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RESUMO: 
 

A presente monografia tem como objetivo dissertar sobre o processo de formação das             

sociedades, demonstrando desde a visão universalista da espécie até a visão conservadora,            

com a qual o trabalho estará alinhado. Este trabalho está apresentado como Trabalho de              

Conclusão de Curso, do curso de Ciências Sociais, pela Universidade Federal Fluminense.            

Edmund Burke foi um homem de muitas cartas contra seus adversários políticos, mas suas              

constatações irônicas sobre os philosophes franceses e aqueles que lhes eram adeptos            

construíram um percurso ao qual o autor acredita ser o processo natural da sociedade em               

transpassar as barreiras da espécie e se criar um espírito comunitário, local e tradicional              

acerca das melhores decisões pelas quais um governo deve tomar. 

 

ABSTRACT:  

The present monograph aims to discuss the process of formation of societies,            

demonstrating from a universalist view of the species to a conservative view, with a quality               

work live. This work is in progress as a Course Completion Work, Social Sciences course, by                

the Fluminense Federal University. Edmund Burke was created by a group of letters against              

his political opponents, but his ironic findings on the French philosophers and those who are               

welcome to the market. A community, local and local push on the best decisions by who is                 

authorized. 
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INTRODUÇÃO 
 
O conservadorismo, enquanto corrente filosófica, possui um modo de operação e           

formação da sociedade que é negligenciado pelas ciências sociais modernas, acompanhando           

os processos desencadeados pela Revolução Francesa e a filosofia especulativa acerca da            

liberdade dos homens. Edmund Burke surge como um insurgente, já no século XVIII, a esse               

tipo de pensamento, alertando a sociedade britânica e escrevendo cartas aos franceses,            

mostrando que estes não estavam buscando a liberdade ao se libertarem da coroa, mas sim               

subjugando a tradição e ruindo aquilo que eles acreditavam ser a França. 

Este trabalho busca se remeter a primeira obra de Burke, uma carta satirizada a um               

lorde britânico, com objetivo de expor as argumentações esdrúxulas que o mesmo vinha             

fazendo com relação a religião, estendendo o argumento do mesmo a todo tipo de sociedade,               

demonstrando que a subversão da religião também poderia ser utilizada para a subversão do              

governo. Em Defesa da Sociedade Natural, Burke demonstra como a sociedade           

bolingbrokeana funciona a partir de uma lógica do próprio Bolingbroke e como todo tipo de               

miséria e crueldade provém da sociedade civil. 

No entanto, os argumentos burkeanos encaminham o texto a uma conscientização           

acerca da sociedade civil e sobre todo tipo de benefício. A partir de perguntas irônicas ao                

longo do livro e de diversos artifícios retóricos, o autor tenta expressar um princípio de teoria                

política, buscando a manutenção das tradições da sociedade civil e as virtudes que esta possui               

em detrimento da sociedade natural, não regulada pelos consensos dos homens. 

O egoísmo produzido pela sociedade natural resulta em todo o tipo de desobediência e              

em fortes inclinações ao anarquismo, desesperado em dar plenos poderes aos homens. No             

entanto, Burke lembra que não se pode parabenizar assassinos e criminosos por sua liberdade.              

A liberdade extendida, a liberdade plena, nada mais é que libertar os homens de suas               

convenções e permití-los ferir o direito do outro, tomar-lhes a propriedade e limitá-los pela              

sua força de acordo com sua conveniência. 

O egoísmo dos philosophes não leva a lugar algum, se não a destruição de séculos de                

civilização e esforço contínuo das constituições e das religiões civis de formar seres humanos              

virtuosos e conscientes, de forma a não praticarem o mal para com seus semelhantes. 
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CAPÍTULO 1 - Burke e a Sociedade Natural de Bolingbroke 

 

Neste capítulo, busca-se definir, a partir do livro Defesa da Sociedade Natural¹ os             

tipos de sociedade nele descritas. No livro, são caracterizados dois tipos de sociedade: a              

primeira, a sociedade natural, também podendo ser entendida como sociedade familiar; e, a             

segunda, a sociedade artificial, ou sociedade política. 

No primeiro momento, discute-se a formalização de um estado de natureza. Burke,            

em uma sátira a Bolingbroke, define o estado de natureza da seguinte forma: 

No estado de natureza, inquestionavelmente, os homens estavam sujeitos a muitas e            

grandes contrariedades. Falta de união, falta de ajuda mútua, falta de um arbítrio             

comum a quem recorrer para a solução de suas divergências. Eram estes os males              

que não puderam de deixar de sentir tão severamente em muitas ocasiões. (BURKE,             

[1757] 2009, p 68) 

Na visão burkeana de Bolingbroke, a natureza do homem não está na associação             

política, isto é, o homem não é um animal social, tal qual imaginava a tradição política. A                 

raça humana seria definida de forma a se confundir com qualquer outra espécie de animal,               

podendo se reunir em grupos conforme a conveniência, porém, sem estabelecer quaisquer            

tipo de instituições soberanas a eles. 

A "igualdade quase total" dos homens para com os animais o concederia, entre outras              

coisas, o direito de ser livre. Por não se tornar submisso a qualquer tipo de construto externo                 

a ele, o homem natural gozaria da liberdade plena. Esta liberdade faria com que cada um                

fosse senhor de si e tivesse o direito de tomar as decisões que melhor lhe convém. 

A conveniência de seus atos estaria ligada às suas necessidades básicas e            

sentimentais. O homem, como ser com sentidos, estaria disposto a buscar sua felicidade na              

realização de suas necessidades de alimentar-se, abrigar-se e desfrutar dos prazeres da carne             

através de relações consensuais. Desta felicidade, afirmar-se-a que esta é plena e verdadeira,             

em contraposição a outros tipos de felicidade, pois estaria ligada a natureza dos atos e não a                 

desejos produzidos. 

Todavia, as relações consensuais entre casais da espécie abriram espaço para uma            

primeira organização social. Burke, continuando a argumentar como Bolingbroke, afirma: 

Os recíprocos desejos sexuais que levam à união dos corpos e das emoções e ao               

nascimento dos filhos, result antes daquelas relações, introduziram primeiro a ideia          1

1 O título Defesa da Sociedade Natural será, daqui em diante, referido como Defesa. 
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de sociedade e mostraram as suas vantagens. Esta sociedade, fundada sobre os            

apetites naturais e sobre os instintos, e não sobre qualquer instituição estabelecida,            

designá-la-ei sociedade natural. (BURKE, [1757] 2009, p 68) 

A sociedade natural é, portanto, uma sociedade familiar. Os membros dessa sociedade            

são, tão somente, o casal e os filhos: os primeiros unidos pelas necessidades e sentimentos do                

corpo; os segundos como resultado direto da relação consensual entre os primeiros. No             

entanto, o que a definiria, para Bolingbroke, seria o fato de entre pais e filhos não haver                 

quaisquer instituições instauradas, como podemos ver anteriormente. 

O caráter passional desse tipo de sociedade não faz necessária a criação de artifícios              

para manutenção da liberdade dos homens. Rousseau, ao criticar os moralistas, afirma que o              

entendimento humano deve tanto as paixões quanto esta deve ao entendimento. Não seria             

necessário, portanto, ao homem ser inserido em um sistema de governo para que este              

entendesse as conveniências da vida compartilhada com seus semelhantes próximos. 

O que garantiria, no entanto, a estabilidade da sociedade natural, se não a própria              

natureza? Burke demonstra, a partir de Hobbes, que o estado de natureza é o estado de guerra.                 

A resposta bolingbrokeana (e mesmo rousseauniana) para essa questão é de que essa             

afirmativa sobre o estado de natureza é falsa. O homem, segundo Bolingbroke, seria dotado              

de uma razão natural, fruto da iluminação divina sobre nós. Esta razão natural desenvolveria              

dois sentimentos basilares aos homens: o primeiro, a honestidade; o segundo, a compaixão. 

Em Rousseau, essa razão natural equivale a lei natural, responsável pela virtuosidade            

do homem, ou pela neutralidade do homem com relação aos critérios de moral e imoral. A lei                 

natural provém da própria espécie e está relacionada a realização das necessidades dos             

homens e ao acesso de todos a tudo, sem direito algum a propriedade. 

A razão natural, retomando Bolingbroke, não possuiria quaisquer traços de corrupção           

ou egoísmo. A honestidade seria tão somente o resultado das reações espontâneas as             

situações nas quais o homem em seu estado natural fosse colocado. Não haveria espaço para               

a mentira ou o escárnio, visto que o homem não teria conhecimentos acumulados o suficiente               

para o fazer. 

