas era a responsável pela ausência de uma filosofia portuguesa e/ou brasileira. 

Era mister “limpar” o pensamento intelectual das problemáticas filosóficas postas até então – 

desconstruir para em bases próprias e sólidas construir uma filosofia a que se pudesse 

denominar brasileira. 

O segundo, José Maurício de Carvalho, afirmou em seu escrito “Contribuição 

Contemporânea à História da Filosofia Brasileira; Balanço e Perspectivas” (2003) que a 
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existência de uma filosofia tipicamente brasileira não se opunha a proposta universal da 

filosofia, que tem como centro primeiro o entendimento do homem e do mundo, e, também, 

não atentou contra a metodologia filosófica da análise e justificação dos conceitos.  

Para esse autor a filosofia “[...] desenvolvida sob o nome de brasileira é, como não 

poderia deixar de ser, uma aventura do pensamento humano. A vitalidade da filosofia está na 

criação de novos modos de pensar, capazes de melhor traduzir os dilemas humanos, presentes 

desde sempre em nossa vida” (CARVALHO, 2003, p.12).  

Nesta ótica,  

 

O registro do andamento das pesquisas na filosofia brasileira nos permite 

observar como do interior da grande tradição filosófica ocidental a filosofia 

brasileira emergiu e colabora para fortalecê-la. As diferentes filosofias, 

quando deixam de ser registro de teses intelectuais desvinculadas da vida, 

mostram-se explicações com grande interesse público, respostas de um povo, 

de uma época, enfim, de uma cultura e de suas civilizações. Somente quando 

se capta a historiografia filosófica como um diálogo do pensador com as 

circunstâncias, chega-se, com mais fidelidade, ao material por ele produzido. 

(CARVALHO, 2003, p. 15) 

 

Por conseguinte,  

 

[...] falar da filosofia brasileira significa referir-se a um procedimento 

especulativo singular no seio da cultura ocidental cristã. Não que exista um 

rompimento com o propósito de se chegar a explicações com valor universal. 

O que falamos é que existe uma tradição que aclimata os problemas que 

emergiram em nossa cultura, dando maior destaque a uns do que a outros. 

(CARVALHO, 2003, p. 23). 

 

 

Na filosofia brasileira, portanto, identifica-se um procedimento especulativo singular 

não significando um rompimento com a pretensão filosófica de se buscar explicações de cunho 

universal. O que se permite constatar em uma investigação mais profunda das ideias filosóficas 

no Brasil é a existência de uma tradição que se adequa às filosofias aqui estudadas aos 

problemas políticos, sociais e econômicos emergidos em nossa cultura, dando maior enfoque a 

uns do que a outros. No entendimento de José Maurício de Carvalho (2003) esse modo peculiar 

de construção filosófica se deve sobretudo aos filósofos culturalistas. 

Essa mesma linha de compreensão é seguida por Jorge Carvalho do Nascimento em sua 

obra “A cultura ocultada ou a influência alemã na cultura brasileira durante a segunda metade 

do século XIX” (1999). Atesta o pesquisador que a composição de um pensamento brasileiro  

consolida-se com a discussão a respeito de cultura estabelecida pela Escola de Recife no século 

XIX. O surgimento do denominado culturalismo como corrente filosófica possibilitou a 
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composição de um “corpus filosófico” voltado ao debate das questões nacionais sem 

necessariamente romper com as apropriações europeias especificamente com as oriundas da 

filosofia kantiana2. Fundamenta sua posição trazendo a lume o pensamento de Tobias Barreto 

(1839-1889) que ousou ao colocar a cultura além dos limites que até então lhe haviam imposto 

a sociologia e a antropologia para colocá-la como uma questão filosófica (NASCIMENTO, 

1999). 

Ainda conforme o pesquisador, o pensamento de Tobias Barreto é singular uma vez que 

se estrutura na distinção entre cultura e civilização – sendo civilização caracterizada “[...] por 

traços que representam apenas o lado exterior de uma sociedade” (NASCIMENTO, 1999, 

p.196) e cultura conceituada por uma pressuposta “[...] transformação de dentro para fora, uma 

substituição da selvageria do homem natural pelo comportamento socialmente regulado” 

(NASCIMENTO, 1999, p.196). Toma assim a cultura como “[...] campo próprio ao exercício 

da liberdade humana. Liberdade como disciplina adquirida” (NASCIMENTO, 1999, p.202).  

Ao adentrar nas questões acerca do exercício da liberdade humana evidencia-se a 

influência em Tobias Barreto da filosofia kantiana e uma surpreendente “construção de ideias” 

que só seriam discutidas na Alemanha no século XIX pelo neokantismo3. Acredita o 

pesquisador ficar assim delineada a construção de uma filosofia brasileira.  

No contraponto da conclusão alcançada pelo pesquisador Jorge Carvalho do 

Nascimento e, portanto, negando a existência de uma filosofia com singularidades nacionais 

encontra-se o historiador João Ribeiro (1860-1934). Em artigo publicado em 1917, ele afirmou 

peremptoriamente que não está “[...] no temperamento nem nas virtudes de nossa raça o culto 

da filosofia. Entre nós, um filósofo seria coisa anômala, sem antecedências normais, a 

classificar entre os produtos teratológicos da espécie” uma vez que não somos afeitos ao estudo 

da metafísica. João Ribeiro vinculou a filosofia à metafísica concluindo que não existe filosofia 

se não existe uma “mentalidade” metafísica. No decorrer de sua explanação assiste-se à 

deambulação do insigne pensador por diversas assertivas que se entrechocam. Senão vejamos. 

Em um primeiro momento o pesquisador asseverou que não existe filósofo no Brasil 

passando a discorrer, de forma pejorativa, sobre a figura de Tobias Barreto para em seguida 

proclamar Farias Brito como o “[...] único filósofo profissional (se assim é possível dizer) que 

possuímos” pois no seu entendimento o mesmo pautou sua filosofia nas cogitações 

transcendentes. No parágrafo seguinte dominado pela ironia (é o que se aduz de tão 

contraditória posição) enveredou pela crítica mordaz ao pensamento de Farias determinando 

                                                      
2 Denominação estabelecia para a filosofia sistematizada pelo filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804). 
3 Retorno aos princípios da filosofia de Immanuel Kant. 
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que suas obras, confusas, não possuíam valor algum. Finalmente, o que pensa João Ribeiro 

sobre a questão levantada? Existe ou não filosofia brasileira? Tentarei extrair essa resposta com 

mais vagar, analisando um dos principais depoimentos que nos legou o sergipano: o artigo “A 

filosofia no Brasil”. 

 

1.2 UM DOCUMENTO SEMINAL 

 

O artigo de João Ribeiro “A filosofia no Brasil”, foi publicado em 1917 na Revista do 

Brasil, nº 22, ano II, vol. VI. A Revista do Brasil foi impressa entre 1916-1990 com alternância 

de donos e linha editorial com cinco fases distintas. No ano de publicação do artigo, a revista 

estava em sua primeira fase e foi idealizada e realizada por Júlio Mesquita proprietário do jornal 

O Estado de S Paulo com a finalidade de propagar a cultura. Diante da eclosão da Primeira 

Grande Guerra, surgiu a necessidade de se pensar o Brasil em seu contexto local (conhecer, 

explorar, administrar e defender o território) o que forçou os intelectuais da época a 

diagnosticarem os problemas brasileiros e propor soluções. Dessa forma, a linha editorial  

pautou-se pelas discussões das questões nacionais e o periódico foi definitivamente designado 

de Revista do Brasil (LUCA, 1996). 

Esse contexto, além da personalidade do próprio autor, pode ter sido determinante para 

que ele fizesse afirmações tão agudas (ferinas) e radicais. Desse modo, de plano, expõe-se 

primeiro o que afirma o intelectual sergipano para depois efetuar-se uma apreciação sobre os 

seus argumentos. 

Com esse intuito transcrevo integralmente o texto do autor para em seguida extrair as 

respostas que mais interessam neste trabalho: a ideia de filosofia e a possibilidade de filosofar 

presentes na obra de um intelectual nascido no Brasil.  

 

1. A filosofia no Brasil 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Não está no temperamento nem nas virtudes de nossa raça o culto da filosofia. Entre 

nós, um filósofo seria coisa anômala, sem antecedências normais, a classificar entre os 

produtos teratológicos da espécie. Não se compreende, de fato, que surja um indivíduo, 

integralmente composto, fora da tradição, do habitalismo ou da história de nossas 

gentes. Portugal, nem o Brasil, jamais contribuíram para as investigações 

transcendentes. E, seja curteza de vista ou repugnância natural, não há raça mais 

refratária à metafísica que a nossa. O nosso idealismo não se alonga muito da terra, 

nem vai além dos mais próximos planetas; e, fora da poesia condoreira e do 

gongorismo dos epítetos, ninguém se preocupa com o infinito. 

É louvável essa moderação terrestre; parece-me. Entretanto, Portugal escapou de dar 

ao mundo um grande filósofo. Espinosa, chamado Baruch, era filho de um judeu 

português e daquela tribo perseguida que achou asilo na Holanda. Mas, nem era 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

português de nascimento, nem de educação materna e nem sofrera o contagio ou a 

afinidade das ideias e sentimentos lusitanos, inteiramente opostos ao espírito do 

famoso teólogo do judaísmo. Assim, a menos que se queira registrar as insulsas e 

tediosas dissertações do padre Teodoro de Almeida ou os dislates do Filósofo 

solitário do século XVIII e ainda as extravagâncias de um certo Domingos Tarroso, 

nada inculca nos nossos antecedentes étnicos a capacidade do espírito filosófico. 

No Brasil, na época romântica, apareceu um filósofo de medíocre valor, o visconde de 

Araguaia, o autor dos Fatos do espírito humano, espiritualista, acre censor de 

Condillac. Esse era um poeta e foi, entre nós, o fundador da escola romântica que 

realmente apareceu, como o constitucionalismo, antes do movimento português. Creio 

que ninguém lê, hoje, as suas lucubrações psicológicas e metafísicas. 

Não temos, pois, propriamente nenhum filósofo. Não falo aqui, já se entende 

dos pensadores, isto é, dos espíritos filosofantes, críticos, sectários ou discípulos de 

escolas várias, positivistas, spenceristas, materialistas e quejandos de outras matizes. 

Sem possuirmos um só filósofo, tínhamos, e temos ainda, aquém e além mar, 

o diletante das ideias gerais, o pensador, conforme o expressa esta palavra estranha, 

excelentemente adotada no uso comum. O pensador é, na literatura da nossa língua, 

um tipo de alta categoria intelectual. E, sem nenhuma intenção de ridículo, é 

o filósofo barato. Representa o maximum do esforço metafísico. 

Um dos focos dessa filosofia de puro diletantismo e, toda, de curiosidade das idéias 

gerais, foi o Recife sob a ação de Tobias Barreto. Quase todos os rapazes desde aquele 

tempo abeberam-se de preocupações filosóficas: Sílvio Romero, Fausto Cardoso, 

Orlando, Farias Brito, Graça Aranha e inúmeros outros. O que há neles de massudo e 

pedantesco vem daquele chafariz de pedras. Grande conhecedor das coisas e das ideias 

alemãs, Tobias, espírito de escol mas de duvidoso gosto, exerceu um influxo despótico 

e excessivo sobre a mocidade que lhe rendia um culto sem limites. Era o tempo 

do monismo filosófico de Hartmann e de Haeckel, e por igual do materialismo de 

Büchner, Vogt e Moleschott. Havia de tudo nessa miscelânea tedesca: Tobias chegou, 

tal era o seu prestígio, ao ponto de converter os valores e de transformar em divindade 

um filósofo de segunda ou terceira ordem: Ludwig Noiré. Este Noiré, expositor notável 

do monismo, assumia ares de oráculo da filosofia coeva. Falava-se em Noiré como se 

fala em Homero ou Shakespeare. Com tais elementos, um pouco dispersos e 

contraditórios, conseguiu Tobias influir um espírito novo na geração do tempo, e criar, 

ao norte, por assim dizer, uma literatura distinta da que se agitava no sul do país. Em 

geral o nortista, literato, tinha um grande desprezo pelos homens de letras da Corte. 

Sabia-os atrasados, reacionários ou retrógrados, ignorantes, afrancesados e fúteis. 

Escarneciam esses moços de Jouffroy, de Cousin e não tinham grande reverência por 

Augusto Comte. Em todo o caso, Comte, e Renan eram dignos de alguma atenção. 

Mas, acima deles, reinavam Ludwig Noiré e Ernesto Haeckel! Foi, entre nós, uma 

espécie de questão coimbrã. A confusão e o disparate não podiam ser maiores; todavia, 

o espírito novo, apesar de toleimas substanciais, difundiu-se rapidamente. Sílvio 

Romero, vindo do norte, vibrou a clava demolidora.  Se este movimento não logrou 

uma renovação literária, conseguiu todavia semear e colher alguns frutos. Nasceram 

novas tendências na crítica e nas idéias gerais, e ao mesmo tempo a atenção e a 

simpatia dos estudiosos pela cultura alemã. Desse núcleo filosofante do Recife, que 

lhe guardou e guarda ainda uma carinhosa tradição, saiu o nosso Farias Brito, o único 

filósofo profissional (se assim é possível dizer) que possuímos. Farias Brito saiu, a 

pospelo, indignado do materialismo de seu tempo e da morte da metafísica anunciada 

pelos seus contemporâneos. Consagrou a vida inteira às cogitações transcendentes e 

pairou nas regiões desse absoluto que os rapazes haviam eliminado em imprudentes 
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artigos de gazeta. Ele, pois, não quis ser um diletante, nem um curioso ou um 

mero pensador. Era um filósofo. Toda a sua atividade intelectual se coordena na 

metafísica. Dizem-no-lo os seus livros, sucessivamente publicados: A Finalidade do 

mundo em três alentados volumes, e depois O mundo interior, A Verdade como regra 

das ações, a Base física do espírito – esforço colossal disperso em milhares de páginas. 

