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Resumo

O objetivo dessa pesquisa é investigar os pressupostos teóricos materialistas presentes no
desenvolvimento da filosofia moral e política do filósofo enciclopedista barão de Holbach. Na sua
visão, o ser humano é constituído unicamente de matéria, cujos elementos constituintes são
heterogêneos, o que permite pensar em uma natureza humana diversificada, apesar de possuir
algumas qualidades comuns, como a sensibilidade, a razão, as paixões e o interesse pela própria
felicidade. Holbach elabora, então, uma moral natural que possibilita ao ser humano tornar-se
virtuoso e contribuir com a felicidade de seus semelhantes a partir da busca da própria felicidade,
prescindindo de quaisquer princípios morais espiritualistas ou de conceitos metafísicos abstratos. Ao
mesmo tempo, a sociedade é configurada como um corpo natural, constituído de elementos diversos
que representam a diversidade da natureza humana, apesar de que algumas estruturas sociais, como
a garantia de direitos naturais, a promoção da virtude pela autoridade soberana, a educação pública e
a justiça social, sejam necessárias para sua manutenção. Essa moral natural proposta por Holbach tem
a pretensão de ser universal, mas não busca estabelecer princípios absolutos, os quais deveriam
moldar o cidadão e a sociedade de maneira uniforme. Pelo contrário, ela permite considerar que cada
sociedade, assim como cada indivíduo, possui sua natureza singular e é capaz de encontrar princípios
morais e políticos mais adequados à sua própria constituição, conforme seu solo, clima, recursos
naturais e população e, não obstante a diversidade de seus elementos constituintes, tornar-se um corpo
político ordenado e estável. Essa sociedade só é constante se possibilita aos seus membros usufruírem
das suas qualidades intrínsecas, seguindo o impulso da busca da própria felicidade, mas sem deixar
de contribuir com a felicidade comum. O desafio de estabelecer essa moral universal é, portanto,
encontrar aquilo que é comum na natureza humana e sirva como fundamento para princípios morais
e políticos.
Palavras-chave: Materialismo; Filosofia Moral; Natureza; Natureza humana; Política
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Abstract

The objective of this research is to investigate the materialist theoretical assumptions present
in the development of the moral and political philosophy of the encyclopedist philosopher Baron de
Holbach. In his view, the human being is made up only of matter, whose constituent elements are
heterogeneous, which allows us to think of a diversified human nature, despite having some common
qualities, such as sensitivity, reason, passions and an interest in happiness. Holbach then elaborates a
natural morality that allows human beings to become virtuous and contribute to the happiness of their
fellow human beings based on the search for their own happiness, disregarding any spiritualist moral
principles or abstract metaphysical concepts. At the same time, society is configured as a natural
body, made up of diverse elements that represent the diversity of human nature, despite the fact that
some social structures, such as the guarantee of natural rights, the promotion of virtue by the sovereign
authority, public education and social justice, are necessary for its maintenance. This natural morality
proposed by Holbach is intended to be universal, but does not seek to establish absolute principles,
which should shape the citizen and society in a uniform way. On the contrary, it allows us to consider
that each society, as well as each individual, has its own unique nature and is capable of finding moral
and political principles more suited to its own constitution, according to its soil, climate, natural
resources and population and, despite the diversity of its constituent elements, to become an orderly
and stable political body. This society is only constant if it allows its members to enjoy their intrinsic
qualities, following the impulse of the search for their own happiness, but without ceasing to
contribute to the common happiness. The challenge of establishing this universal morality is therefore
to find what is common in human nature and serves as a foundation for moral and political principles.