Para Rousseau, a incapacidade de mentir também se deve ao fato de que o homem,               

em seu estado natural, não possui uma língua comum. Assim como outros animais, este só é                

capaz de produzir grunhidos, variando de acordo com a ocasião. O falseamento se tornaria              
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impossível, visto que sem o uso da palavra, este pouco ou nada teria com relação a produção                 

de sentido. 

Ainda sobre a razão natural, a mesma produziria os atos de compaixão. A dor de um                

homem, ao ver um semelhante o tornar, somada a sua piedade intrínseca, dada pelas luzes               

naturais que o afetam, o tornaria incapaz de cometer o assassinato. O estado de guerra,               

portanto, seria resultado da aglomeração de muitos homens, em contraposição ao estado de             

natureza, onde grande parte deles se encontravam dispersos. 

A produção do estado de guerra estaria, portanto, a cargo das sociedades artificiais.             

Rousseau critica a concepção da natureza do homem hobbesiano em vista ao tipo de homem               

egoísta e autocentrado com que o autor inglês trabalharia. 

Não vamos concluir de forma alguma com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia              

da bondade, o homem seja naturalmente mau, que ele é pervertido porque não             

conhece a virtude, que ele sempre recusa a seus semelhantes préstimos que não crê              

lhes dever, nem que, em virtude do direito que ele se atribui com razão sobre as                

coisas de que necessita, ele se crê loucamente o único proprietário do universo.             

(ROUSSEAU, [1755] 2017, p 59) 

O fato de o homem ser livre e desprovido de um senso coletivo no estado de natureza                 

não implica que este se declare o único proprietário do universo. No estado de natureza,               

Rousseau considera que os homens tem direito natural a todas as coisas e que delas deve                

desfrutar, sem nenhuma pretensão de acumular ou agir de forma a ultrapassar os limites de               

sua necessidade. 

 Ao longo da Defesa, Burke faz um longínquo retrocesso histórico até a fundação das              

sociedades políticas, expondo as sucessivas guerras nas quais os homens sujeitos a um             

governo estariam engajados a participar. A carga institucional traria consigo uma série de             

massacres e desastres causados pela violência e pelo terror manipulados pela vontade de um              

ou de um grupo de homens corrompidos. 

A luz da lei natural rousseauniana, a guerra não poderia ser possível em sociedades              

pré-políticas, pois além da compaixão para com os conhecidos, o medo aos desconhecidos o              

faria optar por fugir ou abrigar-se, em benefício de sua condição. A subjugação do              

desconhecido também não estaria posta no estado de natureza, visto que, a relação entre os               

homens não seria diferente da relação entre os animais, onde nenhum animal faz do outro seu                

servo, por não haver necessidade para tal. 
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O estado de guerra ainda traz um outro incômodo que é o da insuportabilidade da               

vida. Para Rousseau, caso aceitássemos as premissas hobbesianas, a vida se tornaria inviável,             

pois, aquele que capturar um outro homem deverá se manter tão alerta quanto este. Ao menor                

sinal de liberdade, o homem subjugado poderia vingar-se, sendo uma constante ameaça ao             

seu saqueador. 

Pensar em um homem que pratica maldades para com os outros implica em pensar em               

um homem que tenha desejos sórdidos e vingativos. O ato de subjugar traria com ele um                

perigo constante e eterno. Soltar o homem, após praticar-lhe o mal, resultaria numa             

possibilidade de aquele tornar-se um futuro assassino; mantê-lo preso atormentaria por igual            

o homem que o capturou, visto que precisaria esforçar-se a exaustão para mantê-lo sob seu               

poder. 

Assim, o estado de natureza e, consequentemente, a sociedade natural, seriam fruto da             

mais pura e simples necessidade, sem qualquer especulação acerca das questões filosóficas ou             

sobre a arte de governar. No entanto, recitando Bolingbroke, Burke diz que: 

O grande erro da nossa natureza é não saber onde parar, não estar satisfeita com               

nenhuma aquisição razoável, não se harmonizar com a sua própria condição, mas            

perder tudo o que havia conquistado por uma insaciável busca por mais. O homem              

obteve uma vantagem notável com esta união de várias pessoas para formar uma             

família; por esse motivo, pensou que retiraria ainda melhor proveito em proporção a             

união de muitas famílias num corpo político. E como a natureza não criou nenhuma              

limitação para as manter juntas, o homem supriu esta falta com as leis. (BURKE,              

[1757] 2009, p 68) 

Recitando como Bolingbroke, Burke expõe então o início das sociedades políticas, ou            

sociedades artificiais. Esse tipo de sociedade, na visão bolingbrokeana, possui uma adesão            

gradual dos seus pares políticos, de acordo com o contato entre os fundadores e os novos                

membros. Aqui, ao invés de cada homem ser senhor de si mesmo, como desejaria a               

Providência, estabelece-se uma entidade artificial, criada por homens para uní-los e           

conservá-los. 

As benesses da segurança e da conservação teria um custo muito caro para o lorde: a                

liberdade. A lei artificial, para fins de manutenção da sociedade, deve ser imposta de forma a                

suprimir as liberdades dos indivíduos que dela fazem parte. Essa blasfêmia a ordem divina              

condenaria aos homens as desgraças de um estado de guerra, com a constante presença do               

perigo de ter sua "soberania" invadida por outro. 

9 
 



Ao desenvolver o argumento bolingbrokeano, Burke atravessa os diversos tipos de           

sociedade. O Bolingbroke expresso na Defesa estaria de acordo com o argumento em que              

todo tipo de organização social artificial se transforma em uma tirania de um, ou um grupo,                

sobre outros, não havendo espaço para a liberdade. A liberdade plena seria condenada pela lei               

de forma a não permitir que o homem progredisse da forma que Deus havia preparado para                

ele. 

O argumento usado dá a entender que, segundo a lógica do Lorde, as leis entre os                

homens antecederam a propriedade, visto que basta que alguns homens se reúnam e formem              

um corpo político, sem definição de um lugar específico. O direito sobre a propriedade da               

terra provém em consequência do estabelecimento dessas leis e da permissividade de que esta              

abre para a delimitação das coisas que a todos pertencem. 

Rousseau antecede o argumento de Bolingbroke, afirmando que a sociedade civil só            

poderia ser possível com a delimitação de uma propriedade. O desgaste do estado de              

natureza, a formação de uma linguagem comum e a aglomeração não tornaram, para o              

filósofo francês, o homem em um ser político. O esforço do pensamento e o desenvolvimento               

do raciocínio não seriam capazes de o tornar o ser egoísta e destrutivo que a sociedade civil                 

produziria, dizendo então: 

O primeiro que, tendo cercado um terreno, pensou em dizer isto é meu, e encontrou               

gente simples o bastante para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade             

civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, quantas misérias e horrores não teria           

poupado ao gênero humano aquele que, arrancando os mourões ou tapando o fosso,             

houvesse gritado: não escutem este impostor; vocês estarão perdidos se esquecerem           

que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém. (ROUSSEAU, [1755]                

2017, p 71) 

A sociedade política só se tornaria possível no entorno do estabelecimento de uma             

propriedade privada, contrariando a ordem da lei natural, onde tudo pertence a todos e nada               

pode ser apropriado. A revolução que ocorrera entre o estado de natureza e a sociedade civil                

para Rousseau está nessa instituição, diferentemente de Bolingbroke. A divisão entre o que é              

de um ou de outro causou imenso desastre, de forma a romper com as necessidades dos                

homens de se saciarem com alimentação e abrigo e passarem a se preocupar com aquilo que                

lhe pertencesse. 

Retomando Bolingbroke, as vantagens da sociedade natural não seriam perpetuadas          

pela sociedade política. O estabelecimento de uma instituição interfere na vida dos homens de              
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forma a não permitir com que os mesmos se mantenham na liberdade plena e passem a se                 

sujeitar aos delírios de um ou outro magistrado que passaria a comandar as partes do corpo                

político de acordo com sua vontade. 

A lei artificial é, portanto, um instrumento de dominação. No entanto, esta dominação             

não estaria posta a homens livres, tornando necessário uma organização que os obrigasse a              

acatá-las. Disto se faz duas instituições novas: o Estado e a Igreja. 

Qualquer Estado, quando o examinamos para formar um juízo, pode apresentar-se           

segundo dois aspectos, o externo e o interno. O primeiro consiste na relação de              

amizade ou inimizade, que suporta com outros Estados. O segundo traduz-se na            

relação que estabelece entre as suas partes componentes, os governantes e os            

governados. (BURKE, [1757] 2009, p 71) 

O Estado, na visão bolingbrokeana, é o organizador e delimitador das fronteiras da lei.              