Coisa insólita! Este era um filósofo, pela abundância, pela prolixidade ou pela vastidão 

e até mesmo pela caligem de estilo, por vezes impenetrável. Frequentemente é difícil 

dizer o que querem aquelas páginas que necessita um meneio constante, uma perda de 

tempo e uma atenção que não é própria da mobilidade dos nossos dias. Não é coisa 

fácil, alcançar uma inteligência razoável de suas doutrinas. Percebe-se que ele era um 

espiritualista descrente ou indeciso que se encaminhou para o domínio da Fé. Os seus 

expositores são demasiado amigos e, conseguintemente, panegiristas parciais. A 

simplicidade e doçura de caráter do filósofo impediram nos seus críticos a verificação 

do valor exato de sua obra. Esse valor, se estamos com a verdade, é nenhum. Farias 

Brito é um filósofo atrasado, incongruente, e não deixará um só discípulo. Querendo 

reviver a metafísica pelo naturalismo, e por um método obsoleto, a ratione, caiu, afinal, 

em contradição e antinomias com a sua própria obra inicial, quando, tarde e mal, 

conheceu (no Rio, suponho), os trabalhos de Bergson e W. James. Parece que não 

conheceu os de Schiller (falo do filósofo inglês do Humanismo) e estou certo que 

ignorava, na mesma ordem de idéias, os de Simmel, Hertz, Mack, Astwald, que vieram 

depois de Frederico Nietzsche na Alemanha. A verdade é que os sistemas e as 

doutrinas novas colheram-no de surpresa, e comprometeram a solidez do edifício que 

ia arquitetando. A parte mais fixa de sua personalidade era o seu temperamento 

profundamente religioso, mau grado o terremoto de ideias que o assoberbavam. Ele 

queria, pelo menos, salvar a Fé, como uma relíquia digna de todo o sacrifício na terrível 

eversão de seus ideais. O mais não tem quase importância. As suas desigualdades 

monstruosas não o descoroçoam. Como quer que seja, algumas afirmativas denunciam 

preocupações infantis e quase simplórias do seu espírito: a de saber-se, por exemplo, 

se há uma religião verdadeira, a de imaginar a necessidade futura de fundir 

o cristianismo e o budismo com o intuito de formar uma religião nova. 

Em certa ocasião, esforça-se o novo filósofo por dar um complemento à evolução 

orgânica, segundo Darwin. É preciso completar a evolução dos seres pela finalidade, 

sem se lembrar que a seleção, sendo escolha, é, por si mesma, teleológica. Mais tarde, 

num dos seus últimos trabalhos, sabemos que a “finalidade do mundo é 

o conhecimento. A evolução universal, diz ele, é um esforço permanente do cosmo 

para adquirir o conhecimento de si mesmo”. Desta arte, a evolução ou progresso dos 

seres não tem finalidade, e, logo depois, tem a finalidade do conhecimento de si 

mesmos. 

Essas contradições, cito-as apenas para mostrar o influxo do bergsonismo e do 

pragmatismo sobre seu naturalismo primitivo. Não há coerência nenhuma entre as suas 

primeiras e últimas cogitações, onde se enxerga o esforço inútil de mostrar a unidade 

de sua filosofia. Sua obra, em resumo, é uma crítica sucessiva de idéias pessoais, sem 

sistema razoável e sem unidade visível a não ser a da sua personalidade, móvel e 

inquieta. Tudo nela se reflete, doutrinas novas e velhas, verdades, absurdos e 

extravagâncias, o dogma da queda do homem, a filosofia de A. (sic), Sergipe, o 

misticismo, o teosofismo e talvez o espiritismo.  

Pela transcrição, não é difícil perceber que João Ribeiro constrói sua argumentação 

sobre os seguintes problemas: a ausência de um arcabouço intelectual para o filosofar, e, a 

ausência de uma filosofia “metafísica”. 
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As respostas às questões são apresentadas em dois movimentos. Primeiro ele afirma que 

“Não está no temperamento nem nas virtudes de nossa raça o culto da filosofia [...]” (linha 2). 

Afirma também que “[...]. O nosso idealismo não se alonga muito da terra, nem vai além dos 

mais próximos planetas;” (linhas 8-9). 

Em seguida, João Ribeiro argumenta que “Não temos, pois, propriamente nenhum 

filósofo. Não falo aqui, já se entende dos pensadores, isto é, dos espíritos filosofantes, críticos, 

sectários ou discípulos de escolas várias, positivistas, spenceristas, materialistas equejandos de 

outras matizes [...]” (linhas 25-27). E ainda, “Sem possuirmos um só filósofo, tínhamos, e temos 

ainda, aquém e além mar [...]” (linha 28), “[...] o diletante das ideias gerais, o pensador 

conforme o expressa esta palavra estranha [...]” (linha 29), prosseguindo nos diz que, “[...] 

excelentemente adotada no uso comum. O pensador é, na literatura da nossa língua [...]” (linhas 

28-30), “[...] um tipo de alta categoria intelectual. E, sem nenhuma intenção de ridículo, é 

o filósofo barato. Representa o maximum do esforço metafísico [...]” (linhas 31-32). Como 

exemplo, aponta Tobias Barreto (linha 29). 

Por fim, o sergipano emprega as categorias de pensador (linha 29) e filósofo profissional 

(linha 62) para defender a ideia de que existe uma diferenciação entre o pensar diletante e o 

pensar metafísico. 

Em suma, para João Ribeiro, não há filosofia no Brasil porque o brasileiro não pode 

pensar metafisicamente. Contudo, seu argumento é falho pelo fato de ele identificar “Farias 

Brito, [como] o único filósofo profissional [...]” (linha 68) pois “Consagrou a vida inteira às 

cogitações transcendentes [...]” (linha 65). 

Considerando, então, esse documento seminal para o conhecimento das ideias de João 

Ribeiro, bem como das condições em que o mesmo foi produzido, levando-se em conta a época 

e o lugar social de onde falava o autor, conclui-se que João Ribeiro afirmou e negou a existência 

de uma filosofia do Brasil e de filósofos brasileiros. O que dizer então quando se aproxima a 

filosofia e a história no constructo da filosofia da história? Como resposta a este 

questionamento, João Ribeiro escreveu um ensaio onde declara a sua posição sobre a ciência 

da história, que se sabe, no final do século XIX, estava dividida entre a prática narrativa 

beletrista, a ação de antiquários e as tentativas de representação do passado a partir de uma 

especulação, evidentemente, sem prévia evidência empírica. O que pensava João Ribeiro sobre 

as relações entre a história e a filosofia? Qual o estatuto da filosofia no seu ensaio “A sciencia 

da história”? Vejamos então a seguir. 
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2 FILOSOFIA E HISTÓRIA: ESPECIFICIDADES DE CAMPOS DO SABER 

 

As definições acerca da Filosofia da História proliferam em torno de conceitos como 

crítica, especulação e reflexão entrelaçados com a história na condição de ciência – ou no 

contexto do início do século XIX, como construção de uma disciplina com metodologia 

específica, com cientificidade. Nesse entrelaçamento muito se confunde ou se funde a Filosofia 

à História e à Teoria da História originando para o estudo filosófico sobre a história a 

denominação Filosofia Especulativa da História restando ainda fazer uma diferenciação entre 

esta e a Filosofia Crítica. Assim, temos que:  

 

A Filosofia Especulativa busca descobrir na história o curso de 

acontecimentos, um padrão ou significado que se situa para além da esfera do 

historiador comum. A Filosofia Crítica empenha-se em tornar clara a natureza 

da própria investigação do historiador, de modo a ‘situá-la’, por assim dizer, 

no mapa do conhecimento. (DRAY, 1969, p.9) 

 

Desembaraçando os fios da teia pauta-se este estudo primeiramente na separação dos 

conceitos. Assim, o que é Filosofia, o que vem a ser Teoria da História e finalmente o que se 

entende como Filosofia da História há de ser de pronto esclarecido. 

Para elucidar os pontos postos toma-se as afirmações de Anna Gicelle Garcia Alaniz 

(2013) que entende a Filosofia como a ciência que vai investigar, perquirir, a existência, o 

mundo e, a partir da constituição dos campos científicos dos diversos saberes da ciência (Física, 

História, Sociologia, Antropologia, etc.), vai se tornar o instrumento para o exame a respeito de 

suas essências. Enquanto a Teoria da História cria os pressupostos para que o historiador 

desempenhe o seu ofício, a filosofia fará uma análise e uma crítica sobre os mesmos buscando 

compreender a que se destinam esses pressupostos, quais os interesses dessa teoria, constituindo 

dessa forma a Filosofia da História cuja finalidade se revestirá em indagar qual é a natureza, 

qual é a função do estudo histórico, para que serve a história. Logo, a Filosofia da História 

buscará a característica mais relevante da formação do corpo disciplinar da história perguntando 

para tanto qual é a causalidade e a intencionalidade por trás da teoria. 

Coadunado com esse pensamento, Rosano Pecoraro (2009, p.7), diz que “O elemento 

essencial e constituinte da ‘filosofia da história’ – em seu diferenciar [..] da análise ou da 

narração metódica de fatos e ações humanos etc. – é a questão de sentido, da finalidade (télos) 

da história”. Nessa perspectiva ao olhar para período anterior ao Iluminismo constata-se que a 

história não era considerada uma ciência e uma de suas conjecturas era o estatuto da Providência 

Divina segundo o qual os homens eram apenas cumpridores dos desígnios dos deuses excluindo 
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qualquer traço de cientificidade. Com a instituição da racionalidade pelo Iluminismo o 

pensamento religioso não mais servia como pressuposto para explicar o mundo. Com a exclusão 

do estatuto providencial os pensadores da época (XVIII/XIX) debruçaram-se sobre a história 

sob um ponto de vista filosófico de pretensões científicas (ALANIZ, 2013). 

No entanto,  

 

O termo ‘filosofia da história’ foi aplicado, algo indiscriminadamente, a todos 

os planos especulativos [...]. O que os projectos [sic] habitualmente 

designados por ‘filosofias da história’ têm muitas vezes de comum é o 

propósito de oferecer uma exposição completa do processo histórico de forma 

a poder ver-se que ‘faz sentido’. Todavia, a noção de ‘dar sentido’ ao passado 

é, ela própria, obscura e susceptível de uma série de interpretações diferentes. 

(GARDINER, 2004, p.7) 

 

Em consonância com Gardiner, identificam-se as mais variadas filosofias especulativas 

na definição que, segundo Sevilla (1992) lhe atribui Ferrater Mora, a Filosofia Especulativa da 

História dedica-se a interpretar globalmente a história como história universal. Porém, ao 

pesquisar diversas filosofias surgidas no final do oitocentos e início do dezenove verifica-se 

que é possível tipificá-las entre duas das principais correntes de pensamento originadas nestes 

períodos: o Historicismo e o Positivismo. E, aprofundando a questão estabelece-se suas bases 

na:  

 

[...]dicotomia objetividade/subjetividade no que se refere à possibilidade ou 

não de a História chegar a leis gerais validas para todas as sociedades 

humanas; o padrão metodológico mais adequado à história (de acordo com o 

modelo das Ciências Naturais, ou um padrão específico para as ciências 

humanas); e a posição do historiador face ao conhecimento que produz 

(neutro, imerso na própria subjetividade, engajado na transformação social).” 

(BARROS, 2010, p.76) 
 

 

Dentro desse campo especulativo iremos encontrar as filosofias da história de Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel (1771-1831), Karl Heinrich Marx (1818-1883), Isidore Auguste 

Marie François Xavier Comte (1798-1857), Henry Thomas Buckle (1821-1862) e Hebert 

Spencer (1821-1903). 

Para Marx e Hegel a história é um processo impessoal. O indivíduo histórico é tanto 

para ele como para Hegel apenas o expoente de forças históricas; ele não faz a história, ele a 

executa. Para Hegel, a força que move a história é a dinâmica das Ideias; para Marx, é a 

dinâmica do desenvolvimento econômico que dialeticamente dá origem a uma série de classes 

que lutam pela posse do Estado (HEGEL, 2001, p.22). 
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Auguste Comte, por sua vez, “[...] associou uma teoria progressista da história a um 

interesse prático pelos problemas de organização social e política, e acalentou o ideal de aplicar 

o método científico ao estudo da sociedade de uma maneira ainda mais radical e incondicional 

[...]” (GARDINER, 2004, p.88). Comte coloca assim, a ciência como instrumento 

metodológico para dirimir os problemas da humanidade exigindo que no decorrer de suas 

investigações o cientista social seja rigorosamente neutro. 

Nessa vertente comtiana encontram-se Buckle e Spencer. Thomas Buckle direciona o 

emprego da metodologia científica na seara da investigação indutiva em busca “[...] de 

uniformidades causais [que pudessem estabelecer] a vida e a evolução sociais” (GARDINER, 

2004, p.131).  As uniformidades causais determinariam as leis do desenvolvimento histórico. 

Para o pesquisador inglês as leis existiam tanto na natureza quanto no organismo humano e 

assim como o homem interferia na natureza, a natureza – o meio – influenciaria no 

desenvolvimento do intelecto humano. Já Spencer, assume, em sua especulação, a teoria da 

evolução do inglês Charles Darwin aplicando a lei do mais forte às estruturas sociais. Spencer 

acreditava que a evolução seria um princípio universal. 

Ao adotar o conceito de Teoria da História tomada aqui como uma construção de 

pressupostos para o ofício do historiador tendo como base a investigação das questões materiais 

e ideais da existência humana e por Filosofia a investigação a respeito da existência, do 

conhecimento, da verdade, dos valores morais e estéticos, da mente e da linguagem este estudo 

percorreu um caminho analítico que sintetizado apontou para o conceito compreensivo da 

Filosofia Especulativa. Esse entendimento levou a conclusão de que a Filosofia da História, 

trata, por sua vez, da reflexão crítica da extensão espaço-temporal da existência humana nos 

campos social, político e cultural facilmente identificadas nas filosofias especulativas do final 

do oitocentos e início do dezenove.  

Essas conclusões permitem tecer um questionamento: ao se considerar a filosofia da 

história como ciência dos fatos sociais em conformidade com leis e códigos gerais, é possível 

produzir um livro de história universal sem lançar mão da especulação sobre a trajetória e 

função da experiência humana? Em caso positivo, João Ribeiro demonstrou, não somente 

coerência, mas também inovação. Em caso negativo, João Ribeiro se contradize ou solicitou 

que esquecessem o que escreveu em “A sciencia da história”. Essa dúvida, contudo, somente 

será sanda após o escrutínio de seu ensaio. Essa é a proposta a ser realizada na subseção a 

seguir. 
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2.1 A FILOSOFIA DA HISTÓRIA NA HISTÓRIA CIENTÍFICA DE JOÃO RIBEIRO 

 

O texto “A sciencia da história”, foi publicado inicialmente no livro didático História 

universal – em 1894. Em 1919, foi republicado com pequenas alterações estilísticas.  Mas, foi 

o próprio autor quem declarou: a História não poderia “[...] ser a narrativa de sucessos casuais 

desordenados e incompatíveis com uma coordenação metódica e científica”, portanto a História 

era ciência ao modo positivo, isto é, fundamentada em leis, generalização e causalidade, 

mantendo assim a sua posição, acerca da ideia de história científica, anunciada, inicialmente, 

no ano de 1894 (FREITAS, 2010). Procede-se a transcrição e análise. 

