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RESUMO
O enfoque desta pesquisa se dá especificamente em relação às críticas de Cairu sobre as obras e as ideias do suíço
Jean  Jacques  Rousseau.  Procuramos  pontuar  quais  são  as  principais  divergências  entre  o  pensamento  dos  dois
autores, como também, demonstrar de forma absoluta o motivo de divergência entre os dois pensamentos. Visconde de
Cairu analisou as questões brasileiras contrapondo seu ponto de vista conservador-liberal ao radicalismo romântico do
filosofo suíço e é justamente esta contraposição feita pelo autor brasileiro que iremos apresentar. 

PALAVRAS-CHAVE: História das ideias; Império; Romantismo; Conservadorismo.

1 INTRODUÇÃO

No âmago da viagem que se findou em 22 de janeiro de 1808, chegou ao Brasil – em fuga por
causa das invasões napoleônicas em Portugal -, após 54 dias no mar, não somente a família real
portuguesa em Salvador, mas, também, uma nova perspectiva de futuro para esta terra de Vera
Cruz. 

A  primeira  medida  régia  –  que  corrobora  esta  nova  perspectiva  que  será  ferrenhamente
defendida por Visconde de Cairu - assinada pelo monarca d. João VI foi a carta de abertura dos
portos brasileiros a Inglaterra.   A influência que o professor de economia política José da Silva
Lisboa (1756 – 1835) exerceu sobre as pautas debatidas no período são de extrema valia para
compreender a necessidade dos estudos e ações que Cairu tanto defende em seus escritos. As
propostas e opiniões de Lisboa são muito lúcidas e cirúrgicas. Seus apontamentos, por meio dos
estudos de Economia Política, têm um objetivo muito específico, que nas palavras do autor são
demonstrar os erros que tem atrazado a Industria e riqueza, e, consequentemente a civilisação, e
prosperidade das Nações” (CAIRU, 1827, p.15-16) O país não poderia deixar o tempo simplesmente
passar, era tempo de “aplicar o remédio ao mal, onde ele exista” (CAIRU, 1827, p.14).

Se importante para Cairu era apontar quais os caminhos a seguir, importante era também
demonstrar por quais caminhos o Brasil não deveria trilhar. Temerários são seus avisos e receios
em relação aos “metafísicos abstratos”, em específico a J.J Rousseau, como deixa bem claro na
seguinte passagem: “Portanto precauciono aos Leitores contra os sectarios de Rousseau, e não
menos contra suas doutrinas do Contrato Social, que, do modo que ele insinua, nunca existio, nem
he possível existir em Estado algum civilizado” (CAIRU, 1827, p. 76).

Depois citando Mr. Torombert na sua obra do Direito Político de 1825: “O erro de Rousseau
sobre a classificação do Governo procedeo das ideas incompletas, ou falsas, que no seu tempo se
tinhão de Economia Politica” (CAIRU, 1825, p.77).

Estes questionamentos de Cairu se deviam ao receio de que, homens como Rousseau que
angariaram tanta  expressividade  nos  meios  europeus  –  mais  em  especificamente  na  França  -
também conquistassem o imaginário do Brasil. Cairu compreendia o mal que uma ideologia perigosa
poderia vir causar a mente dos homens, principalmente os jovens, e que 
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as pequenas, e quase insensiveis, impressões feitas em nossas tenras idades, tem
mui importantes e perduraveis consequências: nelles sucede como nas matrizes de
alguns rios, em que a leve applicação da mão dirige as flexíveis agoas à canaes que
lhes  fazem  tomar  cursos  inteiramente  contrários  ao  seu  natural  álveo,  e  receber
differentes tendências, de forte que a final chegão à mui distantes lugares.
Eis o empenho do Escriptor destas Leituras na directoria dos Estudos da mocidade,
para desviar de incongruas doutrinas, e conduzilla à fontes limpas de instituição sobre
interesses do Estado (CAIRU, 1827, p.92). 

Dessa forma, fica evidente através do raciocínio de Cairu que a condução de reflexões e
discussões pautadas em bons autores geraria bons frutos o que, em contra partida, seria diferente
caso  estes  debates  estivessem  ancorados  em  autores  que  fossem  capazes  de  subverter
principalmente os mais jovens. Sendo que, assim, o estrago poderia vir a se tornar irreversível.  