Sem um Estado bem definido em um determinado terreno, a lei de nada teria validade.               

Acompanhada de seus adeptos, as leis artificiais produzem uma organização específica e            

coercitiva, que só seria capaz de funcionar a partir do medo. O Estado é, portanto, um agente                 

punitivo que se apresenta para subjugar desde os homens mais sábios até os mais tolos. 

No entanto, o Estado por si só não teria capacidade de manter os homens unidos. Há a                 

necessidade de uma outra instituição que faça com que os homens acreditem na eficácia e na                

extensão dos argumentos para a legitimação da lei. Essa função é feita pela Religião Civil. 

A Religião Civil, para Bolingbroke, é uma atrocidade contra as leis divinas, pois esta              

violaria o tratado natural entre o homem e Deus, estabelecendo uma entidade metafísica             

pensada a partir de seus interlocutores. A Religião Civil se insurge contra o estado de               

natureza e manifesta-se de forma a coagir os corações e mentes dos homens e convencê-los de                

que a vida em uma sociedade artificial é favorável a vida em natureza, a partir de um falso                  

argumento onde a sociedade civil é a vontade divina. 

Esta junção institucional entre Estado e Religião Civil se atribui a formação de um              

Estado Eclesiástico, segundo o qual toda sociedade estaria sujeita, em quaisquer tipos de             

organização que pudesse estabelecer. A religião estaria para a população com um instrumento             

de alienação mental ao estado de natureza, contrapondo as vontades do verdadeiro Deus, que              

desejaria a continuação da sociedade natural. 

As raízes do Estado, porém, não estariam isentas de acusações além do cerceamento             

das liberdades. O subtítulo do livro “um panorama das misérias e males criados à              
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humanidade por toda a espécie de sociedade artificial” exigiria a Burke explicitar porque             

nenhum tipo de organização do gênero funcionaria, segundo o Lorde. 

Burke expõe então os tipos de sociedade, caracterizados como os três tipos gregos             

clássicos, sendo a Monarquia, a Aristocracia e a Democracia, como sendo os tipos simples de               

governo. Ao contrário do que a tradição escrevia, na visão de burkeana de Bolingbroke, estes               

tipos seriam os únicos, em contraposição ao que se dizia entre tipos puros e tipos               

corrompidos. Começando seu argumento da seguinte forma: 

A forma mais simples de governo é o despotismo, em que todas as esferas inferiores               

do poder são movidas apenas em função da vontade da esfera suprema, e em que               

todas estão do mesmo modo submetidas directamente ao arbítrio do magistrado.           

(BURKE, [1757] 2009, p 88) 

O despotismo, para Bolingbroke, estaria presente em todo o tipo de sociedade            

artificial. Por ser a forma de organização mais simples, também seria a mais fácil de ser                

alcançada, pois basta a vontade de um em submeter aos outros. Os magistrados passam a ter                

um papel de relevância, substituindo as leis naturais e a razão natural através de um conjunto                

de artificialidades teóricas e especulativas que corrompem a alma humana. 

A Monarquia seria, portanto, o tipo puro mais prático, pois estaria relacionada ao             

despotismo de um só homem para com os outros. Sua legitimidade não estaria em Deus ou                

em quaisquer outras esferas que não as do falseamento da razão natural e na instauração da lei                 

artificial. Os reis seriam impróprios para o governo por submeter integralmente uma            

população inteira a sua vontade, fazendo dela sua completa serva. 

A Aristocracia, no entanto, seria o governo de poucos, ou dos ditos melhores. Para              

assimilar a ideia de que uns são melhores que os outros para decidir sobre a vida alheia, há de                   

se considerar que os homens não são mais iguais como no estado de natureza. A desigualdade                

artificial, entendida da mesma forma que Rousseau, entre homens que possuem poder e             

propriedade para difundir seus ideais sobre aqueles que não tiveram condições de possuí-los,             

seria tão somente uma outra forma de despotismo mais disperso entre camadas elitizadas da              

população. 

Aqueles que possuíssem melhores propriedades e maior capacidade de         

convencimento seriam déspotas dos pobres homens do povo que não alcançaram os níveis de              

furto e diligência dos primeiros para com as leis da natureza. A Aristocracia não seria,               

12 
 



portanto, melhor que a Monarquia, apenas por ter mais ou menos membros no parlamento,              

mas sim uma tirania com mais senhores. 

Por fim, Burke descreve a democracia. Esta começa com uma citação rápida a Platão,              

tratando-a como um “amálgama” para com a sociedade. A democracia, tão somente, não seria              

diferente das outras. A insurgência e a inconstância das massas faria com que esta fosse um                

despotismo da maioria que, sem qualquer tipo de refinamento, cortaria cabeças de um ou de               

outro ao menor sinal de contravenção. 

Todavia, a democracia não seria tão desastrosa quanto aos outros tipos de governo, de              

forma a ser uma constante ameaça a vida daqueles que não se curvassem perante a maioria.                

Ao invés de um ou poucos senhores, a democracia tornaria disperso o poder e faria com que                 

houvesse muitos senhores, criando uma instabilidade constante em seu cerne e levando suas             

minorias a destruição. 

As crenças dos filósofos políticos da tradição, para Bolingbroke, não passava de uma             

metafísica apurada de suas próprias especulações acerca da natureza humana. Na prática,            

estas não resultam em nada além de tirania e toda tentativa de apaziguá-la não surtiria efeito                

visível. O argumento sobre os tipos de organização social, no entanto, termina com a relação               

do tipo de sociedade que acreditavam resolver os problemas das degenerações primevas: o             

governo misto. 

Para Bolingbroke, o governo misto seria tão corrompido quanto qualquer outro tipo            

de organização política. Burke, encenando as cartas do Lorde, comenta o governo misto da              

seguinte forma: 

Não perdestes a ocasião de demonstrar que os defeitos das várias formas simples de              

governo são corrigíveis pelo entrelaçamento de todas elas e por um apropriado            

equilíbrio entre os diversos poderes numa tal forma de governo. Confesso, Senhor,            

que esse erro me custou caro por muito tempo, e que de todos os sacrifícios que fiz                 

pela verdade, este foi de longe o maior. (BURKE, [1757] 2009, p 103) 

O governo misto, na interpretação de Burke à Bolingbroke, não seria a solução para              

os problemas dos tipos simples de governo. Ao contrário, seria a realização de todos os seus                

vícios ao mesmo tempo. O governo misto seria a pior forma de organização, entre todas as                

que aqui foram antes citadas, pois essa viveria de uma inconstância e sanguinolência ainda              

maior que as outras. 
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A organização mista da sociedade, diria Bolingbroke, corrobora com os vícios dos            

tipos simples, sendo um revezamento entre as ações cruentas de cada um. Enquanto em um               

dia o homem acordaria subserviente a um senhor, em outro, este seria apunhalado por um               

grupo que assumiria sua senhoria, até que o povo se demonstrasse insurgente a ela e agisse de                 

forma ingovernável, de forma a não ser capaz de se organizar de forma alguma e conviver em                 

paz. 

A organização de homens em governo é, portanto, o Estado de Guerra hobbesiano,             

onde os homens disputam o poder de forma a não se importarem mais com a crueldade de                 

seus atos, mas apenas em enganar seus semelhantes e dominá-los através da força. A lei age                

de forma a ser um agente permissivo e legitimador, não avaliando quaisquer tipo de              

atrocidades cometidas pela organização política, mas sim de seus efeitos diretos. 

O crime, nessa interpretação, é fruto, tão somente, da sociedade artificial, nascido de             

uma competitividade dos membros para comandar os outros. O poder corrompe bons homens             

e os transforma em bestas sanguinárias, capazes de matar seus próximos e declarar aqueles              

que se assemelham como inimigos. 

Para corroborar com o argumento, Burke retorna a história da formação das            

sociedades, mostrando como perdemos diversas vidas em guerras sem sentido. A necessidade            

da lei de se impor aos demais cria conflitos entre aqueles que não são filhos da mesma lei,                  

dividindo os homens em nações, contra a natureza livre que eles tinham. 

O ato de denominação por gentílico confina ingleses, franceses e alemães em uma             

guerra eterna para a emergência de suas leis sobre os outros, forçando-os a confrontar-se por               

razões que os mesmos não justificam de forma natural. A única possibilidade para esses              

Estados e nações com leis diversas seria a guerra ou o interesse, não podendo afirmar-se               

nunca como homens, mas sempre como aquilo que a lei os fez. 