 

1. A Sciencia da história 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

A ciência da história é uma ambição recente do pensamento humano. Até o século 

passado, pode-se dizer que ninguém teria admitido uma ciência dos fatos sociais. Esses 

fatos, pelo seu obscuro desenvolvimento e pela sua complexidade, Parecia nunca se 

darem de conformidade com leis de caráter científico. Dessa possibilidade de 

generalização segura, concluiu-se naturalmente que seria absurda uma ciência da 

história e senão absurda pelo menos impossível. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Entretanto, essa conclusão não se conformava com a conduta humana, desde a mais 

alta antiguidade. Os homens sempre admitiram a causalidade na sequência dos fatos 

históricos; sempre elaboraram leis e códigos, o que fazia pressupor a existência de 

tendências gerais uniformes na conduta popular; e chegaram mesmo a criar vários 

sistemas de interpretação, embora errônea, dos fatos sociais e políticos, ora atribuindo-

os à ação da Providência, ora determinando que eles se reproduziam em séries 

similares (daí a possibilidade de um axioma como o de Cícero, a história é a mestra da 

vida), ora admitindo que pequenas causas podiam produzir grandes efeitos (tal afirma 

Políbio). Esses dados reunidos provam que mesmo, desde os mais remotos tempos, 

existiu uma consciência obscura de coordenação dos fatos históricos; por mais 

complicados e irredutíveis a um princípio geral que eles parecessem, entretanto sempre 

se julgou que as sociedades seguiriam qualquer caminho de perfeição ou decadência e 

que no seio delas certos sucessos seriam fatores lógicos de outros, e que haveria certa 

proporcionalidade nos efeitos. Era evidente essa convicção, contrária ao arbítrio do 

acaso. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Afinal, começou-se a organizar, nos tempos modernos, vários sistemas de 

interpretação histórica. Vico, na sua ciência nova, assinalava um movimento 

progressivo nos fatos sociais, segundo três estados: o divino, o heróico e o humano. 

Todas as instituições humanas, segundo Vico, passam por essa série ternária. Na 

França, a doutrina do progresso achou a sua mais alta expressão na filosofia positivista 

de Augusto Comte, que dá para as concepções humanas três estados verificados pela 

história: o estado teológico, o metafísico e o positivo. No estado teológico ou fictício, 

predomina a ação providencial; no estado metafísico várias entidades abstratas 

substituem a ação dos deuses; no último estado teórico positivo a explicação dos fatos 

acha-se na coordenação científica, abstraída qualquer intervenção de força divina ou 

de essências, forças ou faculdades naturais. Essa evolução teórica já havia sido mais 

ou menos claramente exposta por Turgot. Tomando como tipo de evolução espiritual 

humana o desenvolvimento científico ou intelectual, Comte fazia notar que esse 
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36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

desenvolvimento arrastava consigo paralelamente um desenvolvimento moral dos 

homens. Buckle contradisse essa asserção, objetando que durante largo período os 

princípios cristãos são quase os mesmos, ao passo que a intelectualidade se 

desenvolveu assombrosamente. A objeção é puramente especiosa, atendendo-se a que 

não são os preceitos e regras morais que inculcam a moralidade geral, mas sim a 

realização dos preceitos ou a conduta; posta nestes termos, é evidente que o progresso 

moral com a diminuição das guerras, do despotismo, e todas as tendências coercitivas 

e brutais dos homens. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

Entretanto, caracterizar a evolução social tão larga e complexas apenas pela evolução 

intelectual, é substituir uma noção mais confusa e difícil por outra mais clara e simples; 

mas não é ainda uma teoria satisfatória da questão. Ao subsídio da economia política 

e da biologia é que se deve a tentativa mais feliz de interpretação dos fatos históricos 

em geral. 

49. 
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54. 

55. 

56. 

57. 

O princípio da divisão do trabalho e o darwinismo ou teoria transformista da evolução, 

trouxeram grande luz à compreensão do problema. Aplicados não só à sociedade, mas 

à concepção total do universo, chegou-se à fórmula simples e clara de que o progresso 

é a diferenciação nos elementos de um todo qualquer. Por essa fórmula tudo se explica, 

desde a criação dos mundos que se desagregam nas nebulosas até o desenvolvimento 

da humanidade. Em qualquer caso, o progresso é caracterizado por uma diferenciação 

contínua de estrutura na biologia pela complicação morfológica na divisão do trabalho 

e das funções, e nas sociedades por análogo processo, o progresso nelas sempre 

correspondendo a especializações de funções.  

59. 

60. 
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64. 
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O próprio ascendente de desenvolvimento intelectual que, segundo Comte, se 

manifesta igualmente por um acréscimo de benevolência e de progresso moral, é um 

fato que se reduz à diferenciação, até de caráter biológico, quando se atenta em que se 

os homens, no caso da história, vão cedendo da brutalidade para a benevolência, quer 

isto afinal dizer que o cérebro e conseguintemente suas funções, vai cada vez mais se 

diferenciando do músculo. A função nervosa predomina então sobre a função 

muscular. 
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A idéia de assemelhar a sociedade a um organismo não é nova; ao certo, houve sempre 

uma consciência obscura dessa analogia e as expressões banais e antiguíssimas como 

função, órgão político, organização, corpo social, etc., bem atestam a verdade. 

Entretanto, esse conceito só ganhou verdadeira profundidade no nosso século quando 

foi possível ver nas sociedades: uma vida de conjunto, revelada pela conservação e 

pelo acréscimo das conquistas feitas pela humanidade, e uma vida dos seus elementos 

e unidades, tendentes em geral a uma ação comum em particular a certas ações 

especiais indispensáveis ao organismo total. Quando todos os caracteres da vida foram 

percebidos na sociedade foi fácil considerá-la um organismo de nova espécie ou 

feição. Essa concepção a seu tempo ousada tinha o defeito de confundir uma metáfora 

útil com a realidade. Começou-se a falar em tecidos, secreções sociais e quejandas 

imagens com abusivo exagero. 
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É certo, porém, que se a sociedade mostra, em relação aos organismos, uma 

semelhança genérica, também deles se distingue por uma diferença específica, 

condição essencial, pois que tudo quanto se concebe existe ao mesmo tempo por uma 

semelhança e por uma diferença. Essa distinção específica, esse caráter original da 

sociedade resta ainda um quid obscuro, desespero dos sociologistas. Da ciência social, 

a melhor solução que possuímos é a solução biológica, e, portanto inferior; e tudo quer 

dizer que não temos ainda uma teoria inteira dos fenômenos sociológicos. Como 

Pitágoras, que no tempo da cultura matemática, tudo explicava pelos números, o 

número regendo o mundo; nós hoje só temos uma filosofia biológica (que tal é o 
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88. 

89. 

spencerismo) e chegamos até a explicar os fenômenos superiores e a sociedade por 

uma concepção generalizada da biologia. Pouco adianta dizer que a sociedade é um 

super-organismo. 
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100. 

É preciso por em relevo o estudo, que mais forte evidenciou a possibilidade de uma 

ciência da história, a estatística. Os resultados da estatística obtidos sobre a recensão 

segura dos fatos gerais da sociedade mostram que estes se produzem regularmente, 

segundo uma média positiva, mais ou menos estável, segundo o grau de permanência, 

retrocesso ou progresso assinalável. Todos os fenômenos, mesmo aqueles que se 

dizem produtos do “livre arbítrio”, podem ser reduzidos a números constantes em dada 

circunscrição humana: o eu prova não serem os fatos sociais meros sucessos 

desordenados, independentes de qualquer coordenação. São sempre de igual número 

em dado grupo social, os nascimentos, mortes, casamentos, suicídios, crimes, etc. Foi 

a evidencia da estatística, imediata e material, que solveu as hesitações dos últimos 

partidários da incidência histórica. 
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109. 

Além disso, outras das causas da vitória da doutrina nova foi sem dúvida esse 

movimento geral do nosso século para o que se tem chamado de democratização das 

ciências; em todas elas, o infinitamente pequeno tornou-se o ponto de partida das 

interpretações; na química, tudo se reduz ao átomo e ainda mais ínfimas unidades, a 

variedade dos compostos sendo determinadas apenas pela diferença das proporções, 

na física, a luz, o calor reduzem-se a vibrações do éter; o átomo e a vibração, eis o 

mistério desvendado do mundo físico; na geologia, a formação da crosta explica-se 

pela ação infinitesimal da gota da água que desagrega a rocha, do micróbio 

foraminífero que levanta continentes a gota d’água; na biologia a célula.    
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Desse movimento geral, a história em vez de ser um produto da Providencia ou dos 

reis ou dos grandes homens, tornou-se um produto da colaboração geral de todos os 

indivíduos, de todo o povo. A influencia individual e a vontade perdem-se no 

indefinido de colaborações inúmeras. Na massa geral dos efeitos produzidos pela ação 

social devem-se contar as influencias em que a sociedade e o homem estão 

naturalmente subordinados; essas influências são necessariamente de três ordens: 

cósmicas, biológicas e psicológicas. As relações de dependência quanto ao meio 

planetário e regional, quanto ao caráter animal dos próprios homens, e quanto às 

funções do espírito que é costume separar das outras funções psicológicas, abrangem 

de modo geral todas as questões que se prendem à ação dos homens, individual ou 

coletivamente, no seio das sociedades. 

121. 

122. 

Sem pretensões a esgotar o assunto que é vastíssimo e interessante, registraremos aqui 

apenas alguns fatos característicos. 
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a) Dados cósmicos e físicos: Há uma expressão que pode significar toda a sorte de 

influxos físico ou cósmico, é a de influência mesológica ou do meio. Como os homens 

e os grupos sociais se acham em contato com ele, a sua influência não pode um só 

momento ser posta em dúvida. Contudo, a influência do meio já se torou um lugar 

comum de exageros extravagantes. Tudo depende do meio, dizem; tudo que se quer 

explicar pelo meio, coisas e pessoas. Este novo ídolo dos filósofos modernos deve ser 

reduzidos às suas proporções exatas. É claro que o meio influi, determina ou modifica, 

pela ação envolvente e irresistível que lhe é própria. Passemos a analisar 

objetivamente. 

132. 

133. 
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Logo na serie dos fenômenos astronômicos podemos desde logo encarar os seus 

efeitos: ao seu estudo necessário desde a antiguidade se deve a determinação do 

calendário mais ou menos perfeito, e a conseqüente regularização dos trabalhos 

agrícolas segundo as estações; aos aspectos das estrelas se deve a única orientação 

possível dos antigos navegadores e comerciantes fenícios. As estações obrigam os 
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138. 

139. 

140. 

141 

142. 

homens a certos hábitos que passam mais tarde por virtudes; os climas rigorosos criam 

a previdência; foi o inverno que fez providas as formigas. Não só providas; certas 

espécies praticam a agricultura, cultivam os seus hortos para abastecimento em tempos 

difíceis. Nos climas sem estações, como sob o Equador, a natureza torna os homens 

descuidosos do futuro; por isso aí as catástrofes naturais, as secas, os surpreendem sem 

recursos. 
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146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

A influencia regional do habitat é um fato incontestado; nós vemos os vales de aluvião 

fluvial produzirem as civilizações agrícolas do Egito e Assíria, no Nilo e no Eurates; 

e as coisas acidentadas e cheias de portos do mediterrâneo oriental criaram os povos 

navegadores jônios, fenícios e gregos. Houve já que estabelecesse a cronologia da 

civilização pelas três grandes épocas: a fluvial (civilização do Nilo e Eurates); a 

mediterrânea (Greco-latina), e a atlântica (a civilização moderna); mas bem que vê que 

essas fases dependeram da expansão e instrumentos de cultura. Por sua parte, o deserto, 

pela incapacidade de ficar uma população ao seu solo, só pode nutrir povos nômades 

como antigos árabes, os citas e os tártaros. 
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162. 
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164. 
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166. 

167. 

A influência da altitude na formação das cidades é tão preponderante que pôde dar-se-

lhe o caráter da lei. Conformam-se com essa lei quase todas as aglomerações 

primitivas; todas as antigas cidades começam como cidadelas, na montanha: Roma, 

Antenas são exemplos. As idades da idade média, que se formavam à sombra dos 

castelos, começaram nos cimos das montanhas; ainda mais, diz Elizeu Reclus, que só 

hoje as cidades italianas das marcas de Urbino, Recanata, Ferno, começam a descer e 

expandir-se para planícies, como as da Espanha na Catalunha, que se dividem em baixa 

e arriba. No Brasil, sempre que foi possível, esse fenômeno se realizou; o Rio de 

Janeiro e a Bahia só começaram definitivamente de uma localização nas montanhas. 

A razão desses fatos é o ponto de vista estratégico. Em toda a parte invasores e 

invadidos, quando não se julgam bastante seguros, abandonam a planície e se 

estabelecem as montanhas ou fogem para elas. E como nos tempos primitivos a 

defensibilidade é uma consideração de valor, o resultado é o que o processo da 

civilização marcha ao passo que as cidades se estabelecem na planície ou descem para 

ela. As duas civilizações amaricanas, as do México e Peru, floresceram em grandes 

altitudes. 
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183. 

A longitude e a latitude podem entrar também na apresentação dos fatos históricos. 

Por mais que nos seja difícil em seus dados a história nos mostra a civilização operando 

uma translação bastante singular na Ásia para a Europa e da Europa para a América, 

no sentido de leste para oeste. Voltaire e Hegel exagerando essa observação, alias 

incompleta, contribuíram para a hipótese de que a China seria o pais mais antigo do 

mundo, o que nenhum modo pode ser provado, todos os documentos de origem chinesa 

sendo relativamente recentes. Entretanto, vemos sucessivamente na história as grandes 

cidades na mesma linha longitudinal como que representando o eixo da civilização: na 

época graga, Atenas, Tyro, Alexandria; na época da civilização romana, Roma, 

Syracusa, Cartago; nos tempos atuais, Paris e Londres, todas atraindo o interesse moral 

e matéria do mundo. Quanto a latitude é mais razoável admitir-se que de fato as 

civilizações históricas e asiáticas marcaram do sul para o norte, nas regiões quentes 

para as frias; as latitudes sucessivas de Thebas, de Babilônia, de Atenas, de Roma e de 

Paris são cada vez mais alta. Entretanto, esses fatos não se tornam verdadeiramente 

compreensíveis se são puramente abstratas ao conceito do fato de longitude e latitude 

puramente abstratas ao conceito do fato complexo e concreto que chamamos o clima. 