Key-words: Human Nature; Materialism; Moral Philosophy; Nature; Politics.
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Resumé

L'objectif de cette recherche est d'étudier les hypothèses théoriques matérialistes présentes
dans le développement de la philosophie morale et politique du philosophe encyclopédiste Baron de
Holbach. Selon lui, l'être humain n'est constitué que de matière, dont les éléments constitutifs sont
hétérogènes, ce qui permet de penser une nature humaine diversifiée, malgré certaines qualités
communes, comme la sensibilité, la raison, les passions et le recherche du propre bonheur. Holbach
élabore alors une morale naturelle qui permet aux êtres humains de devenir vertueux et de contribuer
au bonheur de leurs semblables en se basant sur la recherche de leur propre bonheur, en faisant
abstraction de tout principe moral spiritualiste ou de tout concept métaphysique abstrait. En même
temps, la société est configurée comme un corps naturel, composé d'éléments divers qui représentent
la diversité de la nature humaine, malgré le fait que certaines structures sociales, telles que la garantie
des droits naturels, la promotion de la vertu par l'autorité souveraine , l'éducation publique et la justice
sociale, sont nécessaires à son maintien. Cette morale naturelle proposée par Holbach se veut
universelle, mais ne cherche pas à établir des principes absolus, qui devraient façonner le citoyen et
la société de manière uniforme. Au contraire, elle permet de considérer que chaque société, comme
chaque individu, a sa propre nature et est capable de trouver des principes moraux et politiques plus
adaptés à sa propre constitution, selon son sol, son climat, ses ressources naturelles et population et,
malgré la diversité de ses éléments constitutifs, à devenir un corps politique ordonné et stable. Cette
société n'est constante que si elle permet à ses membres de jouir de leurs qualités intrinsèques, suivant
l'impulsion de la recherche de leur propre bonheur, mais sans cesser de contribuer au bonheur
commun. L'enjeu de l'établissement de cette morale universelle est donc de trouver ce qui est commun
dans la nature humaine et sert de fondement aux principes moraux et politiques.

Mots clés : Matérialisme; Nature; Nature humaine; Philosophie Moral; Politique.
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O sermão do pastor é já em si assaz ridículo, mas é-o
infinitamente mais pelo seu efeito, todavia, tão natural. Poderse-ia ainda mostrar o pecador convertido pelo responso do
padre sem levantar objeção, e o zeloso sacerdote a regressar
a casa jubiloso, na suposição de que, se comove o auditório
do alto do púlpito, é sobretudo porque possui um irresistível
poder na cura de almas, visto que no domingo agita a
assembleia e na segunda-feira, qual querubim brandindo
espada flamejante, apresenta-se perante o insensato disposto
a desmentir pelos seus atos o velho provérbio que diz: “Nem
tudo sucede na vida de acordo com o sermão do pastor”
Dizia-se dantes: “Desgraçadamente a vida não é como o
sermão do pastor”; talvez chegue o tempo em que se poderá
dizer-se: “Felizmente a vida não é como o sermão do pastor;
porque a vida, apesar de tudo, tem algum sentido, enquanto o
sermão não tem nenhum”
(Sören Kierkegaard, Temor e tremor)
“Não falo como profeta, mas pela força dos fatos”
(Tirésias em As Bacantes, de Eurípedes)
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INTRODUÇÃO

Estudar um autor como o barão de Holbach não é uma tarefa simples, principalmente pelo
fato de ele ser um filósofo desconhecido do grande público e até mesmo de estudantes de Filosofia,
sendo uma figura que muitas vezes só é lembrada por aqueles que se dedicam a pensadores como
Diderot, Voltaire, Rousseau ou o marquês de Sade, seus interlocutores mais famosos. Isto, embora
ele tenha sido autor de obras que causaram muito estardalhaço nos ambientes intelectuais franceses e
mesmo europeus, com alguns de seus livros, como o La Politique naturelle (1773) e o Éthocratie
(1776), que foram traduzidos em diversos idiomas e publicados em vários países, sendo responsáveis
por mudanças políticas significativas na época e lugares em que foram publicados1; isso representa
quase um descaso com um pensador que, nas palavras de Michel Onfray, pode ser considerado um
“monstro filosófico”2, já que produziu, em cerca de 15 anos de trabalho intenso de escrita, mais de
seis mil páginas entre a publicação de obras de sua própria lavra, artigos científicos nas academias
europeias, diversos verbetes na Enciclopédia de Diderot e D’Alembert, sem contar ainda as traduções
de obras clássicas como o De Rerum Natura (De la nature des choses, 1768) de Lucrécio, o The
Human Nature (Traité de la Nature Humaine, 1772), de Hobbes, além dos textos mais polêmicos de
filosofia e crítica religiosa, principalmente ingleses, entre os quais os Lettres to Serena (Lettres
philosophiques, 1768), de John Toland, que circulavam nos ambientes intelectuais dos salões
filosóficos, em busca da divulgação do livre pensamento filosófico3.
Holbach é mais conhecido pelo Sistema da Natureza (1770), obra que condensa todo o
debate filosófico em torno do materialismo e da crítica teológica nos séculos XVII e XVIII 4. Nesta
obra, o materialismo é apresentado de forma sistemática, seus argumentos são expressos em uma
linguagem acessível ao grande público, sem, no entanto, perder em profundidade no que concerne
aos temas filosóficos que ela invoca. Holbach enfrenta as grandes questões de sua época,
principalmente as filosóficas e teológicas, como a constituição da natureza das coisas5; o que é a
1