2 MATERIAL E MÉTODOS

O  pressuposto  metodológico  de  nossa  pesquisa  é  que  por  mais  universalistas  e
abstratas que sejam certas ideias,  ao se disseminarem mundo afora encontram resistências de
caráter social, determinadas pela tradição e pelos valores morais e políticos nacionais, e resistências
de  cunhos  individuais,  produzidas  pelos  intelectuais  e  pensadores  que,  cada  um a  seu  modo,
catalisa as ideias dispersas na sociedade e sistematizam-nas de acordo com seus valores políticos,
teóricos e políticos individuais.  Nesse sentido, a crítica de Cairu em relação ao pensamento de
Rousseau deve ser vista, ao mesmo tempo, como um produto intelectual individual do próprio Cairu
e como expressão das aspirações políticas de parte considerável da sociedade brasileira da época.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O filósofo, historiador e crítico literário Russell Kirk (1918 – 1994), também conhecido como
“Mago de Mecosta”; é um dos principais homens do século XX e que até hoje serve como referência
para compreender a predisposição conservadora. Neste trabalho utiliza-se sua obra “A Política da
Prudência” como guia para nortear e esclarecer algumas questões que perpassam toda a análise da
obra de Cairu. 

Predisposição, esta, que citei acima, se encontrava arraigada no espírito de homens como
Edmund Burke, Adam Smith (1723 – 1790) e, também, em José da Silva Lisboa. O Brasil possui
uma tradição de pessoas que contém, em seu seio, esta filosofia que é muitas vezes ignorada pela
canhestra “intelligentsia” brasileira. Homens como José da Silva Lisboa, Paulino José Soares de
Souza, o Visconde do Uruguai (1807-1866), João Camilo de Oliveira Torres (1915-1973) – que é o
primeiro  em  solo  nacional  a  citar,  logo  na  primeira  página  da  introdução  de  sua  obra  “Os
Construtores  do  Império”,  Russell  Kirk.  –São  só  alguns  dos  exemplos  de  uma  vertente  de
pensamento  que  quando  não  é  malograda,  é  silenciada  em  nossa  historiografia.  Para
contemplarmos  com  maior  ênfase  o  presente  é  necessário  voltar  nossos  olhos  ao  passado  e
perceber  que  os  problemas  que  hoje  nos  assombram são,  na  verdade,  velhos  fantasmas  que
costumam estar  sempre presentes no cenário  nacional.  As discussões levantadas por  Cairu no
século XIX são sempre atuais. São problemas que caminham correlatos com a história do Brasil e
que, até hoje, estão em pauta. Não há nada tão antigo que não seja atual. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Podemos  perceber  ao  percorrer  os  escritos  de  Cairu  que  suas  principais  influências
intelectuais  foram  o  Irlandês  Edmund  Burke  e  o  escocês  Adam  Smith.  Cairu,  aparentemente,
procurou apresentar  ao Brasil  durante o século XIX pela primeira vez a união,  explanação e a
tentativa de aplicação das teorias destas distintas figuras. Assim como Smith e Burke, Cairu buscava
lutar para manter vivo o conhecimento histórico e a doutrina herdada em detrimento aos devaneios
que  tomavam  de  assombro  as  mentes  de  diversos  intelectuais.  Como  relata  a  historiadora
americana Gertrude Himmelfarb (1922): 

A afinidade de Burke com Smith, quando é reconhecida, presume-se ser confinada à
economia. Um comentário possivelmente apócrifo, mas frequentemente citado (que se
originou do próprio Burke),  apresenta Smith dizendo a Burke, após uma discussão
sobre economia que “ele [Burke] foi o único homem que, sem comunicação, pensou
sobre esses tópicos exatamente como ele [Smith]”. Mais tarde, Burke vangloriou-se de
ter sido estudante de economia política desde sua juventude, enquanto tal disciplina
ainda estava em sua infância na Inglaterra e antes de ela ter sido apropriada pelos
“homens especulativos” no continente. Ambas as declarações podem ser hiperbólicas.
Mas há pouca dúvida de que Burke via a si próprio, e era visto por outros, como um
discípulo de Smith,  um proponente do livre comércio e de uma economia de livre
mercado (HIMMELFARB, 2011, p. 99-100).

Cairu, em “Leituras de Economia Política ou Direito Econômico”, demonstra saber o fato do
“não menos famoso Parlamentario Burke” ter “feito desde a sua juventude contínuos estudos de
Economia politica” visando, com eles, por seu serviço à disposição da “Nação” (CAIRU, 1827, p. 27-
28).