185. 

186. 

187. 

Nesse caso a influencia do clima é de tal clareza que nela não poderemos insistir. O 

clima determina a flora (as plantas alimentares e uteis) e a fauna (os animais 

domésticos) e a própria filosofia e o espírito do homem. É bem certo que as primeiras 
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190. 

civilizações começaram nas regiões tórridas ou tropicais; nelas é a agricultura a 

primeira condição essencial para fixar a tribo ao solo e transformá-la em pátria, pela 

comunhão sedentária. 

191. 

192. 

193. 

194. 

Formaram-se nos climas quentes as civilizações orientais do velho mundo; e na 

América as duas maiores civilizações indígenas, as do México e as do Peru, 

expandiram-se entre o Equador e os trópicos. O calor precipita a puberdade, 

expandindo cedo as paixões. Isso se dá no individuo e parece ter-se dado na espécie. 

195. 

196. 

197. 

Passada a fase primitiva, os climas quentes são nocivos à civilização e engedram 

sociedades indolentes e homens sem energia fisiológica, pela ação enervante da 

temperatura. São facilmente vencidos. 

198. 

199. 

200. 

201. 

Nessas regiões dá uma superabundância de vitalidade da natureza diante da qual o 

homem se sente enfraquecido. Contudo, a ciência, os recursos adquiridos da 

civilização, vão tornando mais acessíveis paragens que se julgavam outrora 

inabitáveis. 

202. 

203. 

204. 

205. 
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207. 

O mau clima despovoa as regiões. Apesar da sua grande antiguidade, as cercanias de 

Roma onde grassa a malária, nunca tiveram grande densidade de população. A 

migração européia dificilmente se estabelecerá em regiões como o norte do Brasil, a 

Índia e a África – fato que por si só pode explicar o duradouro atraso na evolução geral 

dos povos que habitam semelhantes regiões. As raças mestiças, mais adequadas, 

carreiam para ali os benefícios da civilização, desbravando as terras mais inóspitas. 

209. 
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213. 

214. 

A própria constituição geológica da crosta terrestre é um elemento de apreciação como 

fator da história; assim vemos os terrenos aluviais constantemente procurados; o litoral 

por toda parte, onde o clima não o desfavorece, densamente habitado, as jazidas 

minerais determinando a criação súbita de cidades e grandes movimentos de 

população, os terrenos calcários e graníticos, propícios as edificações das grandes 

cidades. 

215. 
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217. 

218. 

Em resumo, encontramos na terra, nas águas, na atmosfera elementos variados que 

modificam diretamente ou indiretamente as civilizações, as sociedades, o seu gênero 

de vida material e moral. É, pois, evidente que seria cegueira tentar uma compreensão 

da história sem ter em conta tais elementos decisivos ou auxiliares da vida coletiva. 
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232. 

b)Dados biológicos: Vimos já como o agregado social foi considerado um organismo 

por essa mesma necessidade psicológica de toda classificação: necessariamente todo 

agregado cujas partes vivas, entre si subordinadas, cooperam para uma ação de 

conjunto, não pode ser compreendido nem classificado se for referido a outros 

agregados nas mesmas condições gerais: assim é que a sociedade foi referida ao 

organismo biológico. Como este, ela se compões de unidades vivas que trabalham para 

a vida somática e total; ela cresce, da mesma sorte que os organismos, pela geração de 

unidades novas e eliminação das antigas; assim sucede nas sociedades animais, 

gregários e bando de espécies inferiores; no homem, que não é animal solitário, mas 

vive em bando, o seu grupo aperfeiçoa-se, progride de maneira igual pela 

especialização das formas ou diferenciação da estrutura; ao passo que subimos a escola 

zoológica veremos que a estrutura animal se complica, as funções que cabiam a um 

pequeno número de órgãos são repartidos por um número maior deles. 
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234. 
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Essa evolução do homogêneo para o heterogêneo é tão clara que bastam alguns fatos 

para fixá-la: as células e colônias elementares unem-se para formar agregados 

secundários; a princípio os elementos se asimilam, mais tarde a estrutura de todo se 

vai diferenciando em relação as das partes; as fases sucessivas do desenvolvimento da 

coluna vertebral, diz Spencer, servem para evidenciar essa lei. A principio, uma 

depressão alongada de blastoderma chama sulco primitivo representa todo canal 

cérebro-spinal: ate ai, nenhum sinal de vértebras, nenhuma diferença entre a parte que 
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240. 

241. 

virá ser a cabeça e a outra que virá a ser a coluna vertebral. Só mais tarde a 

segmentação faz aparecer a parte espinhal distinta do crânio formada em uma só peça. 
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249. 
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252. 

253. 

254. 

Essa especialização distetinta entre as proto-vertebras entre si semelhantes até a 

diferenciação em grupos distintos – “o cervival, o dorsal e o lombar”. A mesma 

explanação do progresso do orgânico da homogeneidade da heterogeneidade pode-se 

exemplificar com outros órgãos e funções, mas deixamos esses fatos aos expositores 

da biologia, onde se podem ilustrar os nossos leitores. A lei verifica-se no domínio 

social, como expressão do seu progresso; nos grupos sociais atrasados alguns órgãos 

bastam para todas as funções e só mais tarde o progreso se caracteriza pela 

especialização e heterogeneidade: assim, na tribo selvagem, todos os indivíduos 

caçam, isto é, procuram diretamento o alimento e todos combatem na guerra; ao 

contrario, nos grupos sociais adiantados a função de procurar os alimentos fica 

reservada a uma classe e a função de combater o inimigo fica especializada em outro 

órgão distinto, o exercito.  
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265. 

266. 

Nos outros grupos sociais primitivos, o rei é o órgão simultâneo de varias funções, 

chefe militar, chefe religioso e chefe político, e o general na guerra, é um Deus ou filho 

de Deus na terra e ao mesmo tempo governa o povo; mais tarde essas funções 

requeremos seus órgãos especiais, o rei deixa de ser chefe da religião e mesmo do 

exército, e até no governo perde muitas das suas atribuições antigas, que ficam 

divididas entre inúmeros órgãos independentes. Para com um exemplo a posteriori 

basta citar que as “grandes cidades” existem as especializações das profissões, as 

especialidades na medicina, nas artes e nas industrias; as “pequenas cidades ou 

aldeias”, representando um grupo social inferior, não comportam essa divisão e ao 

contrário procedem condensando profissões diversas em um só indivíduo, reunindo na 

mesma pessoa o parocho e o professor, o arquiteto e o pedreiro, reunindo a taverna, a 

loja, o banco, a joalheria e a padaria no mesmo órgão comercial. 
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Passando a outra ordem de considerações, apresenta-se um problema que só nos nossos 

tempos foi possível resolver em toda sua plenitude. É certo tanto quanto nos fornecem 

de evidencia os documentos históricos e biológicos, que as sociedades progridem no 

sentindo de especialização de estrutura. O progresso, isto é, a acumulação e o 

acréscimo das conquistas humanas, como se opera na sociedade? Há um fato que pode 

explicá-lo dentro de certos limites: as gerações humanas não se soldam pelos extremos 

em qualquer instante há uma geração que nasce e outra que se elimina de modo que a 

vida social é perpetua, não tem descontinuidades nem interrupções; conseguintemente 

o patrimônio comum é perpetuado perenemente pelas gerações sucessivas, sem dano 

nem perda das conquistas adquiridas. Entretanto uma objeção pode ser apresentada; se 

a geração que nasce tivesse todos os característicos de uma camada barbara e primitiva, 

é certo que ela seria sempre uma força retardatária que lucraria partia assimilar as 

conquistas das gerações anteriores. Mas a embriogenia foi quem deu a resposta cabal 

a essa objeção, estabelecendo uma base física do progresso. Cada geração que surge 

traz em si a elaboração de todas as gerações passadas: a longa história da espécie acha-

se já condensada no individuo atual. O fato que foi mostrado pelo estudo do embrião, 

em cuja vida uterina se desenrolam todos os estádios da escala animal inferior; o 

período uterino indo do plasma inicial primitivo até a forma humana final, numa 

recapitulação sumaria da fila filogenética (da espécie). Achou-se assim pela 

hereditariedade uma base física do progresso: todas as gerações que surgem num 

momento dado trazem em si a elaboração de passada ascendência, tornando-se assim 

aptas a acumular a acrescer as conquistas do progresso, sem perda e sem retardamento. 

A Haeckel é que se devem as mais claras teorias desses fenômenos que se resumem 

nas duas noções capitais: a Filogenia, movimento progressivo e indefinido da espécie; 
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e a Ontogenia, a condensação sumaria desse movimento anterior que se verifica em 

todo o indivíduo. Desta arte o indivíduo traz em si mesmo o resumo dos seus 

antecedentes e constitui em sua unidade, uma condensação de toda a espécie. 

295. 
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299. 

É fácil ver-se que nos organismos sociais se verificam fenômenos idênticos: as 

civilizações coloniais oferecem o mais frisante exemplo. As camadas humanas que 

pela emigração se estabelecem em qualquer habitat, constituem organismos novos que 

reproduzem, em rápido período, todo o progresso longo e secularmente realizado pelas 

respectivas metrópoles. Dá-se ai a recapitulação sumaria da vida ontogênica. 
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Assim se explica a civilização da América feita em três séculos, representando uma 

equivalência ao trabalho cem vezes secular que pesou sobre as civilizações européias, 

antes que elas atingissem o grau de desenvolvimento atual. Se a América ainda nos 

representa uma equivalência exata da vida social européia, deve-se isto atribuir a 

interferência de outras causas menos poderosas, porem assaz eficiente: a diversidade 

do meio que exige longo trabalho de adaptação para a raça colonizadora, a presença 

de elementos étnicos inferiores que perturbam o progresso no sentido a retroação,  a 

falta de tempo e de população para elaborar-se a produção e a distribuição das riquezas, 

facilitando assim a ação reguladora completa que todos o organismo elevado exige no 

seu desenvolvimento. 

310. 

311. 

312. 

Deixando de parte a instituição do grupo social como organismo, é conveniente passar 

em revista alguns dados de natureza biológica que acompanham, determinam ou 

modificam as forças sociais. 

313. 

314. 
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318. 

319. 
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325. 
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As raças ou os diferentes tipos humanos são inegavelmente elementos importantes de 

apreciação histórica. É iniludível a supremacia da raça branca, dentro dos tempos 

conhecidos; a sua aptidão civilizadora e progressiva é incomparavelmente superior à 

das outras raças humanas; mas é preciso não dar excessivo valor a esses testemunhos 

a esses testemunhos: a verdade é que tanto nas raças inferiores como nas superiores se 

nota certo paralelismo no modo de desenvolvimento e, excluídas as informações 

históricas que apenas abrangem o pequeno período de 6.000 anos na vida social, é caso 

de inquirir se as raças amarela, vermelha ou negra são capazes diuturnamente de um 

progresso tão grande e talvez maior embora mais lento. A civilização mexicana era 

maior e mais notável que a dos primitivos arianos e quem sabe o progresso que ela 

atingiria dentro de trinta séculos, entregue a sua evolução americana, se não fosse 

perturbada pelos invasores europeus?  Quem sabe se a aptidão progressiva da raça 

branca não será limitada por um esgotamento precoce, como sucedeu ao ramo helênico 

que decaiu, ao passa que a evolução lenta da raça amarela terá por si uma vitalidade 

mais longa capaz de assegurar-lhe a supremacia definitiva? A capacidade maior do 

crânio no branco, verificada pela antropologia, não pode dar solução favorável a este, 

por isso que essa capacidade pode ser e é compensada fisiologicamente pelo maior 

número de circunvoluções cerebrais, como se observa nos cérebros dos homens de 

gênio; dado que seja persistente o mesmo tipo craniano nas raças, a qualidade de 

matéria cerebral sobrepuja a quantidade. 

333. 
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Entretanto, a raça é um dado atual precioso na história e explicam-se por ela talvez 

algumas qualidades originais, como na semítica em que o ideal religioso é tão intenso 

que avassalou o mundo com as melhores das religiões, o cristianismo, o judaísmo e o 

maometismo. Ninguém pode negar no tipo helênico, o mais completo que já existiu, a 

sua aptidão universal, artística, cientifica e filosófica; no romano a sua aptidão jurídica 

e política: no teutônico e no indu a tendência crítica e erudita; no saxônio as virtudes 

da energia civilizadora, do utilitarismo no mais alto grau; no tipo ibérico, alterado 

misto de elementos vários, o sentimento da expansão colonizadora. 
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341. 

342. 

343. 

344. 

345. 

346. 

Também as raças consideradas nos seus graus divergentes de adiantamento, explicam 

em parte, ao menos, as desigualdades sociais de que estão cheias as histórias. Em toda 

a parte, as raças invasoras, ao menos enquanto não se opera a fusão étnica, constitui-

se em aristocracia, em classe preponderante, como se deu sucessivamente com o 

elemento céltico na Irlanda. A escravidão ou a servidão sempre se acha no elemento 

conquistado ou inferior. 
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358. 

Descendo a consideração de outros fatos biológicos, notaremos quanto se acha ligado 

o desenvolvimento social as condições e a própria vida das plantas e dos animais. Em 

toda parte onde se desenvolve a civilização, é digna de nota a presença e abundancia 

das substancias alimentares: as tribos selvagens só prosperam no bosque ou a beira das 

águas, onde a caça e o peixe abundam: nos centros primitivos de civilização 

encontram-se as condições propicias no solo para os cereais e as substancias mais 

alimentares, ora o trigo, a cevada e o centeio na Mesopotâmia, no Nilo e na Europa, o 

arroz no extremo oriente, o milho no México, a bata no Peru. Se seguida vem os 

animais domésticos, na área asiática, sem os quais se retardariam muitas das indústrias; 

o México, situado na América, onde existem pouquíssimos mamíferos domesticáveis 

que são em geral os grandes ruminantes, não passou do período agrícola e não iniciou 

industrias vastas, dignas de nota, como fizeram os egípcios e assírios. 
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c) Dados de origem psicológica: Os atos que se ligam mais definidamente ao sistema 

nervoso participam da fisiologia geral do organismo, mas é essencial separá-los sob 

uma ordem distinta como convém a natureza deles tão especial e importante. 