A primeira parte do aspecto externo de todos os Estados, ou seja, a sua relação como                

amigos, faz uma figura tão insignificante na história que, desagrada-me dizê-lo, me            

proporciona muito pouca matéria sobre a qual discorrer. Os bons ofícios feitos por             

uma nação ao seu vizinho, a ajuda dada em desastres políticos, o auxílio prestado              

em caso de uma calamidade geral, a proteção garantida contra um perigo emergente,             

a relação mútua de bondade e civilidade, ofereceriam extensos e agradabilíssimos           

motivos para a história. Mas, ai de mim!, a história de todos os tempos, e de todas as                  

nações, não oferece matéria suficiente para ocupar dez páginas, ainda que se possa             
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prolongar fastidiosamente com as prolixas redundâncias de um Guicciardini.         

(BURKE, [1757] 2009, p 71-2) 

Citando Maquiavel, “A guerra deve ser a única preocupação de um príncipe”, Burke             

encara nesse livro a História dos Estados como a história da guerra, visto que todo magistrado                

é um déspota tão ruim quanto a figura de um príncipe. A ação política entre Estados não pode                  

ser outra que não a guerra, não existindo material suficiente para descrever outro tipo de               

relação. 

O conflito e a sanguinolência, de acordo com Burke, atingem níveis alarmantes desde             

a antiguidade das pátrias, formando um número elevado de mortes. Frank Pagano mais tarde              

afirmaria que os dados pelos quais Burke lançaria o argumento da sanguinolência da história              

partiram de sua cabeça, não possuindo quaisquer relações necessárias com a humanidade. O             

exagero enumerado pelo autor irlandês estaria relacionado a expressar de forma agressiva e             

inacreditável o caráter da relação entre os Estados. 

Em uma nota de rodapé, Burke lembra também que o governo britânico auxiliou o              

governo português após o terremoto em Lisboa, desmentindo a tese de Bolingbroke de que a               

relação entre as nações era exclusivamente ou quase totalmente de inimizades, mas também             

de auxílio mútuo e socorro nas horas de necessidade. A tese do Lorde começaria a ruir desde                 

o princípio por considerar que não há nenhum outro tipo de relação política que não a                

competição e que a vida é guiada por essas corrupções constantes a alma. 

Em Bolingbroke, a vontade divina violada pelas leis dos homens, não teria quaisquer             

responsabilidades sobre as relações conflituosas e não seria justificativa para a manutenção            

desse estado. A inimizade proporcionada pelas forças eclesiásticas basilares a todo e qualquer             

tipo de lei artificial provém de uma falsa revelação feita por especuladores e falsos profetas da                

palavra divina, a fins de eliminá-la. 

As falsas revelações dividem os homens pelo fato da criação de deuses falsos. O              

homem sem um Deus comum é um bárbaro, ou, de forma mais refinada, um nacionalista. Ao                

abandonar os tratamentos de seus semelhantes como homens e passar a tratá-los como             

franceses ou ingleses, o deus que rege aquela terra passa a ser uma invenção de suas criaturas,                 

não possuindo poderes fantásticos de forma a unir os homens de forma natural, mas sim a                

partir do convencimento de um ou outro político corrupto que dele resultam as questões civis               

acerca da administração pública e dos métodos pelos quais as leis sejam aplicadas             

universalmente. 
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A interferência de uma lei artificial em territórios de outra designação resultaria no             

mais puro estado de guerra, onde gregos, romanos, fenícios e muitos outros povos da              

antiguidade passaram a dizimar outras etnias, além de despovoar seus próprios lares em             

motivação a destruição e o caos. O Estado para Burke, enquanto Bolingbroke, assim como a               

Religião Civil, torna-se uma ameaça. 

A expressão mais refinada de uma sociedade artificial, possível de ser aceita pela             

leitura minuciosa e irônica que Burke faz de Bolingbroke, estaria exposta em A República de               

Genebra de Rousseau, onde o mesmo, com razoáveis palavras, fala de seus sonhos com              

relação a república que gostaria de viver. 

Eu gostaria de escolher uma pátria desviada, por uma feliz impotência, do feroz             

amor às conquistas e garantida por uma posição ainda mais feliz contra o medo de               

se tornar ela própria uma conquista de outro Estado: uma cidade livre, situada entre              

vários povos, em que nenhum dos quais tem o interesse de invadi-la e em que todos                

os quais têm o interesse de impedir que os outros a invadissem - numa palavra, uma                

república que não tentasse a ambição dos vizinhos e que pudesse razoavelmente            

contar com o socorro destes, se necessário. (ROUSSEAU, [1755] 2017, p 11-2) 

Não haveria sociedade artificial defensável para Burke, enquanto intérprete de          

Bolingbroke, de forma a não considerar, como Rousseau, uma república que o satisfizesse em              

semelhança a sociedade natural. No entanto, os sonhos rousseaunianos acabam por se tornar             

a expressão melhor acabada da tese sobre os resultados políticos bolingbrokeanos. 

Em Rousseau, a sociedade política seria possível caso todos fossem livres e tivessem             

garantidos os seus direitos de participação. O homem não seria pertence do Estado e nem               

servo de um ou outro magistrado. 

A sociedade civil ideal para os partidários da sociedade natural poderia conservar um             

corpo político, com objetivo a resolver as dissensões entre os homens e os conflitos que               

porventura viessem a ocorrer por ocasião da necessidade. Porém, esses mesmos homens não             

deveriam deixar as instituições os submeter de forma a abrirem mão de seus direitos naturais;               

tanto o direito a todas as coisas, quanto o direito à liberdade plena deveriam ser assegurados                

por essas Constituições metafísicas, expressões do pensamento e do desenvolvimento de           

argumentos ludibriosos. 

Ao afirmar isso, autores com Bolingbroke e Rousseau, passam a considerar as            

Constituições como formas de ameaça e coação aos membros da sociedade política,            

rebaixando-os a meros servos da vontade dos magistrados. Para que todos pudessem gozar da              

16 
 



liberdade plena, a Constituição deveria estar relacionada estritamente a necessidade dos           

homens, não tendo por objetivo nada além. 

O pensamento burkeano, no entanto, não passaria por nenhum desses argumentos           

imprecisos e especulativos acerca da natureza do homem. As descobertas desses filósofos os             

deixou “certamente desapontados”, pois eles “encontraram os limites da ciência precisamente           

nos lugares onde se situavam”. As especulações metafísicas que estes fizeram sobre o             

entendimento humano e sobre a origem da moralidade e das implicações da sociedade não              

avançaram tanto quanto estes gostariam por só existirem em seus próprios mundos virtuais. 

A política não seria, portanto, a submissão de homens livres aos magistrados. mas sim              

a forma processual a qual todo tipo de sociedade natural se encaminha, de acordo com os                

limites que as são impostas. Cada legislação possuiria sua força e sua crença, não por má fé                 

eclesiástica, mas por assim ser e se fazer, ao longo de demorados processos históricos. 

O erro destes “filósofos geniais”, como reconhece Burke sobre Rousseau, é o de             

acreditar em falsas premissas, formuladas em suas mentes ociosas e laboratoriais, criadas a             

escuridão do isolamento e do descontentamento com o não-reconhecimento de sua           

genialidade. A política e, consequentemente, a sociedade, não teriam quaisquer          

compromissos necessários com uma verdade ou um sonho rousseaunianos, mas sim com a             

prática do prudente e do bom. 

Burke repensa, portanto, desde o estado de natureza, as constatações de seus            

adversários filosóficos e, mesmo com ironia, responde-os com maestria de forma a explicitar             

por outro caminho como se formam as sociedades. E a este caminho tomaremos para              

confrontar o Burke da Defesa da Sociedade Natural contra o Burke enquanto homem de              

ação. 
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CAPÍTULO 2 - A Sociedade Civil como Sociedade Natural 

 

No primeiro capítulo, tratamos sobre os tipos de sociedade e suas consequências de             

acordo com a visão de um Burke empenhado em satirizar Bolingbroke. O esforço             

metodológico do autor irlandês busca demonstrar as consequências desastrosas de uma           

filosofia metafísica e especulativa acerca da liberdade e moralidade do homem. 