Não é nenhuma surpresa que Cairu os tenha tomado como guias, visto que a afinidade de
pensamento destes dois pensadores segue uma linha tênue. Não é nenhuma surpresa, também,
que ele não nutra nenhum pouco de empatia pelo suíço Rousseau, até porque, tanto Smith quanto
Burke  também  não  nutriam.  Smith  encontra  ecoando  nas  obras  de  Rousseau,  os  mesmos
problemas que enxergou nos escritos de Mandeville¹. “Smith”, então, acaba criticando Rousseau 

por partilhar da concepção não social de Mandeville sobre a natureza humana, que
assumia  que  “não  há  no  homem  um  instinto  poderoso  que  necessariamente  o
determina a buscar  a sociedade para seu próprio bem” A ausência  de tal  instinto
moral,  em Rousseau como em Mandeville,  significa  que as leis  da sociedade não
tinham validade  moral;  elas  não  seriam nada  além de  “invenções  do  astuto  e  do
poderoso, a fim de manter ou adquirir uma superioridade não natural e injusta sobre o
restante de seus pares (HIMMELFARB, 2011, p. 219).

Burke enxergava em Rousseau um perigo eminente.  Perigo,  este,  que também percebeu
Cairu ao se deparar com suas obras. Tanto o brasileiro quanto o irlandês não nutriam nenhuma
espécie  de  estima  pela  pessoa  de  J.  J.  Rousseau  e  muito  menos  pela  famigerada  Revolução
Francesa  que  ocorreu  em  1789.  Para  Cairu,  “A  Revolução  da  França  deo  Grande  Lição  de
Economia Politica” e seus teóricos 

iludirão o povo com as errôneas e ridículas doutrinas dos Propagandistas da Pobreza 
– Rousseau e Mably -; do que resoltou na maior cathastrophe que jamais se vio em 
Nação civilizada, a destruição de milhões de vidas, a esquálida miséria das classes 
industriosas (CAIRU, 1827, p. 61).
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Em relação ao delírio dessa liberdade abjeta defendida pela Revolução Francesa, diz Burke:

poderia  eu seriamente  felicitar  um louco,  que fugiu  da coerção protetora e  da total
obscuridade de sua cela, por poder gozar novamente da luz e da liberdade? Iria eu
cumprimentar um assaltante e assassino que tenha fugido da prisão, por ter readquirido
seus direitos naturais? (BURKE, 2014, p. 30).

Para Cairu “as teorias de Rousseau [...] são tão absurdas, que refutallas em cada paradoxo
seria grande perda de tempo” (CAIRU, 1827, p.80) e, ainda por cima, este genebrês, mesmo “das
cinzas da Sepultura fez a explosão da Revolução da França” (CAIRU, 1827, p. 74). A afirmação de
Cairu vem de encontro com a afirmação de Burke, onde o irlandês dizia que o suíço Rousseau, entre
“seus intervalos de lucidez, ficaria chocado com o delírio prático de seus discípulos, que o imitam
servilmente em seus paradoxos e revelam em sua incredulidade uma fé implícita”(BURKE, 2014, p.
185).

Para Cairu “as teorias de Rousseau [...] são tão absurdas, que refutallas em cada paradoxo
seria grande perda de tempo” (CAIRU, 1827, p. 80) e, ainda por cima, este genebrês, mesmo “das
cinzas da Sepultura fez a explosão da Revolução da França” (CAIRU, 1827, p. 74). A afirmação de
Cairu vem de encontro com a afirmação de Burke, onde o irlandês dizia que o suíço Rousseau, entre
“seus intervalos de lucidez, ficaria chocado com o delírio prático de seus discípulos, que o imitam
servilmente em seus paradoxos e revelam em sua incredulidade uma fé implícita” (BURKE, 2014, p.
185). Tanto Cairu, quanto Burke, enxergam nos escritos de Rousseau, os ecos da Revolução. 

Por conta disto, Rousseau acabara por vezes sendo utópico em suas considerações acerca
de sua doutrina igualitária. Depositava na vontade geral uma espécie de caráter angelical onde a
vontade da maioria seria sempre benévola e virtuosa, “pois a vontade particular tende pela sua
natureza às predileções e a vontade geral à igualdade (ROUSSEAU, 1999, p. 86) e mais a frente
continua: “Jamais se corrompe o povo, mas frequentemente o enganam e só então é que ele parece
desejar o que é mau” (ROUSSEAU, 1999, p. 91).