Entretanto, a psicologia é tudo quanto existe de profundamente diferencial e original 

no homem; mundo Vasco e semi-obscuro, o da nervosidade; ele a um tempo leva a 

ação a toda parte e sofre por sua própria delicadeza a reação de todas as causas 

ambientais. É, na máxima área de seu domínio, que surgem as instituições capitais, a 

linguagem, o direito, a moral, a religião, a arte e a ciência humana. São frutas 

espirituais da coexistência social e humana. Quanto essa influência é vasta, quanto 

esse quid obscurum que se chama o espírito humano entra na colaboração das coisas 

sociais, se é impossível determinar ao certo, não é licito desconhecer. 
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Para conhecer a ação do elemento físico na ação social é preciso logo em principio 

atender, como diz Spencer, em que não existe equivalência sociológica entre a razão e 

o sentimento. Do sentimento é que deriva a conduta humana, ou a ação sociológica, o 

simples conceito intelectual sendo indiferente a ela. Em vão é que se supõem serem os 

preceitos, os conselhos ou indicações morais, por exemplo, aptos a criar uma conduta 

equivalente; desde Cristo, a moral cristã é em preceito quase a mesma, o que não 

impediu o nome dela várias atrocidades, as violências e a inquisição. Os gregos, na sua 

época aures, eram ao contrario superiores aos seus deuses incestuosos, abomináveis 

em todos os crimes. A evolução do sentimento faz-se fora da evolução do conceito. É 

falso supor que a escola elimine a cadeia e o simples fato de saber ler aniquile os 

crimes. 
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Outro fato psicológico que tem servido de objeção constante a teoria cientifica da 

história, é o pretendido livre arbítrio. Não é certo que o homem possa decidir-se 

livremente, no sentido absoluto que prestam à noção de liberdade humana, essa 

liberdade não sendo mais que um estado obscuro da consciência, que parece significar 

uma indeterminação que de fato não existe. A questão é em si mesma muito grave para 

ser examinada nesta rápida resenha. Diremos que é útil admitir a liberdade, e é pior 

seria prender-se ao fanatismo. 

389. 

390. 
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Há uma serie infinita de atos que, parecendo livre, resultam de solicitações orgânicas 

pouco evidentes, mas reais; o homem que fuma, toda vez que consome um cigarro 

pensa fazê-lo livremente; se, entretanto organizar uma estatística do seu vício, cera ele 
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392. 

393. 

394. 

395. 

que dia a dia há um número certo de cigarros consumidos e que conseguintemente o 

seu organismo revela as mesmas solicitações em um mesmo período. É assim nos 

outros casos; o que convém é preparas as nossas solicitações, educando-as nas 

melhores possibilidades de determinação. 

396. 
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403. 
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Mas, dado que o pretendido livre livre-arbítrio se verifique, nem por isso fica abalada 

a ciência social. “O homem é livre, dizeis, pode seguir a resolução que ele próprio acha 

a pior – isto basta para que as leis históricas sejam impossíveis.” A objeção não tem 

valor, porque a conduta humana geral não se conforma com ela; todos os homens 

seguem o caminho que acham melhor, compram os objetos onde são mais baratos, 

enfim todos agem segundo os motivos comuns e ordinários; ninguém procede na vida 

tendo em vista provar um livre-arbítrio e quando tal acontece num individuo, este ao 

certo esquece se que ele, como todo o homem, pratica mil e um ato cotidiano e um só 

ato de livre-arbítrio não altera mil atos da vida normal. Se se acrescentar que, apesar 

de tudo, os pretendidos atos de livre-arbítrio perturbam as leis sociais, há afinal a 

resposta decisiva que, se assim for, a única conclusão a tirar-se é que a história e as 

leis sociais têm, além de outros, mais um fator de complicação. Mas, nem isso. A 

vontade é muito menos pessoal do que se pensa e presume. 
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Grave erro de ordem psicológica é explicar a historia pela ação dos grandes indivíduos: 

reis, chefes, profetas, poetas, sábios, deuses, heróis, etc. há ali uma inversão do 

fenômeno por efeito de uma visão em câmara escura; em vez de julgar-se os grandes 

homens como produtos da elaboração da sua época, julga-se uma obra dos grandes 

homens. Assim é que se atribui a influência de Luís XIV o grande movimento 

libertário do seu reinado, quando uma geração antes já vinha os nomes de Moliere, 

Racine, Bossuet e Fénelon. Scipião foi quem destruiu Carthago; Napoleão foi quem 

conquistou o mundo; Cristo foi quem fundou o cristianismo. Não se pode nem cabe 

diminuir a ação dos deuses e grandes indivíduos; o melhor é achar a natural explicação 

das ciosas. A análise revela quanto aos reis se os legisladores que os seus atos 

grandiosos se resumem na pressão da opinião ou não são afetivos quando não se 

conformam com ela. O exército Frances foi quem venceu por Napoleão, exercito 

nascido de uma população aguerrida, familiarizada com todas as violências e vinda da 

maior e mais terrível de todas as revoluções; o que não se apaga o gênio incomparável 

de Bonaparte.  Roma, dis Polybio, em cinqüenta anos conquistou quase todo o mundo. 

E o que Roma não teve para essa conquista universal o nome de um Alexandre? A 

razão é que ela tinha cônsules anuais e os cônsules eram os generais da guerra; fosse 

ele monarquia e o rei desse período de cinqüenta anos de energia guerreira abocanharia 

o título de maior dos conquistadores. Assim é que a energia da multidão é, por vezes, 

monopolizada pelos indivíduos. Na Grécia, Demosthenes reconhecia a 

impossibilidade de heróis quando dizia aos gregos anarquizados: Philippe morreu, mas 

provocareis outro Philippe. E na verdade, depois de Philippe veio Alexandre. 

433. 

434. 

435. 
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O cristianismo não surgiu todo ele de cristo nem mesmo dos seus apóstolos; formou-

se da colaboração de todos os ideais filosóficos do tempo, do pensamento helênico e 

egípcio, e das próprias ruínas do politeísmo que se dissolvia no ocidente; três séculos 

depois de cristo ainda não havia uma doutrina ortodoxa do cristianismo; a nova religião 

vivia a mercê da crítica e da polemica e eram tão poucas as informações históricas 

sobre o herói religioso que a respeito de ele puderam formar-se as mais contraditórias 

e maravilhosas lendas. A religião nova, por onde se propagava, por ali sofria 

adaptações e alterações: dos doutrinários do Egito é que vem o culto da mulher, nossa 

senhora, que não é mais que uma transformação da deusa Isis (a lua) com a lua 

simbólica nos pés. Todo o culto cristão, a sua liturgia foi aproveitamento da 

organização administrativa e religiosa da Roma, como o provam os nomes do 
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pontífice, bispo, vigário, diocese, basílica, igreja, etc. Nome de funcionários ou de 

coisas do império romano do ocidente e do oriente. Demais, Jesus na sua gloriosa 

paixão não foi na palestina uma individualidade única: por essa época da decadência 

e opressão estrangeira, a Judéia era presa de grande agitação política e moral e, como 

diz um escritor os inovadores e sediciosos, os Jesus, eram enumeráveis. O testemunho 

do historiador Josepho comprova quando diz, que nesse tempo havia numerosos 

messias, enviados de deus e doutores da lei, perturbadores   e agitadores como Tadeu, 

João Batista, Mathias, Judá, filho Seripheu; que expiaram o seu patriotismo ou 

misticismo sob as garras das legiões romanas. Judá levantou a bandeira da revolta 

contra o imposto romano; a sedição foi batida por Copponius, procurador de Roma. 

Jesus vem, mas tarde, é o maior de todos, pela sobre-humana doutrina moral que 

ensinava aos humildes e desamparados.a sua doutrina ainda hoje representa a mais 

prefeita aspiração moral da humanidade. 
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Em relação aos grandes homens d ciência, o mesmo erro se dá em não menor grau. 

Diz-se que Newton, por exemplo, descobriu a lei da atração e da gravitação universal, 

por um esforço excepcional de gênio, sem que seja lembrado que essa descoberta devia 

ser feita por ele ou por outro sábio do tempo necessariamente, porque ela já havia 

amadurecido e estava preparada para surgir de modo inevitável; antes de Newton, 

Kepler admitia a existência nos astros de uma força magnética, e Bacon dia que essa 

força “é tanto mais intensa quanto mais corpos se aproximam da terra”. Outro exemplo 

que prova serem as grandes descobertas preparadas pela colaboração coletiva, é o fato 

de serem muitas delas feitas ao mesmo tempo por vários indivíduos, como a seleção 

natural de Darwin e Wallace, a descoberta de Netuno por dois astrônomos ao mesmo 

tempo, a fotografia por Naipe e Laguerre na França, por Balbo na Inglaterra, o cálculo 

diferencial por Newton e Leibniz; a galvanoplastia por Jacob e Spencer; as vértebras 

cranianas por Goethe e Coquem; o isolamento do oxigênio por Presley e Schelb.  

471. 

472. 

473. 

474. 

475. 

476. 

Outro gênero de provas em favor da elaboração coletiva se antolha nos inumeráveis 

exemplos de descobertas, algumas recentes como a pólvora e a bussola, feitas 

anonimamente sem que se conheçam nem conjecturem os seus autores. A descoberta 

da América, que tomada isoladamente parece um rasgo excepcional do gênio, prende-

se ao grande ciclo dos navegadores que havia mais de um século já se tinham 

expandido pelo oeste Atlântico, descobrindo os Açores e os arquipélagos africanos. 
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Afinal, há um exemplo característico desse erro que faz tudo depender dos grandes 

indivíduos; é a evolução desse mesmo erro através da história. No começo, só há os 

reis, quando são notáveis como no Egito e na Assíria, em cujos anais não se encontram 

um só nome de um sábio, de um reformador, de uma individualidade excepcional fora 

do trono. Mas tarde, aparecem os grandes indivíduos ao lado dos reis ou dos chefes, 

como na Grécia e nas civilizações modernas. 
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É útil acrescentar que esse culto dos heróis é uma qualidade própria de certos povos. 

Dois apenas na história parecem mais afastados dessa falsa idolatria: o povo inglês e 

o romano. Na história inglesa não há uma Joana d’Arc que libertasse o país, não há 

uma Lutero que fizesse o protestantismo, não há um herói militar que conquistasse os 

seus domínios coloniais; a revolução que aboliu a escravidão, diz Macaulay, de tal 

modo se operou que hoje é talvez impossível determinar-lhe o ano exato: só há talvez 

o nome de Crowell, em que se possa encarnar uma revolução inglesa, sectária e quase 

inútil, mas a Magna Carta, o júri, nenhuma das grandes conquistas constitucionais se 

liga a um nome heróico. 

492. 

493. 
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Em Roma notamos a mesma indeterminação: conquistou o mundo sem um Alexandre. 

O grande nome de Cesar não pode ser alegado; no seu tempo, Roma dominava todo o 

mundo antigo. Demais, já no tempo de César, a civilização romana estava helenizada, 
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e nela já penetraria o espírito individualista e anárquico dos gregos. Levantou seu 

maior momento, o do direito e o da legislação, desde o Código das XII taboas, sem um 

Licurgo, Minos ou Solon; fez a sua revolução social das classes pela igualdade dos 

patrícios e plebeus, sem um Theseu ou um Cleomenes. Se os ingleses e os romanos se 

entregassem à idolatria dos grandes indivíduos, ao certo achariam em um dos barões 

que se opuseram a João Sem Terra um herói para a Magna Carta e os romanos num 

dos decenviros o herói das Doze tabuas. 
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Notamos em rápido resumo as idéias gerais que poderiam ser induzidas do estudo 

positivo da história. Elas pastam bem os cremos, para que se possa afirmar não ser a 

história a narrativa de sucessos casuais desordenados e incompatíveis com uma 

coordenação metódica e cientifica. Se alguma evidência foi alcançada nesse já longo 

capítulo, damos-lhe por terminado. 

 

O texto é constituído por três partes. Na primeira ele discorre sobre os sistemas de 

interpretação histórica baseados em uma teleologia calcada na Providência Divina ou no 

Progresso. Na segunda, coloca em relevo a estatística como viabilizadora de uma ciência da 

história. Na terceira, e última parte, trata sobre as influências cósmicas, biológicas e 

psicológicas que impactam nas ações sociais e consequentemente determinam a construção 

histórica. A conclusão de João Ribeiro é, portanto, que a história é uma ciência dos fatos sociais 

em conformidade com leis de caráter científico e que a filosofia não tem espaço pois se 

preocupa com a sintetização dos resultados da pesquisa dos conceitos refletindo criticamente 

sobre como o mundo é e de que modo os homens agem, mas desvirtua-se da cientificidade ao 

especular como o mundo deveria ser e como os homens deveriam agir.  

Nesse texto, as afirmações do ilustre historiador e filósofo sobre o estatuto da filosofia 

são contraditórias. Realizada a hermenêutica textual chega-se a duas definições do que vem a 

ser filosofia para João Ribeiro: 1ª) filosofia é transcendência e, 2ª) filosofia é metafísica.  

Estruturando exegeticamente: Transcendente “[...] se refere a tudo o que não pode ser 

alcançado pela experiência”. Em sendo assim, nossa relação com a exterioridade está atrelada 

a experiência nós-mundo que se dá através de “[...] nossos sentidos, de nosso aprendizado, de 

nosso modo de ver e de significar as coisas”. Tudo aquilo o que não pode ser apreendido 

empiricamente pode apenas ser pensado, intuído (LACERDA, 2011). Metafísica é uma das 

disciplinas da filosofia que trata da “[...] investigação filosófica que gravita em torno de 

questões como ‘Por que as coisas mudam?’, ‘O que faz com que as coisas mudem?’, ‘Como sei 

que sou diferente de um objeto, sou alguém e não uma coisa?’. Estas e outras questões formam 

o núcleo de investigação metafísica” (ROSSI, 2011). Por sua vez é a origem dos 

questionamentos que determina o ramo da metafísica a ser perquirido – ramo da ontologia 

(investigação do ser) ou ramo da cosmologia (estudo sobre os fenômenos do universo).  
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Do texto em voga infere-se que João Ribeiro assume a posição platônica colocando 

como centro do estudo metafísico o conceito de transcendência. Ele atribui, assim como Platão4, 

à filosofia a tarefa de conhecer a existência das ideias, que ideais são, e, conhecer quais são as 

qualidades, as propriedades essenciais de uma ideia, o que ela é em sua essência (ROSSI, 2011). 