No prefácio à edição de 1757, Burke é explícito quanto ao seu objetivo ao escrever a                

Defesa: 

Como podem pretender exaltar a mente humana provando que o homem não é             

melhor do que uma besta? Como pensam fazer cumprir a prática da virtude negando              

que vício e virtude se distinguem mediante a boa ou a má fortuna aqui, ou pela                

felicidade ou desgraça na outra vida? Como podem imaginar que aumenta a nossa             

piedade e a nossa confiança em Deus destruindo a sua providência e insistindo que              

ele não é nem justo nem bom? São essas doutrinas que, umas vezes dissimuladas,              

outras aberta e inteiramente confessadas, se encontram como dominantes por toda a            

parte dos escritos de Lorde Bolingbroke; (BURKE, [1757] 2009, p 62) 

O ócio desses filósofos partidários da sociedade pré-consensual acreditaram que o           

homem poderia conciliar seus interesses pessoais e a compaixão e a piedade pelo próximo,              

enquanto não diferiam de animais selvagens. Seus esforços levaram a contradições que            

criaram sentimentos e virtudes que são resultantes de uma moral associada ao consenso. 

Enquanto estes imaginavam um homem natural como o mais simples e especulativo            

dos homens, Burke discorre contra esse tipo de constatação. O homem só seria capaz de ser                

refinado e adquirir a compaixão e a piedade vinculado a alguma estrutura social que só é                

possível na sociedade civil. 

Homens com gosto por poder arbitrário encorajaram as massas com tais ilusões. Isso             

levou Burke a expor sua teoria de contrato social e de dever. Muitos de nossos               

deveres não são voluntários; são prescritos pela lei moral; por uma "tática divina",             

Deus atribuiu a cada homem determinada condição e conferiu-lhe deveres. (KIRK,           

2016, p, 315-316) 

Os perigos de considerar homens imaginários como reais e naturais nada mais é que              

especulação de alguns poucos homens que alcançaram argumentos absurdos e passivos de            

serem ridicularizados. Esses argumentos estariam no "maravilhoso mundo da filosofia" [fairy           

land of philosophy], no qual Burke insere Bolingbroke. 
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Mas para afirmarmos esses argumentos, precisamos retornar ao início de toda a            

trajetória até aqui feita com os filósofos da sociedade natural. O erro começaria já no estado                

de natureza. Considerar o homem como um sujeito que tende ao isolamento é o primeiro               

equívoco dessa teoria satirizada. 

Burke não nega a possibilidade da existência de um estado de natureza, no entanto, há               

diversas considerações a se fazer sobre este. No estado de natureza, haveria apenas homens              

não submetidos ao consenso; sem qualquer estrutura política. Estes homens possuiriam           

apenas os direitos naturais que, tal como Locke adverte, estariam relacionados às questões de              

sobrevivência e auto-gestão. 

O primeiro direito natural, para Burke, é o direito a autodefesa. Os homens devem              

estar preparados para se proteger contra possíveis hostilidades e não devem hesitar em             

proteger aquilo que lhes pertence, desde a propriedade do corpo até a propriedade das coisas.               

A autodefesa também pode ser entendida como o direito a preservação própria. 

O segundo direito natural, o direito de se governar, estaria relacionado ao direito de              

tomar decisões próprias que os convém. Esse direito, segundo Locke, seria o primeiro indício              

de poder entre os homens. No estado de natureza, os homens estariam em um "estado de                

igualdade, no qual é recíproco qualquer poder e jurisdição, ninguém tendo mais do que              

qualquer outro". (Locke, 1973)  2

E, por último, mas não menos importante, o último direito, assim como Bolingbroke,             

seria o direito a todas as coisas. Por uma justificativa religiosa, Burke aceita Cícero e Locke                

de forma a entender que Deus fez da natureza um espaço do qual o homem deveria usufruir                 

em abundância, no entanto, de forma consciente, a não deixar nada perecer, quando puder ser               

consumida por outrém. 

Os homens do estado de natureza não seria cruéis ou malvados, mas estes partilhariam              

um princípio comunitário para que as criações divinas para eles não fossem desperdiçadas.             

Aqui, o homem seria capaz de estabelecer relações de conveniência, ainda não relacionadas a              

instituições, mas a atividades simples, como trocas e relacionamentos. 

Essa capacidade de se relacionar encaminharia o homem para um distanciamento do            

estado de natureza, vivendo em favor da vida em comunidade. O primeiro passo, a vida em                

2 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
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casal, com vista a continuar a espécie; a seguir, a vida com os filhos; até atingir uma                 

comunidade organizada de famílias, organizadas em um corpo político. 

Ao formar um corpo político, para Burke, não estaríamos saindo do estado de             

natureza, mas sim continuando as vontades naturais. O direito a todos as coisas, anterior a               

qualquer tipo de consenso, criaria uma necessidade a todas as coisas, não sustentando essa              

natureza defendida por Bolingbroke. 

Ao ter direito a algo, os homens começariam a instituir a propriedade. Esta             

propriedade é definida tal como Locke, entre aquilo que é fruto do trabalho de um homem em                 

ação na natureza, não podendo haver acumulação maior que aquilo que o mesmo necessita.              

Aquele que colhe as frutas tem um dever natural de deixar o excedente para terceiros. “Assim                

o trabalho proporcionou o direito à propriedade. E por meio de acordo e pacto, estabeleceram               

a propriedade que o trabalho e a indústria tinham começado.” (Locke, 1973)  3

Não seria, no entanto, conveniente para o homem estabelecer essa propriedade sem            

um sentimento de comunidade. Locke continua: “Tendo Deus feito o homem criatura tal que,              

não seria conveniente para o próprio ficar só, colocou-o sob fortes obrigações de necessidade,              

conveniência e inclinação para arrastá-lo à sociedade.” (Locke, 1973)  4

Burke não menospreza as ideias lockeanas acerca da formação da sociedade. O acordo             

com a tradição política levaria Locke a um patamar respeitável para o irlandês, em              

contraposição as posições radicalmente contrárias a tradição de Bolingbroke. 

As leis naturais para ambos os autores carregam um aspecto fundamental a            

organização dos homens. Estas são leis forjadas por Deus, não podendo ser apagadas do gene               

humano, que inclinam o homem a sociedade civil. 

A sociedade civil se forma, para Burke, por uma via de mão dupla. A primeira, como                

crítica ao lorde Bolingbroke, está intimamente ligada a religião; a segunda, propriamente            

política. Sem a união de ambas, a vida em sociedade se mostraria egoísta a medida que os                 

homens se mantivessem no pacto dos direitos naturais. 

Essas instituições possuiriam uma vinculação intrínseca com a formação da sociedade           

civil, por razões distintas. Isso se deve a alguns fatores que levam a coesão social que não                 

3 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
4 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
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seria possível sem um critério de justiça e de uma base moral. Assim, entra o papel da religião                  

como formador da sociedade civil. 

Somente as crenças populares seriam capazes de formar uma moralidade e uma            

sensação de justiça, dos quais os homens não partilhavam no estado de natureza. Por estar               

relacionada às questões da necessidade e da autossatisfação, o homem não seria capaz de              

produzir um consenso acerca das coisas que seriam viáveis de se manter na posse de um ou de                  

outro. 

A religião entra para suprir essa função. A teologia seria o princípio da formação da               

moral e do exercício de nossas virtudes. A história das religiões levaria a uma origem comum                

entre os homens, formando um sentimento de comunidade, apaziguando os possíveis efeitos            

caóticos de uma sociedade política. 

Quando uma sociedade civil determina uma religião civil, para Burke, essa           

conseguiria se estabilizar, visto que há um Deus comum entre todos os homens, denominados              

de forma adequada como membros daquela comunidade. Desta formação comunitária          

surgiriam as nossas virtudes de forma complexa. 

As virtudes de caridade e compaixão não seriam intrínsecas ao ser humano, visto que              

estes estariam preocupados apenas com a resolução de seus próprios problemas. Quando o             

homem abdica da liberdade plena e do poder de castigar aqueles que o ferirem ou a sua                 

propriedade, este precisa de um novo guia, uma orientação para onde agir, de forma a ser                

justo e bom. 

A palavra divina seria o espaço necessário para que os homens agissem em grupo.              

Quando estes tornam-se adeptos desta, as concessões de propriedade e o uso e estoque apenas               

do necessário se apresentam como uma opção certa. 

O problema de Bolingbroke, no entanto, estaria com o discurso das religiões civis.             

Apesar das religiões que proclamam que Deus é bom e justo, o temor ainda se conserva um                 

temor ao desrespeito às escrituras divinas. Para Burke, a prescrição dessas leis e a inscrição               

delas na natureza humana é imprescindível para a formação da moral e do caráter, mas               

Bolingbroke acredita que isso é tornar dos homens “ovelhas” de um “lobo eclesiástico”. 