Conforme ressalta Marian Skrzypek, a obra de F. K. Dmochowski, O cnotach towarzyskich i wystepkach im
przeciwnych (1787) [Das virtudes sociais e dos vícios contrários a elas], que foi utilizada na formação escolar
polonesa no final do século XVIII, era somente uma tradução do primeiro tomo de A Moral universal: “podese então falar, nessa época, apenas de uma presença oculta do barão de Holbach na Polônia” (SKRZYPEK, 2000,
p.658). Cf. também Josiane Boulad-Ayoub, Nota introdutória In HOLBACH, 1998; e também Josiane BouladAyoub, Préface In HOLBACH, 1994.
2

Cf. ONFRAY, 2012.

3

Cf. BOURDIN, 1996 ; CHARBONNEL, 1957.

4

Cf. BOURDIN, 1996; BOURDIN, 2006 ; CHARBONNAT, 2007; CHARBONNEL, 1957; VERNIERE, 1954.

“A verdade é a conformação de nossas ideias com a natureza das coisas” (HOLBACH, 1994, p.34). Em Système
Social, Holbach utiliza essa expressão para se referir ao que, no Sistema da Natureza, ele denomina como o
conjunto de seres naturais que existem no universo. Utilizaremos, amiúde, essa mesma expressão do Système
Social, tendo em vista que ela se enquadra melhor em uma análise da sua teoria moral e política, visto que não
5
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matéria; qual a origem do movimento; o que são a ordem, a causalidade e a necessidade que governam
o movimento dos corpos. Ele enfrenta teorias consolidadas como a existência de um primeiro motor
ou de uma divindade ou força espiritual que dá sustentação à Natureza; coloca em xeque a questão
da liberdade humana, da existência de uma alma e se ela é imortal. Mas enfrenta também as teorias
políticas em disputa no seu tempo, como qual seria a origem da sociedade; ou da legitimidade do
poder soberano; a existência de direitos naturais; a relação entre a teologia e a política. Além de
questões epistemológicas, como qual a origem do conhecimento humano; se existem ideias inatas; o
que é a realidade exterior à nossa mente; e psicológicas, como quais as motivações da ação humana;
se nossa vontade é livre; se somos capazes de ter domínio sobre nossas paixões e desejos; qual o
objeto de nossa felicidade. Enfim, essa obra foi importante para o século XVIII, e até Naigeon, por
volta de 1820, trazer a público que Holbach fora seu verdadeiro autor, o barão era mais conhecido
pelo seu salão filosófico do que por sua produção literária e filosófica, já que todos os seus livros
foram publicados anonimamente6, e apenas seus amigos mais próximos sabiam de sua lavra
materialista, ateia e polêmica7.
A proposta desta tese de doutorado, contudo, é ir além do Sistema da Natureza para conhecer
mais profundamente o pensamento do barão de Holbach. Essa obra, embora seja a mais conhecida,
talvez não seja a mais importante, em termos de profundidade argumentativa e filosófica. Ela possui
um caráter mais militante, mais combativo, em nome do ateísmo, e está mais preocupada em demolir
os dogmas e preconceitos instituídos na sociedade do Antigo Regime, embora seja também uma obra
propositiva, em nome de uma moral natural e ateia8. O Sistema da Natureza foi analisado com cuidado
e muita dedicação na minha pesquisa de mestrado, publicada em livro como Natureza e imanência:
o Sistema da Natureza de Holbach (2019). Ali, o objetivo dessa pesquisa era demonstrar como a
obra-magna de Holbach fora construída a partir de um propósito específico, demolir os alicerces do
pensamento teológico e metafísico que dava sustentação à sociedade do Antigo Regime, com o poder
distribuído entre duas forças soberanas, o poder religioso, expresso nas figuras dos padres e da própria
instituição da Igreja católica; e o poder temporal, expresso nas figuras dos reis e nobres e na instituição
do Estado monárquico. Como o Sistema da Natureza é uma obra volumosa e repetitiva, nosso
propósito fora organizar a argumentação do autor em temas mais específicos e apresentar seus