Continuum, partilha da posição aristotélica para quem a filosofia primeira “[...] não se identifica 

com nenhuma ciência particular, pois nenhuma outra ciência considera o ser enquanto ser geral, 

mas, depois de ter delimitado uma parte dele, cada um estuda as características dessa parte” 

(ARISTÓTELES5, 1969, 1003ª, p.21-25), preconizando desse modo que o objeto da “Filosofia 

Primeira”, ou metafísica, é antes de tudo o ser real e verdadeiro. Alinha-se, com esse 

posicionamento, aos filósofos gregos em sua concepção de filosofia. 

No entanto ao longo do texto adota o positivismo para explicar historicamente a 

evolução social indo de encontro ao seu pensamento a respeito do conceito de filosofia, visto 

que o sistema filosófico positivista tem por finalidade encontrar e instituir um princípio unitário 

explicativo da ocorrência de todos os fenômenos configurando-os como universais 

desvinculando-se de quaisquer noções metafísicas, utilizando-se em suas pesquisas da 

metodologia empirista (RIBEIRO JÚNIOR, 1994, p.15-16). 

Comparando, por fim, “A sciencia da história” com “A filosofia no Brasil”, pode-se 

concluir que João Ribeiro entendia a filosofia de modo restrito como estudo da metafísica e a 

história como ciência portadora de objeto específico – as ações sociais – e método próprio.  

A conclusão de que a filosofia é investigação transcendente e o brasileiro é incapaz de 

abstrair não encerra a problemática desta dissertação. Aqui, exercito a reconvenção, aplicando 

ao próprio autor as categorias que ele criou para classificar os seus pares, no início do século 

passado.  Construo, então, hipoteticamente, a seguinte problemática para que adiante, na 

terceira seção, apresente a resposta, valorizando ou colocando no seu devido lugar a genialidade 

(ou o mérito) desse intelectual: se o brasileiro não pode filosofar porque não abstrai, não sendo 

apto para as especulações filosóficas, como teria se desincumbido João Ribeiro da sua tarefa de 

escrever livros didáticos de síntese sobre a história do mundo? Seria possível sintetizar a 

experiência humana de quarenta séculos sem lançar mão de algum tipo de especulação, de um 

sistema explicativo, parido das entranhas de um “filósofo”, evidentemente? O que significa 

                                                      
4 Platão (348-347 a.C.), foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos 

diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo 

ocidental. Juntamente com seu mentor, Sócrates, e seu pupilo, Aristóteles, Platão ajudou a construir os alicerces 

da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. 
5 Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), foi um filósofo grego. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, 

a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e a zoologia. 
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especular sobre a experiência humana? Passa-se a investigação de sua obra “História universal” 

comparando-a a “Filosofia da História” (1999) de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 

transcorrendo um percurso entre fato, acontecimento e especulação. 
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3 JOÃO RIBEIRO, A HISTÓRIA, A FILOSOFIA DA HISTÓRIA E HEGEL 

 

Ao chegar nesse momento da pesquisa perguntas anteriores ainda ecoam e se 

reformulam. Pode um historiador se ater aos acontecimentos ao narrar a história? É possível 

que durante o caminho traçado para tal empreitada seja posta de lado toda a especulação a 

respeito da trajetória humana até então realizada? O que fizeram João Ribeiro e Hegel em suas 

narrativas? 

Em trabalhos pioneiros sobre a historiografia didática que tinham por objeto as histórias 

universais Itamar Freitas (2006a; 2006b) apresentou, dentre outras, três hipóteses para a 

atribuição de sentido para a experiência da espécie em uso nos livros didáticos brasileiros: o 

providencialismo, nas teorias do progresso encarnadas na ideia de processo civilizatório 

difundido por Voltaire, a evolução do conceito de Georg Wilhelm Friedrich Hegel e os modos 

de produção de Karl Marx. Tais formulações forneceriam, nessa ordem e com algumas mesclas 

(providencialismo e processo civilizacional voltairiano) – como na escrita da história de 

Jonathas Serrano nas duas primeiras décadas do século XX (Freitas, 2010) – as diretrizes 

didáticas no Brasil. Como então se situaria João Ribeiro nessa possível periodização das 

filosofias da história aplicadas às histórias universais de corte didático no Brasil? 

Em um breve esquadrinhar em busca de dissertações e/ou teses acadêmicas constata-se 

que do ano de 2006 aos dias atuais a pesquisa histórico-filosófica pouco avançou nesse sentido. 

Contudo, intenciona-se que a proposta desta dissertação ao investigar o autor de livros 

didáticos, o sergipano João Ribeiro, possa contribuir para o preenchimento de algumas lacunas. 

Assim, ao analisar as edições de 1918, 1924 e 1932 da obra “Historia universal” do referido 

autor e as comparar com a obra “Filosofia da História” (1999) de Hegel encontrou-se 

similitudes e discordâncias em pontos cruciais para o entendimento e elucidação dos 

questionamentos até então lançados. Esses resultados somente foram possíveis mediante o 

exame de algumas fontes empregadas por João Ribeiro, a análise das formas de periodização e 

o sentido atribuído a determinados acontecimentos. 

 

 

3.1 EXPERIÊNCIAS HISTÓRICAS UNIVERSAIS EM CONFRONTO 

 

Ao início da análise a grande indagação surgida versou a respeito das fontes utilizadas 

por João Ribeiro para a confecção do compêndio “Historia universal”. Em se tratando de um 

compêndio, ou seja, um resumo sobre a história universal, construído através da compilação de 
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obras de diversos autores, seria possível que as afinidades ou discrepâncias encontradas nas 

obras de Ribeiro e Hegel fossem fruto das fontes utilizadas pelo primeiro para a confecção de 

sua obra didática. No entanto, ao inquirir as fontes citadas através de suas introduções, prefácios 

e sumários, observou-se que as mesmas não possuíam vero semelhanças com o pensamento 

hegeliano sobre a história. Sanada a dúvida adentrou-se a obra do historiador brasileiro. 

 

 

 

Nas três edições da “Historia universal”, João Ribeiro empregou a mesma sequência 

periódica com início nas civilizações orientais e finalização no acontecimento histórico mais 

recente, mais próximo ao seu tempo. Existe entre elas a linha periódica em comum, mas nota-

se uma mudança no estilo narrativo e nos escritos tipográficos diferenciados que a partir da 

edição de 1924 ampliam-se.  

Na edição de 1918, João Ribeiro deixou clara a sua posição sobre a especulação histórica 

colocando de plano, em sua “Advertência”, que “Preferimos a narrativa dos factos e dos 

acontecimentos em que se pôde fundar qualquer philosophia ou theoria da história. Evitamos 

minucias e individuações sem importancia, e, por igual não abusamos de datas e de nomes 
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pouco significativos” (RIBEIRO, 1918, p.1). A “Advertência” encontra-se nas três edições com 

igual teor, porém na edição de 1924 (4ª), o historiador nos diz que “Foi aproveitado o texto da 

edição anterior com algumas correcções, sendo, porém, acrescido de novos desenvolvimentos 

mormente na parte das edades média, moderna e contemporânea” (RIBEIRO, 1924, p.11. 

Negrito nosso), o que corrobora com a afirmativa supracitada e a análise empreendida.  

Dessa forma, pode-se dizer que o compêndio didático elaborado por João Ribeiro tinha, 

em seu início, a finalidade de transmitir ao seu público-alvo (os estudantes do Collegio Pedro 

II) os fatos e acontecimentos históricos universais ocorridos até então. Entretanto, às reedições 

são acrescidas novas narrativas e novos desenvolvimentos, as obras passam a trilhar, também, 

outros caminhos. 

A “Filosofia da História” (1999) de Hegel tem por objeto “[...] a filosofia da história 

universal. Não é [...] propósito [dele] extrair da história reflexões gerais, ilustrando-as por meio 

de exemplos tomados no curso dos acontecimentos, mas apresentar o próprio conteúdo da 

história universal” (HEGEL, 1999, p.11). Para narrar tal conteúdo a periodização hegeliana tem 

seu início nas civilizações orientais e sua finalização no acontecimento mais próximo de seu 

tempo – a Revolução Francesa.  O que Hegel se averigua na obra é a narrativa dos 

acontecimentos e fatos ocorridos na história universal relacionando-os a evolução do espírito 

no decorrer da civilização. 
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A respeito do espaço temporal histórico nos diz o historiador brasileiro em sua Historia 

universal:  

 

No estudo da história, distinguimos os povos orientaes, que conservam os 

mais antigos testemunhos de civilização. Vem em seguida os gregos e os 

romanos. Todos elles compõem o tecido da História ou Edade antiga.  

A decadencia do imperio romano invadido por povos bárbaros do norte, do 

centro da Europa e da Asia, produz uma edade nova em que surgem, sob os 

fragmentos da civilização greco-romana, os povos modernos. É este longo 

periodo de 10 seculos chamado Edade media.  

Ao cabo d'este, grandes invenções, a descoberta do Novo Mundo e as 

consequentes transformações sociais, e a revivescencia da esquecida cultura 

antiga da Grecia e Roma, abrem o periodo da Edade moderna (RIBEIRO, 

1918, p.4; 1924, pp.6-7; 1932, pp.8-9). 

 

O filósofo alemão irá determinar periodicamente a história universal nos dizendo que  

 

A história universal vai do leste para oeste, pois a Europa é o fim da história 

universal, e a Ásia é o começo (HEGEL, 1999, p.93) [e que] Devemos 
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começar pelo Oriente. [...]. É a infância da história (HEGEL, 1999, p.94) 

[sendo que] É à adolescência, pois, que se deve comparar o mundo grego [...]. 

Este é o segundo princípio da história universal (HEGEL, 1999, p.95) [e] O 

terceiro momento é o reino da universalidade abstrata: é o império romano, o 

áspero labor da ‘idade viril’ da história (HEGEL, 1999, p.96). Então se 

apresenta o mundo germânico, o quarto momento da história universal. 

(HEGEL, 1999, p.97) 

 

Em ambos os autores a periodização se dá do oriente para o ocidente. Ambos comungam 

da ideia de que a história universal dos povos inicia-se no oriente e caminha para o ocidente. 

Ambos começam suas narrativas histórico-universais com o mundo oriental. João Ribeiro 

elenca egípcios, assírios, babilônios, fenícios, hindus, hebreus e persas em sua edição de 1918 

e acrescenta a esses os chineses em suas edições de 1924 e 1932. Hegel começa no oriente com 

a China e a Índia, a Pérsia com os assírios, babilônios, medos e persas, a Judéia (os judeus) e 

os egípcios. Reporta-se agora à periodização e o teor que cada autor adotou para relatar os fatos 

e acontecimentos históricos desses povos. 

Assim, ribeirianamente 

 

Quando a historia começa, o Egypto já esta de posse de uma grande civilização 

[...]. No período heroico, os estados são múltiplos; a sua unidade inicia a era 

histórica (RIBEIRO, 1918, p.5; 1924, p.8; 1932, p.14) [e] O que a civilização 

deve aos egypcios proveiu do influxo que a terra dos pharaos exerceu sobre 

Creta, as ilhas do mar Egeu e a grecia antiga; Com a conquista grega nos 

tempos de Alexandria, o Egypto renasceu, e sucedeu ao esplendor de Athenas, 

[...]. (RIBEIRO, 1924, p.13; 1932, p.20)  

 

Na descrição hegeliana  

 

O Egito foi, desde cedo, a terra das maravilhas [...] (HEGEL, 1999, p.168) [e 

a] A transição interna para a Grécia ou para o conceito parte do princípio 

egípcio [...] [porém], [...] o Egito, [...], tornou-se uma província do grande 

império persa, [e] [...] Pela primeira vez encontramos a transição histórica [...] 

como transição do poder, um fato que, a partir de agora, sempre ressurgirá, 

pois os gregos entregam aos romanos o cetro e a cultura, e os romanos são 

subjugados pelos germanos. (HEGEL, 1999, p.184). 

 

Em relação aos assírios e babilônios os autores tecem praticamente o mesmo comentário 

no que tange às suas origens;  

 

Para a historia da Assyria e Babylonia ate o século XIX apenas existiam 

algumas referencias de Herodoto, do qual se perdeu a Historia da Assyria 
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que se havia escripto; uns fragmentos históricos de Ctesias, medico que 

consultou os archivos de Ecbatana, e d’elle só conhecemos o que se depreende 

de uma analyse critica de Deodoro, mas é a Ctesias que devemos as fabulas 

da mithologya assyrica dadas como causas históricas: Semiramis, Ninos e o 

romance de Sardanapalo. A esses, juntem-se as referencias da Biblia e ter-

se-a toda a bibliografia antiga. (RIBEIRO, 1918, pp.8-9; 1924, p.25; 1932, 

pp.16-17). 

 

E, 

[...] na Assíria e na Babilônia encontramos o elemento da riqueza exterior e 

da abundância e do comércio. As lendas abrangem até os períodos mais 

remotos da história. Entretanto, elas são obscuras e, em parte, contraditórias. 

Tal contradição é difícil esclarecer, pela carência de livros fundamentais e 

obras autóctones. Diz-se que o historiador grego Ctesias usou como fonte os 

arquivos dos próprios reis persas, dos quais existem atualmente apenas poucas 

partes. Heródoto fornece muitas informações. Além disso, existem contos na 

Bíblia altamente importantes e notáveis, pois os hebreus mantinham estreita 

ligação com os babilônios.” (HEGEL, 1999, p.155) 

 

Relatando a respeito dos fenícios  

 

Eram colonizadores e comerciantes e as suas naus enchiam de produtos e 

mercadores todos os portos. [...] A pátria phenicia teve sucessivamente duas 

metrópoles [Sidon e Tyro]” [e possuiu colônias na África e na Espanha onde] 

[...] os colonos exploravam as minas de prata tão abundantes que, diz 

Aristóteles, os fenícios faziam para os seus navios ancoras de prata. A cidade 

principal era Gades (Cadise), mas havia mais de duzentas, no dizer de Strabão. 

(RIBEIRO, 1918, pp.9-10; 1924, pp.19-20; 1932, pp.27-28). 