O caráter manipulativo dos teólogos influencia bons homens a cometerem atrocidades           

em nome de um deus falso. Isso não se põe em Burke, pois nenhuma ação religiosa deve                 

incitar a violência. A conveniência da religião está em apaziguar ânimos e resolver dissensos,              

dando respostas iluminadas aos problemas que os homens compartilham. 
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A religião é, portanto, a formadora espiritual e memorial da sociedade, criando uma             

tradição pela qual os homens deveriam se manter próximos até o último dia de suas vidas.                

Qualquer tentativa de destituição dessa tradição seria desastrosa e causaria todo e qualquer             

tipo de maldade, ao modificar a moral dos formados bons homens em algo completamente              

amorfo. A experiência destes em comunidade deve ser estimulada em parceria a memória da              

tradição para que se mantenham coesos e consistentes, de acordo com a conveniência. 

Se a religião cria a tradição e a moral a qual os homens devem se manter alinhados,                 

qual a função da política na teoria política? A política vem trazer solução ao problema da                

igualdade dos homens no estado de natureza. 

Ao colocarmos o homem no estado de natureza, todos são iguais entre si, juízes de si                

mesmo, sem quaisquer consensos sobre o que seria justo para um e para outro, gerando               

dissensos em problemas particulares entre um e outro. Aquele que fosse injustiçado sempre             

cobraria aquilo que achasse justo, mesmo que ultrapassasse os limites, ao tentar ser             

ressarcido. 

Além disso, a igualdade de poderes entre os homens geraria um problema de conflito              

insolúvel. A decisão de um não poderia ser imposta a outro, visto que este pode se recusar, a                  

partir do seu próprio direito de liberdade. A igualdade entre os jurados criaria uma série de                

problemas que os homens não poderiam resolver vivendo em comunidade. 

Para isso, os homens abrem mão parcialmente de seu direito natural a liberdade para              

que possam ser estabilizadas as relações de poder. Com isso, criam-se regras e leis para a boa                 

convivência que levam a uma constituição, capaz de manter a ordem e a paz entre os homens                 

e define-os com uma unidade específica, submetida aquelas leis. 

No estado de natureza, a busca a felicidade teria como consequências não previstas a              

desgraça de outros homens. A partir da política, os homens delimitam aquilo que é aceitável e                

justo para que essa realização dos desejos pessoais não cause danos aos membros de sua               

comunidade. No entanto, para isso, é necessário um efeito de coação das leis sobre os               

homens. 

Retornando ao direito a todas as coisas, Burke afirmaria que ele gera necessidade a              

todas as coisas e essas coisas não necessariamente seriam da natureza, mas também poderiam              

ser propriedade de outrem. Somente as leis seriam capazes de abarcar o caráter expansivo dos               

homens, permitindo que esse alcance aquilo que deseja, sem causar mal a outro. 
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Em todo empreendimento árduo, consideramos o que temos a perder, bem como o             

que temos a ganhar; e, quanto mais e melhores limites à liberdade tiverem todas as               

pessoas, menos se arriscarão na tentativa de torná-la maior. (BURKE, 1881, p 169)  5

Assim, o direito natural é substituído pelo direito positivo. O direito positivo resulta             

na formação das Constituições, de tal forma a apontar, como um guia, para onde os homens                

de determinada sociedade deveriam se encaminhar. A Constituição não seria criatura do            

homem,  mas sua criadora, dando a ele um destino pelo qual seguir. 

Por estarem livres a desejar todo e qualquer tipo de coisa, os homens estariam              

inclinados a não respeitar o comunitário, mesmo que a conveniência os encaminhasse a esse              

tipo de organização social. A Constituição teria como função traçar o caminho pelo qual esses               

homens andariam até alcançar a liberdade respeitosa, esta sim capaz de produzir felicidade. 

A Liberdade Civil, senhores, não é, como muitos se esforçam por vos fazer crer,              

coisas que permaneça oculta na ciência abstrusa. É benção e benefício, não            

especulação abstrata; e todo o raciocínio justo que possa ser-lhe aplicado é de             

textura tão rude quanto adequada às capacidades comuns daqueles que dela           

desfrutarão e dos que a defenderão. Longe de se assemelhar às proposições da             

geometria e da metafísica que não admitem termo médio, mas devem ser            

verdadeiras ou falsas em toda a extensão, a liberdade social e civil, como todas as               

demais coisas da vida comum, são variegadamente mescladas e modificadas,          

desfrutadas em diferentes gradações e talhadas em uma infinita diversidade de           

formas segundo o temperamento e a circunstância de cada comunidade. (BURKE,           

1803, p 185-86)  6

A liberdade civil é a verdadeira liberdade por estar vinculada a uma moral que              

permite aos homens conviverem de forma a possuir igualdades políticas. Esta resulta nas             

ações racionais, de prudência e virtude, das quais a sociedade demanda. 

A política não seria tão pouco o campo da verdade ou da falseabilidade, mas sim do                

bem e do mal. As disputas políticas não tem o tempo necessário para a probabilidade e para                 

os testes dos quais a teoria necessita. O compromisso com a verdade é parte necessária de                

uma boa teoria, mas não da boa política. 

Os magistrados tão pouco precisam saber de grandes filósofos ou especular acerca da             

veracidade das teorias políticas mais refinadas. A realidade não possui espaço para o             

5 BURKE. Apud. KIRK, Russell. Edmund Burke: Redescobrindo um Gênio. São Paulo: É Realizações, 
2016, p 202. 
6 BURKE. Apud. KIRK, Russell. Edmund Burke: Redescobrindo um Gênio. São Paulo: É Realizações, 
2016, p 203-204. 

23 
 



refinamento, dando-se ao luxo de ser “bárbara” ou “imperfeita”, tendo apenas o compromisso             

com a resolução do problema da forma mais prudente a ser promulgada. 

O objetivo da Constituição, portanto, não é um compromisso com a verdade ou             

resultado de uma especulação de grandes metafísicos e filósofos que a pensaram pensaram             

dessa ou daquela maneira. Uma Constituição só pode ser legítima caso permita às suas              

criaturas “a melhor maneira de satisfazer as necessidades” e que “promove a virtude nessa              

sociedade”. (Strauss, 2014)  7

A autoridade desta, não pode estar, portanto, vinculada a uma figura política ou a              

qualquer mente genial que a use em má fé contra os bons cidadãos. A autoridade de uma                 

Constituição está na prescrição e na confirmação de seus benefícios. Os homens são criaturas              

de suas constituições e só podem se dizer civilizados caso suas escrituras produzam hábitos              

tão virtuosos e prudentes quanto o que está escrito. 

Burke se aproxima assim de Cícero, onde as instituições, ao guiarem os homens em              

direção ao caminho mais virtuoso produziria uma aristocracia virtuosa, natural a todo tipo de              

sociedade política. Os resultados de um governo seriam muito mais importantes que uma             

participação coletiva dos membros nas decisões. 

Todos os homens teriam uma noção mínima de suas condições, mesmo as mais             

miseráveis. No entanto, enquanto a política puder apresentar resultados que convençam-na da            

melhoria, este se manteria devoto a constituição de forma a continuar sendo produzido e              

transformado por ela. 

A participação de um cidadão comum ou miserável na política, para Burke, não             

possui relação alguma com os resultados que o governo poderia ter. A disposição e a ação                

política possuem uma relação muito maior do que a origem ou a integração destes homens no                

sistema eleitoral. O sistema político exige um preparo prévio e uma disposição inerentes a              

alguns mais conscientes das necessidades do povo. 

A arte de governar é a capacidade de fazer o que é bom nas circunstâncias, a                

capacidade para a qual os homens, como indivíduos apresentam talentos variados. Já            

que nisso possuem talentos diferentes, são desiguais; e a arte de governar é,             

essencialmente, uma capacidade ímpar. Como tal, deve ser definida pelo melhor           

exemplo, não por uma amostragem mediana, pois não podemos saber o que um             

7 STRAUSS, Leo. Direito Natural e História. São Paulo: wmf Martins Fontes, 2014.. 
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estadista pode fazer a menos que saibam o limite da capacidade humana, ou seja, o               

que um grande homem pode fazer. (MANSFIELD JR., 1965, p 17)  8

Os leitores de Bolingbroke ou Rousseau podem se deixar levar pelo argumento, no             

entanto, isso é uma consequência desses agitadores da crença popular que, por orgulho ou má               

fé, desejam ter seus egoísmos aprovados pela sociedade. Suas teses advogam o            

individualismo de forma a crerem na liberdade plena como se fossem trazer alguma             

felicidade. 

Todavia, essas teses advogam nada mais que um desordenamento na Constituição.           