Por que é sempre certa a vontade geral e por que desejam todos constantemente a
felicidade  de  cada  um,  senão  por  não  haver  ninguém  que  não  se  aproprie  da
expressão cada um e não pense em si mesmo ao votar por todos?  (ROUSSEAU,
1999, p. 96).

Rousseau, através de seus comentários, não consegue distinguir o homem de seu meio. Não
há, aqui, uma noção de indivíduo, singular e com vontades próprias, pois “a Lei considera os súditos
como corpo e as ações como abstratas, e jamais um homem como indivíduo ou uma ação particular”
(ROUSSEAU, 1999, p. 107). Ou seja, a lógica de Rousseau irá confrontar justamente um dos pilares
do pensamento de Cairu, onde as pessoas, antes de serem vistas como “massas”, são vistas como
indivíduos antes de mais nada. Porém, há ainda um agravante; existe a ideia ainda mais utópica em
relação ao homem por  parte  de  Rousseau.  Para  poder  lidar  com a vontade das massas seria
necessário alguém de cacife.  Este alguém seria o Legislador que “sob todos os aspectos é um
homem extraordinário no Estado” (ROUSSEAU, 1999,  p.  110),  e este alguém magnífico seria o
responsável por “empreender a instituição de um povo” e “sentir-se com capacidade para, por assim
dizer, mudar a natureza humana [...]

 é preciso que destitua o homem de suas próprias forças para lhe dar outras que lhe
sejam estranhas e das quais não possa fazer uso sem socorro alheio. Na medida em
que tais  forças  naturais  estiverem mortas  e  aniquiladas,  mais  as  adquiridas  serão
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grandes e duradouras, e mais sólidas e perfeita a instituição, de modo que, se cada
cidadão nada for, nada poderá senão graças todos os outros (ROUSSEAU, 1999, p.
110).

Ou seja, a liberdade para Rousseau não está propriamente embutida na natureza humana.
Esta liberdade, então, para ser alcançada e proporcionar uma melhor condição de vida e a tão bem
quista  igualdade  entre  os  homens  seria  necessário  reformular  o  homem.  Seria  necessário
“recomeçar” toda a natureza humana e moldá-la.  Afinal,  para o suíço “pelo pacto social  demos
existência e vida ao corpo político” (ROUSSEAU, 1999, p. 105). Ou seja, antes de qualquer coisa, o
homem acaba sendo submetido a este pacto. Vemos refletido este espírito de Rousseau, nas obras
e nas atitudes de Robespierre, pois 

foi como se Robespierre, ao instituir a República da Virtude, estivesse respondendo ao
desafio de Rousseau, tomando para si, como supremo legislador, a tarefa de “mudar a
natureza  humana”  e  “transformar  cada  indivíduo”.  Eu  estou  convencido,  disse
Robespierre acerca de sua proposta para a educação de jovens nos internatos, “da
necessidade de trazer uma completa regeneração e, se me é permitido me expressar
nestes termos, criar um novo povo” (HIMMELFARB, 2011, p. 234).

A tentativa de remodelar o homem acaba em despotismo. Quando se avulta a nefasta ideia
de moldar o caráter humano ao bel prazer de outro homem, nada de positivo pode decorrer desta
determinada ação. Cairu compreendia que determinadas “instituições civis podem contribuir a fazer
alcançar os destinados effeitos as expostas provisões da Natureza. As mais efficazes são a lei da
Propriedade e a Lei do Matrimonio” (CAIRU, 1820, Part II, p. 233), portanto, não lhe apetecia a ideia
de  reformulação  da  natureza  humana,  pois  compreendia  ele  que  a  liberdade  tal  qual  valor
inalienável, era também fruto desta natureza. Algumas práticas, como a lei da propriedade e do
casamento, como citado acima, serviam para reforçar e revigorar estas potencialidades benéficas
que determinadas práticas ofereciam ao homem. Não raro serão os momentos em que Cairu parte
em concordância com pauta ditas inglesas, afinal, foi ele um grande simpatizante do estilo de vida,
das convicções e das filosofias advindas deste povo. Apresentado pelo conde da Ponte a D. João
VI, Cairu exerceu uma influência razoável sobre as decisões do regente. Argumentando baseado na
economia política foi o principal defensor de ideias de cunho “britânico”, por assim dizer, aqui no
Brasil. São diversas as comparações onde Cairu utiliza o exemplo inglês como o exemplo a ser
seguido,  enquanto  rechaça  o  exemplo  Frances  –  não  por  acaso  Rousseau  fora  extremamente
popular na França. Como por exemplo em seu prefácio dos “Estudos do Bem commum e Economia
Politica” de 1819, onde confessa sua predileção “às dos Escriptores da Nação Amiga da Corôa
Portugueza, na matéria presente (CAIRU,1819, p.X) em contraponto a França que “raras vezes” foi
capaz de “influir por bons escriptos sobre as Instituições de seu paiz” (CAIRU, 1819, p.XI). 