 

Na referência hegeliana  

 

Os fenícios foram os primeiros a descobrir e navegar o oceano Atlântico, 

estabelecendo colônias em Chipre e em Creta. Na remota ilha de Thasos, eles 

exploraram uma mina de ouro. Ao sul e sudoeste da Espanha, eles escavaram 

uma mina de prata; na África fundaram as colônias de Utica e Cartago; a partir 

de Gades, navegavam toda a África; [...] (HEGEL, 1999, p.162) 

 

Quando fazem alusão ao povo hebreu João Ribeiro e Hegel adotam a periodização 

histórica atribuída aquele povo com a delimitação em período patriarcal, judicatura e realeza e 

mantém a conformidade no conteúdo explanado. Dessa forma,  

 

[na] historia primitiva dos hebreus conhecemos um longo período obscuro, o 

dos patriarchas. Parece que vieram com Abrahão da Chaldea, da cidade de 

Ur e se estabeleceram em Canaan. Na descendência Abrahão, há os nomes 

sagrados de Isaac, e Jacob, seus filhos que migraram para o Egypto e de lá 
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voltaram (o Exodo) com Moyses e Aaarão para reconquistar Canaan. Em 

seguida, há o período dos juízes que é o da lucta para a conquista da terra. 

(RIBEIRO, 1918, p.10; 1924, 21; 1932, p.29. Grifos nosso) 

[...] Samuel sagrou rei ao jovem Saul da tribu de Benjamin. Aqui termina a 

judicatura e começa a realeza (1995 A.C.). (RIBEIRO, 1918, p.12; 1924, p.21; 

1932, pp.29-30. Grifo nosso).  

 

No dizer do filósofo alemão, 

 

O Deus do povo judeu é somente o Deus de Abraão e de seus descendentes 

(HEGEL, 1999, p.165) [pois] Na concepção dos judeus, Jeová é o Deus de 

Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que os convocou a sair do Egito e lhes deu 

a terra de Canaã. [É] A narrativa dos patriarcas [...] (HEGEL, 1999, p.166. 

Grifo nosso). [Todavia] A família cresceu com a conquista de Canaã, e tornou-

se um povo; apoderou-se de uma terra e construiu em Jerusalém um templo 

universal. Mais tarde, reis foram escolhidos, e só eles é que fizeram os judeus 

independentes (HEGEL, 1999, p.167. Grifo nosso). 

 

Ainda na trilha do mundo oriental os autores versam sobre os hindus e os chineses em 

momentos distintos de suas narrativas. Hegel os coloca no início de seu relato histórico-

universal e João Ribeiro os coloca didaticamente após a explanação sobre os hebreus, no 

entanto os dois autores possuem a mesma concepção sobre a importância desses povos no 

contexto histórico-mundial. O historiador brasileiro somente se reporta a China nas edições de 

1924 e 1932 quando declara  

 

[o] extremo-Oriente pouco serviria a ilustrar a historia antiga. A China começa 

a ler sua historia legendaria desde 2.500 annos antes de Christo e talvez de 

época ainda mais remota; mas a autenticidade dos annaes chineses quando 

muito atingem ao XI século (antes de C.) com a famosa personalidade de Wu-

Wang, rei, legislador e politico. No século terceiro foi construída a grande 

muralha contra os invasores bárbaros do Norte. Os grandes nomes da religião 

Laú-Tse e Confucio datam de tempo das guerras pérsicas ou pouco antes, mas 

em nada influenciaram sobre a corrente da civilização aryana occidental. 

(RIBEIRO, 1924, pp.33-34; 1932, p.42) 

 

Semelhante posição adota o filósofo afirmando “China e Índia estão como que fora da 

história universal como pressuposto dos momentos cuja integração se tornará o seu progresso 

vital” (HEGEL, 1999, p.105). 

 

Em relação aos hindus  
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A verificação nos tempos modernos de que os indús pertenciam pela língua 

ao mesmo grupo ethnico dos povos brancos europeus, impoz a necessidade de 

conhecer a civilização aryana da Índia. (RIBEIRO, 1918, p.13; 1924, p.27; 

1932, p.35) [principalmente devido a] A hypothese de que a semente da raça 

aryana proveiu da India, ou mesmo da Asia, [...]. Na realidade verificou-se 

que essas línguas e as do occidente o grego, o latim e o germânico, eram 

aparentadas [...]. (RIBEIRO, 1924, p.27; 1932, p.35)  

 

Analogicamente temos que para o filósofo alemão “A Índia tem relacionamentos 

históricos universais em muitos aspectos. [Descobrindo-se], recentemente, que o sânscrito 

serviu de base para os desenvolvimentos posteriores das línguas europeias como, por exemplo, 

o grego, o latim e o alemão” (HEGEL, 1999, p.125). 

Na passagem pelo mundo oriental os autores discorrem sobre o povo medo-persa, mais 

precisamente a formação do Império Persa. Para o historiador brasileiro “Os persas ou iranianos 

são os primeiros aryanos que representam um papel glorioso na historia antiga” (RIBEIRO, 

1918, p.14; 1924, p.29; 1932, p.37), em consonância dirá o alemão: 

 

É com o império persa que realmente entramos no contexto histórico. O povo 

persa é o primeiro povo histórico. A Pérsia foi o primeiro império que 

desapareceu [...]. O princípio do desenvolvimento começa com a história da 

Pérsia, e é por isso que essa história marca o verdadeiro início da história 

universal. (HEGEL, 1999, p.149) 

 

Terminando a trajetória histórico-universal do mundo oriental os autores nos 

apresentam a Grécia e, em suas narrativas históricas encontra-se periodização e conteúdos 

semelhantes versando sobre a origem, instituição e decadência do mundo grego. É o que se 

aduz quando o autor sergipano narra as origens gregas dizendo que  

 

Os gregos julgavam-se um povo autocthone, isto é, filho e primeiro ocupante 

de suas terras. Havia entretanto tradições de que eram invasores e que antes 

d’elles estiveram os Pelasgos [...], mais que eram da mesma raça dos helenos. 

Os pelasgos apenas occuparam o Epyiro, a Thessalia e terras asiáticas. 

Os helenos eram distribuídos em varias tribos, etolios, acheus, jônios e 

dórios; [...]. 

Mas a influencia estrangeira não tardou a fazer-se sentir. Antes dos helenos o 

mar Egeu já era explorado pelos fenícios e com eles os jônios estabelecidos 

na Asia menor quando desceram o planalto Phrygio aprenderam a navegar e a 

exercer a pirataria e o rapto de mulheres. (RIBEIRO, 1918, p.19; 1924, p.37-

38; 1932, p.45-46) 
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E contuinuando, 

 

Sparta deve sua origem a estirpe dos dórios, que invadiram o Peloponeso e ahi 

se estabeleceram. Eram gregos montanheses, de costumes austeros e de 

hábitos militares. (RIBEIRO, 1918, p.25; 1924, p.45; 1932, p.53) [enquanto] 

Athenas foi fundada no centro da Grécia pelos atticos, da estirpe jônia, que se 

estabeleceram entre populações primitivas, algumas delas néo-hellenicas. 

(1918, p.26; 1924, p.46; 1932, p.54) 

 

À mesma adução chegamos quando lemos na filosofia da história 

 

A história da Grécia mostra, em seu início, [uma] migração e mistura de tribos 

em sua maior parte homogêneas, pertencentes à raça grega, em parte 

totalmente estranhas a ela – [...] (HEGEL, 1999, pp.191-192), [mas] [...] sabe-

se que o início dessa civilização está ligado ao advento dos estrangeiros 

(HEGEL, 1999, p.193) [um indício dessa ocorrência é que] Menciona-se 

como os diversos Estados foram constituídos por estrangeiros. Assim é que 

Atenas foi fundada por Cécrope, um egípcio de história obscura. [...]. 

Particularmente importante é a chegada de Cadmo, de origem fenícia, com o 

qual teria chegado o alfabeto à Grécia; Heródoto diz que ele seria de origem 

fenícia, e refere-se a antigas inscrições existentes naquela época para apoiar 

essa afirmação. Segundo a lenda Cadmo foi o fundador de Tebas. (HEGEL, 

1999, p.193) [já] No que tange ao surgimento de Esparta, [conta-se que] os 

dórios invadiram com os heráclidas o Peloponeso, subjugaram a população 

nativa e condenaram-na a escravidão, pois os hilotas eram, sem dúvida, os 

nativos. [O evidenciado é que] [...] ao contrário de em Atenas, a virtude [é] 

rígida e abstrata, a vida [é] em prol do estado, [...] de tal forma que a atividade 

e a liberdade do indivíduo são preteridas. (HEGEL, 1999, p.221) [uma 

explicação para tal fato seria que,] Os espartanos eram dórios, os atenienses, 

jônios, [...]. (HEGEL, 1999, p.221) 

 

No decorrer da explanação sobre a Grécia as obras referidas relatam as Guerras Pérsicas 

(RIBEIRO, 1918, pp.31-36; 1924, pp.111-124; 1932, pp.65-71; HEGEL, 1999, pp.215-216), a 

Guerra do Peloponeso, a hegemonia de Atenas, Esparta e Tebas, o domínio persa e a decadência 

grega (RIBEIRO, 1918, pp. 37-47; 1924, pp.55-78; 1932, pp.73-86; HEGEL, 1999, pp.225-

233) de forma aproximada mantendo entre si correlações narrativas de periodização e conteúdo. 

Ao iniciar a narrativa sobre o mundo ocidental o historiador brasileiro e o filósofo 

alemão utilizaram orientações similares a respeito dessa transição. Utiliza-se o brasileiro do 

seguinte trecho: “Depois de estudada a civilização mediterrânea no oriente com a historia da 

Grecia, começamos a estuda-la no occidente com o povo predestinado a concentrar todo o 

interesse histórico, o povo romano” (RIBEIRO, 1924, p.91; 1932, p.103). Para o alemão “[...] 

o império romano [é], o áspero labor da ‘idade viril’ da história” (HEGEL, 1999, p.96). Desse 
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modo, conclui-se que para os escritores a constituição do mundo romano é relevante para 

desenvolvimento histórico-mundial.  

Na análise e comparação das obras em estudo observa-se nesse período ocorrência de 

igual aproximação entre as periodizações e o teor relatado acerca dos fatos e acontecimentos 

históricos. Iniciando pela origem e composição de Roma temos que para João Ribeiro e Hegel 

ela procederam de forma similar. Observe-se os conteúdos a seguir: 

Formação: 

O historiador brasileiro,  

 

Roma foi fundada pela tribu dos Ramnes, na margem esquerda do Tibre, a 

quinze milhas do mar no anno de 753 a.C. [sendo que] [...]. O povo era 

dividido em tres tribos: Ramnes, Titius e Luceres; [...] (RIBEIRO, 1918, p.61; 

1924, p.92; 1932, p.104-105), [mas] A tradição guardada pelos romanos nos 

seus tempos de grandeza imaginava uma origem troyana ao seu povo [...]. 

[Assim,] Devemos considerar toda a historia romana atá a primeira invasão 

gaulesa como incerta; [...]. Contudo, e essencial conhece-lo como no-lo 

relatam as antigas tradições dos analistas e historiadores romanos (RIBEIRO, 

1918, p.62; 1924, p.92; 1932, p.105) [que relataM que] Fundada a pequena 

cidade, Romulo declarou-a asylo dos fugitivos e com isso athraiu novos 

habitantes; [...] (RIBEIRO, 1918, p.63; 1924, p.94; 1932, p.106) [depois] [...] 

os Romanos apoderaram-se á força das donzenllas sabinas e levaram-n’as 

consigo (RIBEIRO, 1918, p.64; 1924, p.94; 1932, p.106). [Entretanto,] A 

critica histórica mostrou a impossibilidade da narrativa tradicional dos reis, 

cujas anecdotas aparecem misturadas e contradictorias em varias fontes 

antigas; a própria existência de sete reis apenas, e muitos d’elles escolhidos 

em edade madura e mortos violentamente, não encheria o longo período de 

753 a 509. (RIBEIRO, 1918, p.68; 1924, p.101; 1932, p.112) 

 

O filósofo alemão, 

 

No que tange às diferenças fundamentais da história romana, a divisão 

tradicional é: realeza, república e império – [...] (HEGEL, 1999, p.241) [e] 

Conta-se que foi fundada pelos descendentes troianos trazidos por Enéas para 

a Itália, [...], [porém], Lívio fala de antigas tribos em Roma, dos ramnenses, 

dos titienses e dos luceres (HEGEL, 1999, p.243) [e tem-se que] O rapto das 

sabinas é um fato histórico universalmente aceito. (HEGEL, 1999, p.243). [No 

entanto], No que tange às informações sobre os primeiros reis romanos, não 

há uma data sequer que não seja contestada pela crítica. Todavia foi-se longe 

demais de querer negar-lhes toda confiabilidade. Em geral, menciona-se sete 

reis, e mesmo a crítica mais severa tem que concordar que os últimos deles 

foram totalmente históricos. Rômulo é citado como o fundador [...] (HEGEL, 

1999, p.252). [Historicamente], Quase todos os reis eram estrangeiros, o que 

caracteriza a origem de Roma. Segundo a lenda, Numa, o sucessor do 

fundador de Roma, era um sabino; esse povo teria sido levado por Tácio, já 

na época de Rômulo, a se estabelecer numa das colinas romanas (HEGEL, 

1999, p.253). Os reis foram expulsos no ano 244 após a fundação de Roma – 
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em 510 a.C. (caso a construção de Roma tenha se dado no ano 753 a.C.) –, e 

a monarquia foi abolida para sempre. (HEGEL, 1999, p.254) 

 

 

Realeza e República: 

 

O historiador brasileiro, 
 

 

Com a abolição da realeza, a Republica foi o governo instituído pela classe 

patrícia [...] (RIBEIRO, 1918, p.69; 1924, p.101; 1932, p. 117). [Mas, a 

tranquilidade não sobreveio e] A historia interna da Republica consiste na 

continuada lucta entre plebeus e patrícios, pela igualdade das duas classes, 

pouco a pouco adquirida e realizada pelos tribunos e pelos comícios de tribus 

(RIBEIRO,1918, p.69; 1924, p.101; 1932, p. 117), [e, pela ocorrência das 

Guerras Púnicas iniciando-se a primeira quando] Um exercito romano enviado 

em auxiliu repeliu os inimigos, induziu Heiron a aliança com Roma e tomou 

aos Carthaginezes a importante Agrigento. Assim começou a guerra 

(RIBEIRO1918, p.79; 1924, p.113; 1932, p.129). [Todavia], [...] os já 

esgotados Carthaginezes pediram solicitamente um tratado de paz, pelo 

renunciaram a Sicilia [...]. Assim terminou a primeira guerra punica. [...]. 