Quando, nas Reflexões, Burke cita a Sociedade da Constituição, ele afirma que os mesmos              

não entenderam o que foi feita da Revolução Gloriosa na Inglaterra. O esforço daquela              

Revolução não fora de definir um Rei ou uma nova Constituição, mas sim as regras de                

sucessão da coroa. 

A defesa a Revolução de 1688 não se deve tanto as decisões do povo para escolher                

seu rei, como por escolha democrática. Esta é defensável porque buscava resolver um             

dissenso britânico com relação a sucessão da coroa e permitiu que os membros desta se               

tornassem ainda mais livres que no momento anterior a revolução. 

Rousseau e seus pupilos exaltam o egoísmo, na vida privada e na vida pública,              

como a essência da nova moralidade, assinalou Burke. Abraçando o universo, na            

verdade negligenciaram as obrigações pessoais e os “pequenos pelotões a que           

pertencemos na sociedade”. (KIRK, 2016, p 310) 

Aquilo que é universal, segundo Burke, pertence ao campo da teoria, não podendo ser              

aplicado na prática política. A secularização das relações políticas a partir da tese             

rousseauniana nada mais é que o egoísmo encarnado nas relações sociais. A transformação             

das sociedades afetadas pelas revoluções intelectuais retoma uma crença de Bolingbroke de            

que os homens, por terem uma fé natural e uma piedade inerente, poderiam resolver de forma                

real o problema das sociedades, alcançando assim o “Fim da História”. 

O tratamento da política menos como “sagrada” e mais como “racional” criou um             

problema de legitimidade em todas as constituições subsequentes desse tipo de teoria. As             

definições da política deixam de ser as dissensões entre bem e mal e passam a ser entre                 

verdadeiro ou falso, não se importando com que consequências resultam destas. 

8 MANSFIELD JR. Apud. KIRK, Russell. Edmund Burke: Redescobrindo um Gênio. São Paulo: É 
Realizações, 2016, p 212. 
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As tomadas de decisão a partir da teoria possuem um conflito com a realidade, não               

resultando na melhor escolha possível para cada ocasião na qual uma ação prudente se fizesse               

necessária. A prudência estaria ainda nas questões de produção de benesses. 

Apesar de Locke não ter conhecido Rousseau, deixou uma resposta a que Burke             

poderia dar ao filósofo francês. Nenhuma sociedade pode se manter caso não entregue aquilo              

que se propõe aos seus membros. As sociedades geométricas, pensadas pelos “philosophes”            

franceses e por Bolingbroke não seriam possíveis por demandarem um tempo de aplicação             

que a prática não permitiria. 

A preservação da tradição não é uma insistência no erro. A influência da tradição na               

constituição delimita o pacto ao qual um determinado povo está sujeito, sendo este uma              

herança legada aos membros futuros. 

A política, para Burke, não se faz somente no presente, mas também nas             

consequências as quais essa trará para o futuro. Uma das consequências da política dos              

philosophes seria uma política presunçosa, pensando apenas no presente, sem dever qualquer            

respeito aos que lutaram pela sociedade e, consequentemente, negligenciam as gerações           

futuras com a mesma facilidade. 

A participação política precisaria, portanto, ser delimitada aos membros com talento           

para governar. Para isso, estes homem necessitam de uma organização em um corpo político              

minoritário em favor de uma causa. Assim se formam os partidos políticos, como filtro para a                

construção de um parlamento suficientemente responsável. 

Ao definir “partido” como um corpo de homens unidos por alguns princípios            

determinados, coloco os partidos à disposição da associação dos homens bons em            

oposição aos homens maus. No entanto, um princípio em que os homens bons             

possam concordar para se associarem publicamente deve ser um princípio honesto,           

um princípio que não abale as sensibilidades e que sacrifique um pouco do             

discernimento claro de um “indivíduo que não possui valor expressivo” à busca de             

associação com bons homens. (MANSFIELD JR, 1965, p 17)  9

Antes de prosseguirmos com a discussão sobre os partidos políticos, é necessário            

explicar o que são os bons homens para Burke. Bons homens ou homens de princípios são                

aqueles que estão a cumprir seus deveres, enquanto cidadãos de uma sociedade bem             

delimitada. 

9 MANSFIELD JR. Apud. KIRK, Russell. Edmund Burke: Redescobrindo um Gênio. São Paulo: É 
Realizações, 2016, p 212. 
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Uma Constituição incapaz de produzir bons homens é condenável em vista a            

incapacidade de assimilação dos deveres pelas partes da sociedade. O que torna o ser humano               

civilizado, para Burke, é a sua capacidade de cumprir com seus deveres e acatar a               

constituição de forma a consagrá-la. O esforço destes homens deve ser utilizado como             

exemplo por todas as gerações. 

Apesar de lembrá-los como homens notáveis, a História deve tratá-los por aquilo que             

são, enquanto membros de uma sociedade política. Um Lorde inglês venerável, deve ser             

exemplo para os ingleses; assim como um político francês deve ser exemplo para os              

franceses; e assim por diante. Os grandes nomes devem ser lembrados sempre como             

representantes de suas constituições, mostrando a grandeza destas e até onde um homem             

guiado por ela pode chegar. 

Os bons homens são aqueles que defendem a constituição, mesmo que necessitem            

pegar em armas para tal. Os maus homens, em contraposição, são aqueles que desejam a todo                

custo destruir a tradição e o costume daquela sociedade, pelos mais diversos motivos. Os              

teóricos não poderiam se prestar a ser bons homens, pois o compromisso destes com a               

verdade os impediria de ser outra coisa que não destruidores da tradição. 

Quer os indivíduos gostem, quer não, estão sob a obrigação moral de obedecer às              

leis e de sustentar o Estado. A mera maioria temporária dos homens, expressa por              

seu cabeça, não tem o direito de destruir toda a Constituição por um capricho. A               

maioria não tem líder e é dada ao erro, a menos que aceite o papel da aristocracia                 

natural de uma nação. (KIRK, 2016, p, 316) 

A aristocracia natural, ou os bons homens capazes de governar, seria a alternativa a              

esses geniais teóricos que confrontam a legitimidade de todo tipo de constituição. A             

obrigação moral de todos é defender aquilo a qual servem de bom grado, em troca dos bons                 

resultados que lhes são garantidos pela Constituição da qual os nobres aristocratas naturais             

são seu maior exemplo. 

Em resposta a Bolingbroke, sobre uma suposta piedade e compaixão naturais que            

levariam todos os homens a serem aptos a participar politicamente, Burke levanta o caso dos               

trabalhadores britânicos nas minas: 

Eu presumo que na Grã-Bretanha existem mais de cem mil pessoas que trabalham             

nas minas de chumbo, estanho, ferro, cobre e carvão; estes pobres desgraçados            

quase nunca veem a luz do sol; estão enterrados nas entranhas da Terra, onde              

desempenham uma tarefa triste e árdua, sem a mínima esperança de se libertarem             
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dela; sobrevivem alimentando-se da pior e mais grosseira espécie de comida; a sua             

saúde encontra-se miseravelmente debilitada, e as suas vidas acabam de repente, por            

estarem sem cessar limitadas as exalações sufocantes desses minerais nocivos. [...]           

Se alguém nos dissesse que duzentas mil pessoas inocentes são condenadas a uma             

escravidão tão intolerável, quanta piedade não deveríamos ter por aqueles infelizes           

sofredores; e quanta justa indignação não teríamos contra aqueles que inflingem           

uma punição tão cruel e vergonhosa! Este é um exemplo, e não o mais escandaloso,               

creio, das inúmeras coisas a que, no seu aspecto cotidiano, nós não dedicamos             

atenção, mas que perturbam profundamente se são expostas na sua nua e crua             

realidade. (Burke, [1757] 2009, p 115) 

Burke argumenta, indiretamente, contra os agitadores secularistas que afirmavam que          

a universalização da política poderia resolver todo tipo de problema e opressão sofridas pelos              

pobres miseráveis. No entanto, o autor aponta de forma genial que temos consciência de              

situações ruins ou péssimas na sociedade, mas não movemos um músculo que seja para              

contrapor essas injúrias. 

Os homens, em sua grande maioria, ignoram os problemas uns dos outros e focam-se              

em buscar sua própria felicidade e satisfação, sem se importar com os outros. A grande massa                

estaria sujeita às maiores dissensões, pois abrangeria um conflito ainda maior que o dos              

aristocratas. 

Se para os aristocratas, o problema é a remoção dos homens maus da política; para os                

democratas, o problemas se fundam em uma esfera onde cada um governa para si, ignorando               

aquilo que é público e buscando seu próprio benefício. Não se tomam decisões prudentes,              

mas sim decisões egoístas, com relação a um ou outro que melhor conseguir guiar as massas                

por sua oratória sofística. 