se refere, como o termo Natureza, a uma abstração que se refere ao todo do Universo, mas ao estado de coisas
no qual seus argumentos se enquadram.
6

Com exceção dos textos científicos e pouco polêmicos publicados nas Academias de Ciências em Berlin,
Mainheim, Londres, etc. e na própria Enciclopédia de Diderot e D’Alembert.
7

Cf. CHAUSSINAND-NOGARET, 2009; NAVILLE, 1943.

“O ateísmo e suas implicações morais e políticas seriam, mais que o materialismo da natureza, a verdade da
filosofia de Holbach” (BOURDIN, 1993, p.253).
8
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argumentos e conceitos de maneira mais precisa, tornando os pressupostos materialistas de sua obra
mais claros e evidentes. Nós procuramos demonstrar, também, que nessa obra militante, Holbach está
dialogando com uma tradição filosófica materialista que vem, desde Epicuro e Lucrécio,
confrontando diretamente uma outra tradição que ele próprio denomina como espiritualista, que tem
suas raízes na filosofia grega de Platão e no hermetismo neoplatônico, na filosofia helenista dos
estoicos, e recebeu uma grande influência do pensamento teológico-metafísico dos padres da Igreja
e se expressa de maneira contundente em filósofos modernos como Descartes, Malebranche e
Leibniz.
Com o objetivo desse empreendimento cumprido, sentimos que faltou uma elaboração mais
bem desenvolvida de alguns pontos que consideramos centrais no pensamento do barão de Holbach,
quais sejam, a concepção de uma natureza humana materialista e não-essencialista – embora isso
possa parecer um oximoro; e a concepção de uma filosofia moral e política fundamentadas em seu
materialismo filosófico. Essa filosofia moral e política, a nosso ver, está consolidada a partir da
articulação de três conceitos-chave que se expressam em dois registros: o primeiro seria no registro
do indivíduo, a partir da articulação entre três características da natureza humana que tornam o ser
humano um ser pensante e ativo: são elas as paixões, o interesse pela felicidade e o princípio da
utilidade. Em resumo, as paixões são os movimentos intensos de amor ou ódio pelos objetos que
satisfazem nossas necessidades e nos movem em sua direção, com o objetivo de garantirmos, assim,
a nossa autoconservação; o interesse pela felicidade é o impulso que todo ser vivo possui de, por um
lado, buscar aquilo que lhe é bom e útil e contribui para seu bem-estar e sua existência feliz, e por
outro lado, de fugir daquilo que lhe é nocivo e ameaçador e que coloca sua existência em risco. Essas
duas primeiras disposições decorrem diretamente da nossa sensibilidade, qualidade primordial de
todo ser vivo. Já o princípio de utilidade seria a nossa capacidade racional de discernir entre os objetos
que podem nos ser úteis ou nocivos, a partir da capacidade de retermos suas qualidades e efeitos na
nossa memória e discerni-los, e agir segundo um cálculo de benefícios e danos que decorrem das
sensações causadas inicialmente por eles. Esse princípio de utilidade, segundo nossa interpretação da
concepção de natureza humana de Holbach, nada mais é que a atividade da razão e da inteligência
humana agindo como um norteador da nossa sensibilidade, ou seja, um direcionamento das nossas
paixões e dos nossos interesses no sentido do nosso bem-estar e felicidade.
O outro seria no registro da vida social. A partir destas três qualidades que são responsáveis
pela autoconservação e pela felicidade individual, emergem, no interior dessa mesma natureza
humana, outras disposições que são responsáveis pela regulação da vida social e pela felicidade
comum, ou seja, que são os alicerces sobre os quais Holbach edifica os princípios de sua filosofia
moral e política. Seriam elas o amor por si mesmo, a consciência moral, a sociabilidade natural, o
sentimento de humanidade e a virtude. O amor por si mesmo é a disposição que decorre da nossa
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sensibilidade, das paixões e do interesse pela felicidade, ele consiste na coordenação adequada das