Tendo seus pilares fixados na filosofia Inglesa, constata que “o espírito de comércio prevalece
na Grã Bretanha, e que segundo bem diz o autor do Espirito das Leis, traz consigo o espírito de
ordem, regra moderação e tranqüilidade. [...] a Grã-Bretanha (que mais que algum outro país tem
contribuído  para  o  progresso  da  civilização)”  (CAIRU,  1808,  p.197).  Por  essa  razão,  em  seus
“Extratos das obras políticas e econômicas de Edmund Burke”, adverte que a leitura de Burke serve
como um “antídoto contra o pestífero miasma, o sutil veneno das sementes da anarquia e tirania da
França” (CAIRU,1822, p.VI), pois caso contrário, dando ouvido a estes sofistas franceses, não se
saberia quais consequências esperar. Afinal, tais ideias de cunho revolucionário e anárquico, para
Cairu, eram perigosas. 
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Valendo-se do argumento de William Playfair, Cairu em suas “Leituras de Economia Politica
ou Direito Econômico”, sintetiza o quanto seu pensamento está distante daquele concebido pelos
franceses.  Afinal,  nem mesmo poderia  ele  ser  complacente,  pois  “a  economia Politica  não tem
connexão com o Jacobinismo, como a verdadeira Philosophia não tem a com as teias das aranhas
dos Sophistas” (CAIRU, 1827, p. 55), dessa maneira nesta obra, Cairu se preocupa em dar um
enfoque e refutar dois principais pensadores franceses, Rousseau, Godwin e na própria Inglaterra,
Mably. 

Assim como assinala Kirk, “o conservador acredita que há uma ordem moral duradoura. Essa
ordem é feita para o homem, e o homem é feito para ela: a natureza humana é uma constante, e as
verdades morais são permanentes” (KIRK, 2014,2014, p. 105).

Portanto, Cairu, que partilhava deste espírito, possuía desconfiança em relação ao caráter 
subversivo dos escritos de Rousseau, onde esta busca pela igualdade utópica, visava, antes de 
qualquer coisa, reinventar o homem. 

“A ordem, liberdade e justiça, acreditam, são produtos artificais de uma longa experiência
social, o resultado de séculos de experimento, reflexão e sacrifício” (KIRK, 2013, p. 106).  Afinal “as
pessoas da era moderna são anões nos ombros de gigantes, capazes de enxergar muito além dos
antepassados apenas por  causa da grande estatura daqueles que o precederam” (KIRK,  2013,
p.106). Renegar o passado, a civilização, a sociedade e todo o conhecimento prévio já adquirido
para  fazer  “renascer  o  homem”  seria  desastroso.  Não  poderia  vir  nada  frutífero  destas  ideias
“anárquicas”, segundo Cairu. Tanto é que, não raro, foram os revolucionários franceses que foram
engolidos pela própria revolução. 

“Senso” ou o “sentimento moral”, “virtudes” ou “afecções sociais”, ideias de “benevolência”,
“empatia”, “compaixão”, “companheirismo” – eram esses os conceitos da filosofia moral que estavam
no  coração  do  Iluminismo  britânico  (HIMMELFARB,  2011  p.  169,)  enquanto  os  pensadores
iluministas  franceses  enxergavam  “a  razão”  como  o  único  verdadeiro  e  competente  juiz”
(HIMMELFARB,  2011,  p.196),  possuindo  uma  vertente  por  vezes  anti-religiosa  e  até  mesmo
autoritária, como podemos ver nos escritos de Diderot. Por essa razão, a historiadora Himmelfarb
assinala em seu livro “Caminhos para a modernidade”:

os Philosophes, não concedendo às pessoas comuns nem senso moral nem senso
comum que pudessem aproximá-las da razão, confina-as a um estado de natureza
não benigno, como o de Rousseau, mas brutalizado, aos moldes hobbesianos, no qual
elas pudessem ser controladas e pacificadas apenas por meio de sanções e restrições
da religião (HIMMELFARB, 2011, p. 200).