Os partidos políticos permitem assim a adesão de homens de princípios que lutem por              

essas massas injuriadas, pela melhoria de condições que passam ao longo da vida e pelos               

deveres que cumprem, enquanto cidadãos de uma ou de outra sociedade. A sociedade não              

deve entregar resultados piores que o estado de natureza aos homens, pois esta, segundo              

Locke, seria pior que a anarquia, e estes homens sofridos não seriam mais do que escravos. 

Os membros do partido político possuiriam uma capacidade de organização e gestão            

que os membros comuns de uma sociedade não seriam capazes de desenvolver por não              

estarem aptos a elas. As decisões tomadas pela prudência são dadas pelo exercício constante              

da Constituição, guiada pelas manifestações da Providência acerca daquele povo. 
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Harvey Mansfield, no entanto, critica a definição burkeana do partido político, pois a             

mesma organização política que permite a criação de um partido constitucionalista, também            

permite que seu adversário entre na arena pública. A participação política para Mansfield             

deveria ser limitada somente aos homens de bem, expurgando aqueles que pudessem servir             

de ameaça a Constituição estabelecida. 

O autor supracitado afirma que “segundo sua observação [observação de Burke], no            

entanto, todos devemos obedecer à grande lei da mudança e é perverso fazer oposição a               

intenção manifesta da Providência”. O espaço que este deixa em aberto para os partidos              

políticos dos homens maus estabelece uma grande derrocada da História e das Tradições             

contra o Progresso. 

Burke, escreve Mansfield, foi capaz de inspirar somente uma parte do sistema            

partidário com regras de prudência. sua influência atual é como a do fundador de um               

partido, não do sistema partidário. Assim, sua doutrina partidária é, no momento,            

utilizada para tolerar os “jacobinos” racionalistas que pretendia extirpar. (KIRK,          

2016, p, 216) 

Em “Thought on French Affairs”, Burke proclama o que confirmaria a tese acima: 

Se uma grande mudança está para ser feita nos assuntos humanos, as mentes dos              

homens estarão ajustadas a ela, as opiniões gerais e os sentimentos seguirão esse             

caminho. Todo o medo, toda a esperança a favorecerão, e, então aqueles que             

persistirem em se opor a essa corrente poderosa dos assuntos humanos perecerá, ao             

contrário, resistir aos próprios decretos da Providência e não aos meros desígnios            

dos homens. Não serão resolutos e firmes, mas perversos e obstinados. (BURKE,            

1839, p 56)  10

Os homens de bem, portanto, devem defender em primeiro lugar a constituição da             

sociedade em que vivem. Todavia, as revoluções nas questões humanas encaminham esses            

homens a uma outra inclinação, de forma ao tempo formar um espírito que carregaria as               

conquistas das gerações passadas. 

A traição da tradição, para Burke, acaba por ser aceita de bom grado, visto que é uma                 

obra da Providência. Os partidos devem, portanto, se adaptar as novas questões humanas e,              

através dos princípios, defendê-las de forma a transformá-las em sagradas. 

10 BURKE. Apud. KIRK, Russell. Edmund Burke: Redescobrindo um Gênio. São Paulo: É 
Realizações, 2016, p 220 
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Os perigos da especulação transformam a teoria em religiosidade, a ser seguida como             

um verdadeiro manual das ações humanas, desrespeitando as questões particulares de cada            

sociedade. 

Na França, todas as coisas foram postas em um fermento universal, na            

decomposição da sociedade, e nenhum homem veio à frente senão pelo espírito de             

iniciativa e pelo vigor da mente. Se encontrarmos essa energia terrível e portentosa,             

não coibida por nenhuma consideração de Deus ou do homem, e que está sempre              

vigilante, sempre no ataque, que não se permite repousar e nada sofre por descansar              

uma hora sem impunidade; se encontrarmos essa energia com pobres procedimentos           

comuns, com máximas triviais, velhos ditados reles, sem dúvidas, sem medos e sem             

suspeitas, com uma hesitação lânguida, incerta, com um espírito oficial, formal, que            

é desviado de seu propósito a cada obstáculo e que nunca vê uma dificuldade, mas               

diante dela capitula, ou, na melhor das hipóteses, evade - avançamos para o fundo              

do abismo e tão somente a Onipotência poderá nos salvar. Devemos enfrentar uma             

energia viciosa e destemperada com um vigor varonil e racional. (BURKE, 1839, p             

109-110)  11

Burke não aceita, no entanto, uma aceitação integral ou uma tolerância aos homens             

maus, mas sim um combate público para que sejam derrotados pelas próprias energias             

políticas dos homens bons que ficam ao lado da Constituição. A resistência que estes fariam,               

a partir da participação nos partidos políticos, permitiria aos mesmos que lutassem por seus              

princípios e defendessem a sociedade da qual fizessem parte. 

Leo Strauss critica de forma acertada a constatação sobre o futuro burkeano. 

[Burke] Não considera que, de modo imprevisível, uma oposição de resistência           

desesperada contra os inimigos da humanidade, “descendo aos infernos com armas           

em chamas e estandartes brandindo”, possa contribuir enormemente para manter          

viva a lembrança da imensa perda sofrida pela humanidade; possa inspirar e            

fortalecer o desejo e a esperança da sua retomada; e possa se transformar num farol               

para aqueles que humildemente levam adiante as obras da humanidade num           

aparentemente interminável vale de trevas e destruição. (STRAUSS, 2014, p 385) 

Os homens bons, para Burke, tem espaço para lutar por suas constituições até o              

momento da grande revolução sustentada pela Providência. A partir desse momento, esses            

homens se tornam inimigos da humanidade, tanto quanto seus adversários vitoriosos. Os            

11 BURKE. Apud. KIRK, Russell. Edmund Burke: Redescobrindo um Gênio. São Paulo: É 
Realizações, 2016, p 220 

30 
 



especuladores da lei e legalistas da lei natural rousseauniana passam a ter poderes de decisão               

legais sobre a vida das pessoas e se tornam os guardiões da Constituição. 

A boa política, no entanto, não é intrínseca a eles, e exige deles uma performance da                

qual não estão acostumados. As consequências da aceitação da política burkeana, após a             

derrota de um ideal constitucional podem levar sociedades inteiras ao horror e a desgraça, por               

privilegiarem fatores como o sacrifício de parte da população para sustentação de uma             

política infundada com consequências específicas a um ou outro setor, capaz de comprar a              

representação política. 
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CONCLUSÃO 
 

O objetivo desse trabalho foi apresentar uma visão panorâmica de duas visões            

distintas sobre a sociedade, em defesa a como se formam as sociedades a partir da visão                

conservadora de Edmund Burke. Os caminhos tomados pela sociedade até chegar a um             

legislador e a um poder executivo tratam-se de processos naturais guiados pela Providência             

para unir os homens de forma ao estado de natureza provocar uma série de inconvenientes               

que não seria possíveis de serem resolvidos dada a falta de experiência e de sentimento               

coletivo que este possuiria em seu estágio mais rudimentar. 

A trajetória escolhida parte de um Burke leitor de Bolingbroke, um lorde inglês             

defensor do universalismo da espécie e da caracterização de uma religião natural, além de              

uma sociedade dita natural, não possuindo quaisquer relações institucionais entre os homens            

e sendo suficiente em si mesma. Burke irá se insurgir contra essa visão e irá confrontá-la, mas                 

em seu primeiro livro, Defesa da Sociedade Natural, buscará satirizar esse tipo de visão e               

acompanhará passo a passo os absurdos do argumento de que toda sociedade civil é corrupta               

e anti-natural, cerceadora das liberdades. 

A conclusão dada pelo autor em trabalhos futuros expõe como a sociedade civil é o               

desenvolvimento pleno de nosso estado de natureza e somente nela poderemos compreender            

o que é ser livre e como atingir a felicidade. A ação humana é imprudente e pode causar                  

resultados maliciosos a terceiros, dos quais uma boa Constituição se trataria de resolver,             

alcançando uma liberdade regulada, porém, que não tenha consequências a outros que não o              

próprio ator. 

A religião e a sociedade civis levam, em conjunto, ao desenvolvimento pleno da             

expansividade humana, mantendo sua particularidade no espírito de cada região afetada por            

um certo número de leis comuns. A universalidade das decisões humanas não pode ser              

descrita de outra forma que não por devaneio, onde o mesmo se encontra nas ideias de                

Bolingbroke ou Rousseau, buscando uma sociedade de egoístas, acreditando criar a melhor            

sociedade possível. 
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