Annibal desde logo violou o pacto antigo, tomou Sagento e reduziu-a a cinzas. 

Foi o signal da guerra [Segunda Guerra Punica] (RIBEIRO, 1918, p.81; 1924, 

p.116; 1932, p.132-133). Então o próprio Annibal aconselhou a paz, embora 

duras fossem as condições: renuncia a Espanha, tributo anual, perda da frota, 

e submissão à política romana. [...]. Masissima, rei da Numidia, foi o 

instrumento de que se serviu o ódio romano. E assim foi declarada a guerra 

(149) [Terceira Guerra Punica, vencida por Roma]. (RIBEIRO, 1918, p.87; 

1924, pp. 87 e 123; 1932, pp.139-140) 

 

 

O filósofo alemão, 
 

 

O Estado romano é aqui formado primeiramente, pelos reis; depois, ele recebe 

uma constituição republicana, tendo cônsules como líderes. Surge, então, a 

luta entre patrícios e plebeus. Depois de a nação ser apaziguada, pelo 

entendimento às exigências dos plebeus, surge a satisfação interna, e Roma 

adquire o poder para entrar, vitoriosamente, em guerra com o povo que o 

antecedeu na história mundial (HEGEL, 1999, p.252). Foram os patrícios, e 

não os plebeus, que expulsaram os reis (HEGEL, 1999, p.254). Depois da 

expulsão dos reis, começa a luta entre patrícios e plebeus, [...] (HEGEL, 1999, 

p.255). Esse é o ponto principal no primeiro período da história romana: a 

plebe conquistou o direito de ocupar os mais altos cargos estatais, e pela 

participação na posse das terras assegurou a subsistência dos cidadãos 

(HEGEL, 1999, p.258). [Nesse período os romanos entram em guerra: as 

denominadas Guerras Púnicas]. Na Primeira Guerra Púnica, os romanos 

mostraram que estavam à altura da poderosa Cartago, possuidora de uma 

grande parte da costa africana e do sul da Espanha – e que já havia se 

estabelecido na Sicília e na Sardenha. A Segunda Guerra Púnica derrubou o 

poder de Cartago (HEGEL, 1999, p.261). [Ocorre então, a] [...] Terceira 

Guerra Púnica, pois Cartago recuperou-se, provocando a inveja dos romanos. 

Depois de demorada resistência, foi, retomada e reduzida a cinzas (HEGEL, 

1999, p.261). Roma parecia agora estar bem segura; nenhum poder estrangeiro 
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podia fazer-lhe frente. A soberana do mar Mediterrâneo tornara-se o centro de 

toda cultura. (HEGEL, 1999, p.261) 

 

 

Império e Decadência, 

 

O historiador brasileiro, 
 

A instituição o império foi uma grande obra política (RIBEIRO, 1918, p.109; 

1924, p.151; 1932, p.169). [Entretanto], [...] a era da decadência da monarchia 

e do domínio dos pretorianos enche os últimos tempos do Imperio (RIBEIRO, 

1918, p.124; 1924, p.167; 1932, p.169). Quando subiu ao throno, Theodosio 

o Grande (379-395) reduziu [as] tribos barbaras a submissão [...]. Dividiu o 

império entre seus dois filhos Arcadio e Honorio, e esta foi a ultima divisão 

do império (RIBEIRO, 1918, p.131; 1924, p.177; 1932, p.197). Em 476 

reinava o jovem Romulo Augustulo, quando Odoacro (Odovakar), rei dos 

Herulos, tomou a sua capital que era Ravenna, e poz fim ao império. [...]. 

Assim acabou o império do Occidente, [..] (RIBEIRO, 1918, p.135; 1924, 

pp.181-182; 1932, pp.202-203). O império do oriente durou ainda dez séculos, 

ate que foi destruído pelos turcos (século XV). (RIBEIRO, 1918, p.137; 1924, 

p.183; 1932, p.203) 

 

O filósofo alemão, 

 

[..] o governo romano era tão abstrato que a grande transição para o império 

quase em nada alterou a constituição (HEGEL, 1999, p.267).  [...]. O império 

subsistiu em sua totalidade até que Teodósio, o Grande, tornou definitiva a 

divisão ocorrida anteriormente de forma transitória, repartindo o império entre 

seus dois filhos (HEGEL, 1999, p.285). [Assim], O império romano foi 

dividido entre os dois filhos de Teodósio. O mais velho, Arcádio, ficou com o 

império oriental: a antiga Grécia, com a Trácia, a Ásia Menor, a Síria e o 

Egito; o mais novo, Honório, recebeu o império ocidental: Itália, África, 

Espanha, Gália e Bretanha (HEGEL, 1999, p.285). O império oriental existiu 

ainda por muito tempo, e no Ocidente constituiu-se um novo povo de cristãos 

composto pelas hordas de bárbaros que haviam invadido as terras (HEGEL, 

1999, p.286). Até que, finalmente, o edifício podre do império bizantino foi 

destruído pelos poderosos turcos, em meados do século XV (1453). (HEGEL, 

1999, p.288) 

 

Dessa forma foi descrito pelos autores a origem, formação, apogeu e declínios romanos 

com vários pontos similares e convergentes em suas narrativas histórico-universal. 

Procedendo o relato proposto por ambos e dentro da linha periódica adotada, os autores 

historiam a formação germânica. Não obstante o povo germano ser no entendimento de Hegel 

a constituição dos povos modernos a explanação realizada pelo filósofo alemão em relação a 

suas origens e formação é sucinta, nesse momento da obra a especulação histórica que perpassa 

os escritos históricos hegelianos até então, é exposta de forma contundente na relação trazida 
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pelo elemento do mundo germânico cristão com o marco na coroação de Carlos Magno como 

imperador romano e protetor natural da Igreja (HEGEL, 1999, pp. 295-305). 

Nota-se na narrativa do historiador brasileiro uma maior atenção aos acontecimentos 

históricos relacionados a formação germânica (RIBEIRO, 1918, pp.129-145; 1924, pp.176-

193; 1932, pp.195-213), mas com a conclusão da influência cristã nessa constituição histórica 

e, coadunado com Hegel, a ilação de que: 

 

Os barbaros completam o caracter da civilização moderna, juntando ao 

elemento classico (grego-latino) e ao hebraico (moral christã) o affluxo das 

populações germanicas que se diffundiram no occidente e formaram as nações 

novas (RIBEIRO, 1924, p.175; 1932, p.195). Se de relance examinarmos a 

Historia Antiga veremos que os desenvolvimentos parciais de vários povos 

redudaram na criação de tres grandes impérios. 

1. O primeiro: Imperio Persa (560 a 336 antes de Christo) formado das 

nações anteriores; Egypto, Media, Assyria, Chaldea, Judéa, Phenicia e outras 

populações asiáticas. 

2. O segundo: Imperio Grego ou alexandrino, formado pela Grecia e 

Macedonia que anexaram os paizes de primeiro império, e logo se 

desmembraram em tres reinos: Macedonia, Egypto e Syria (toda a Asia). 

3. O terceiro: Imperio romano (31 a 295) que abrange todos os impérios 

anteriores e mais as terrar novas do occidente (Gallia, Africa, Espanha, etc.) e 

que também se desmembrou em outros impérios romanos: do Oriente e do 

Occidente. 

A edade media que principia agora fragmentou essas antigas unidades, 

resultantes da conquista, em outras novas de caracter nacional, cada uma, 

embora imperfeitamente. (RIBEIRO, 1924, p.186-187; 1932, p.207)  

 

Prosseguindo o relato histórico-mundial adentra-se no Feudalismo, nas Cruzadas, na 

Reforma, no Iluminismo e na Revolução Francesa de onde colocamos a delimitação final dessa 

investigação por ser essa a delimitação temporal final da obra hegeliana. 

Esses acontecimentos foram tratados na obra hegeliana de forma coesa no período da 

Idade Média (HEGEL, 1999, pp.302-366) e mais amplamente colocadas na obra de João 

Ribeiro (RIBEIRO, 1918, pp.150-305; 1924, pp.197-305; 1932, pp.207-406). 

Após a decomposição e comparação das obras de João Ribeiro e Hegel chegou-se à 

conclusão que o historiador brasileiro possui, em suas edições, traços de similitudes e 

convergências no que diz respeito a periodização e conteúdo da história universal com a obra 

do filósofo alemão Hegel. Conclui-se também que apesar de não colocar explicitamente a 

especulação filosófica acerca do desenvolvimento civilizatório, João Ribeiro permite ao leitor 

entrever nas entrelinhas de suas obras e nas correções e novos desenvolvimentos narrativos 

adotados ao longo de suas reedições, um entendimento sobre a evolução da civilização 
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iniciando, para empregar as palavras de Hegel, com os povos orientais, amadurecendo com os 

povos germânicos e dando surgimento aos povos modernos. 
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CONCLUSÃO 

 

Nos prenúncios desta dissertação uma trajetória foi traçada. Assim foi que o incômodo 

inicial gerado pela disciplina História da Filosofia do Brasil ministrada no curso de Filosofia 

Licenciatura nos idos de 2012 transformou-se em espanto: “Não existe filosofia do Brasil?”. O 

espanto levou à reflexão, à investigação criteriosa e à crítica. Do questionamento surgido, outros 

derivaram – se existe uma filosofia do Brasil, como se formou? Qual(is) seu(s) representante(s)? 

Qual(is) a(s) influência(s) sofrida(s)? Os questionamentos originaram o Pré-projeto “Educação 

filosófica genuinamente brasileira: conjectura ou realidade?” cuja intenção era buscar a 

formação do pensamento filosófico brasileiro inspecionando do período colonial à 

contemporaneidade.  

Em um segundo momento a impossibilidade de se cobrir tão extenso período em uma 

dissertação, delineou novos caminhos. A questão permaneceu: existe uma filosofia do Brasil? 

Todavia, elegeu-se o historiador brasileiro João Ribeiro como linha mestra da inquirição.  

Tracejadas novas trilhas percorreu-se brevemente a apropriação filosófica no 

pensamento brasileiro seguindo o movimento das ideias do colonialismo do empirismo 

mitigado ao culturalismo da contemporaneidade. Em seguida deu-se voz aos pensadores 

brasileiros para que os mesmos respondessem à tão intrigante controvérsia a respeito da 

existência ou não de uma filosofia brasileira. Muitas vozes intelectuais foram ouvidas – as de 

Roberto Gomes (1944), José Maurício de Carvalho (1942), Jorge Carvalho do Nascimento 

(1956) colocadas ao escrutínio – os prós e os contra devidamente elencados. 

Nesse momento colocou-se em exame o pensamento de João Ribeiro acerca da filosofia 

e conseguintemente sobre a filosofia brasileira com o escrito “A filosofia no Brasil” (1917). Da 

inspeção escritural concluiu-se que o historiador brasileiro assumiu uma posição contraditória 

negando e afirmando a existência de uma filosofia do Brasil. Negou quando asseverou que o 

brasileiro é incapaz de pensar metafisicamente, de transcender e, afirmou quando nomeiou o 

intelectual Farias Brito como filósofo profissional que realizou reflexões transcendentes. 

Em sequência fez-se necessário perquirir a ligação entre filosofia, história, filosofia da 

história e teoria da história elucidando os conceitos utilizados nesta pesquisa. Dessa forma, 

adotou-se que filosofia versa sobre as questões ontológicas, estéticas, morais e linguísticas, a 

teoria da história diz respeito a formação das conjecturas destinadas ao ofício do historiador e 
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a filosofia da história realiza a reflexão crítica dos fatos e acontecimentos da existência humana 

em um dado espaço-tempo. 

Nesta perspectiva analisou-se o ensaio “A sciencia da história” (1894) da lavra de João 

Ribeiro. No desenvolvimento de seus argumentos o historiador reforçou o dito no escrito “A 

filosofia no Brasil” (1917) reafirmando que a incapacidade de abstração do brasileiro não o 

torna apto à metafísica e via de consequência o impossibilita construir uma filosofia do Brasil. 

Em relação a história define-a como uma ciência dos fatos sociais possuidora de leis de caráter 

cientificista. Para ele, não há possibilidade de coexistência entre história e filosofia uma vez 

que esta última se desvincula da cientificidade ao especular como os homens eram e como 

agiam em uma determinada época.  

Encerrando o percurso proposto inicialmente nesta dissertação foram analisadas as 

obras “Historia universal” edições de 1918, 1924 e 1932 de João Ribeiro e comparativamente 

a obra “Filosofia da História” (1999) de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Chegou-se à 

conclusão que o historiador brasileiro possui, em todas as edições – mais acentuadamente nas 

edições de 1924 e 1932 –, traços de semelhanças na periodização e no conteúdo da história 

universal com a obra do filósofo alemão Hegel. Concluiu-se também, apesar de não 

explicitamente posto, pela existência de uma sutil especulação filosófica acerca da história 

universal a qual João Ribeiro permite deduzir pela forma de escrita de suas obras bem como 

dos acréscimos realizados nas edições de 1924 e 1932, na utilização do mesmo sentido histórico 

Oeste-Leste adotado por Hegel e nas correções e novos desenvolvimentos narrativos nos quais 

sub-repticiamente encontra-se um sentido de desenvolvimento, de evolução dos povos.  

João Ribeiro ao escrever a obra didática sobre a história universal em sua primeira 

edição (1918) explicita claramente a intenção de se ater a narrativa dos fatos e acontecimentos, 

entretanto no decorrer das reedições de 1924 e 1932 desenvolveu pequenas alterações na forma 

de redigir, incorporando à sua escrita uma maior fluidez proporcionando desse modo uma 

continuidade entre um fato e outro. Logo, pode-se dizer que o historiador brasileiro passou a 

utilizar um sentido especulativo sobre o processo civilizatório, e uma vez adentrado o campo 

da filosofia especulativa da história empregou a abstração e com isso iniciou a formação de 

uma filosofia brasileira sem que necessariamente abordasse questões nacionais. Se o emprego 

de teor especulativo se deu de forma intencional ou foi uma mera apropriação da leitura de 

novas fontes só outra pesquisa poderá responder.  
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