No capítulo XVI do livro terceiro, Rousseau enaltece sua tese a respeito da autoridade, ou
melhor,  da  incompatibilidade  e  da  ineficiência  da  divisão  dos  poderes  (executivo,  legislativo  e
judiciário) indo em contrapartida as teses de Montesquieu. No primeiro capítulo do livro seguinte diz
também que

enquanto muitos homens reunidos se consideram um único corpo, eles não têm senão
uma única vontade que se liga à conservação comum e ao bem estar geral. Então,
todos os expedientes do Estado são vigorosas e simples, que suas máximas claras e
luminosas; absolutamente não há interesse confuso, contraditório; o bem comum se
parenteia  em  todos  os  lugares  e  só  exige  bom  senso  para  ser  percebido
(ROUSSEAU, 1999, p. 199).
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No mundo de Rousseau todas as pessoas concordam em plenitude. Tudo é simples e não há
conflitos. As pessoas não pensam por conta própria, mas sempre em massa e, portanto, nunca hão
de discordar. Nada poderia ser mais perigoso e utópico que este pensamento. A maneira disforme
que  Rousseau  entende  o  bem comum  desemboca  na  conhecida  Era  do  Terror  da  Revolução
Francesa,  afinal,  ali  suas  ideias  encontraram  terreno  fértil  para  florescer.  Seus  ideólogos  por
acreditarem nesta pífia teoria acabaram, assim como Robespierre, mortos pela própria guilhotina
que implantaram. Neste caminho para estas buscas utópicas e irrealizáveis, encontraram, por fim,
somente o erro, a falha e a morte. Cairu compreendia o bem comum como algo completamente
diferente, o que, por sinal, se demonstrou ao longo da história muito mais verdadeiro. 

Em um de seus inscritos, sobre os Preceitos da vida humana, Cairu coloca em pauta quais
são, em sua concepção, as principais virtudes humanas. E, consequentemente, o porquê de em sua
visão serem tão caras e preciosas para o bom funcionamento da sociedade. O livro versa sobre
temas  como  prudência,  temperança,  cólera,  compaixão,  compromisso,  relação  entre  família,
matrimônio, justiça, caridade entre outros que muito se assemelham aos temas já citados. Ou seja, é
impossível desvencilhar as teorias econômicas de Cairu de um comportamento moral específico
defendido pelo autor, afinal, fica subentendido que uma pratica deriva da boa procedência da outra.
Uma sociedade que proporciona benesses se inicia na prática reta do indivíduo. Somente indivíduos
agem, somente indivíduos pensam, refletem e mudam. A utopia das massas nada mais é que uma
utopia. As pessoas pensam por conta própria e agem por conta própria, não em bando. E resume
Cairu:

Para fazermos justiça exacta aos outros homens, convém pôrmo-nos pela imaginação
em seu lugar, e considerarmos se de bom grado receberíamos, ou sofreríamos, o mal e
damno, que somos tentados a fazer-lhes por algum dos atentados expostos.  Se os
homens bem guardassem o dever da justiça, a sociedade civil seria incomparavelmente
mais universal,  pacífica,  industriosa,  rica,  inteligente,  e virtuosa,  do que tem sido,  e
ainda é (CAIRU, 1903, p. 181-182).

Cairu não é um economicista  reducionista.  O autor  se atenta  também a necessidade da
imaginação moral e a sabedoria das Eras. Entende qual o papel a moralidade e a virtude do homem
devem  ocupar  em  sua  vida,  sabe,  no  fundo,  da  sua  importância  para  a  preservação  de  uma
sociedade virtuosa. 

4 CONCLUSÃO

Portanto,  o  resultado  desta  pesquisa  é,  antes  de  tudo  a  apresentação  desta  linha  de
pensamento tão pouco explorada dentro da historiografia brasileira – e por vezes, quando estudada,
mal  compreendida  –  assim  como  a  abordagem  desta  discussão  através  de  autores  que  não
costumam  ser  se  quer  lidos  por  grande  parte  dos  historiadores  brasileiros.  Acreditamos  que
contribuir  para  o  debate  com essas  novas  perspectivas  seja  imprescindível  para  que  haja  um
pluralismo de ideias e uma melhor compreensão das visões existentes a respeito do tema para
quem possa se interessar pelo assunto. 
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