nossas paixões na direção da sociabilidade natural, quando o indivíduo percebe, pela experiência da
vida social e pelo uso adequado da racionalidade que, se ele deseja ser feliz, ele necessita obter a
estima, a consideração e a afeição dos seres que ele reconhece como seus semelhantes, porque não é
capaz de satisfazer todas as suas necessidades sem o auxílio deles. Holbach chama essa constatação
de consciência moral. E quando ele se dá conta de que é admirado e respeitado pelos outros, ele ama
e respeita a si mesmo. Já a sociabilidade natural e o sentimento de humanidade são disposições
intrínsecas à natureza humana que decorrem dessa constatação racional do indivíduo de que, na
medida em que ele é um ser sensível e racional, e convive com outros seres sensíveis e racionais como
ele, se ele próprio é movido por interesses pessoais, como obter os objetos que ele considera
necessários à sua felicidade para viver bem, os outros também são movidos pelos mesmos interesses
e, se ele reconhece que, para obter esses objetos que o tornam feliz ele necessita do auxílio e do apoio
dos outros, ele constata que deve auxiliá-los para ser querido e conquistar a consideração deles. É a
partir desse reconhecimento, pelo indivíduo, da necessidade que ele tem dos outros que convivem
com ele em sociedade, e de que sua felicidade pessoal só será possível no momento em que ele for
auxiliado pelos outros, que ele vê a necessidade da virtude como a melhor forma de ele obter a estima
e a afeição de que necessita para alcançar a felicidade que tanto almeja. No fim das contas, a
constatação racional da vida social é que não é possível ser feliz sozinho.
A virtude, assim, é um conceito primordial na filosofia moral de Holbach, porque constitui
o elo entre a moral e a política. Ela desempenha um papel importante na dinâmica que envolve as
paixões e o amor por si mesmo, o interesse pela felicidade e a sociabilidade natural, o princípio da
utilidade e a consciência moral. Como o materialismo é a base ontológica sobre a qual os conceitos
filosóficos de Holbach são erigidos, a virtude deve corresponder aos pressupostos materialistas de
suas ideias morais e políticas, logo, essa concepção distoa da tradicional, que tem no sacrifício do
próprio bem e de si mesmo a sua substância. Como a Natureza é constituída de elementos primordiais
de matéria que interagem entre si por meio de suas qualidades intrínsecas, os membros de uma
sociedade também agem em conformidade a essa dinâmica da matéria. Moléculas de matéria
agregam-se conforme suas qualidades semelhantes, e desagregam-se conforme as qualidades
distintas. Neste sentido, uma sociedade é compreendida como um corpo natural, cujas partes
necessitam possuir qualidades semelhantes para garantir a sua conservação. Por essa razão, as paixões
e interesses de cada membro da sociedade devem estar em conformidade ou harmonia com as paixões
e interesses dos outros, pois caso não haja essa conformidade, a tendência será a dissolução do corpo
social e o fim da sociedade. Assim, o desafio da filosofia moral e política de Holbach é justamente
esse: conciliar as paixões e os interesses de todos, mesmo reconhecendo que os indivíduos são
completamente singulares e diferentes uns dos outros, dada sua constituição natural, que prescinde
16

de um elemento universal, tal como uma alma divina ou uma substância espiritual, que seja
homogênea em toda a espécie humana.
As últimas obras de Holbach, que são dedicadas ao desenvolvimento do seu pensamento
moral e político, apresentam os meios mais eficientes de estabelecer essa conciliação necessária para
a conservação da sociedade, ou seja, os meios que têm mais conformidade com os princípios de sua
filosofia materialista e que estão de acordo com a natureza das coisas. Holbach expõe nelas os
princípios da moral natural que ele denomina como universal, porém, esse sentido de universal não é
o de uma moral homogênea e monolítica, pelo contrário, sua proposta é conhecer as singularidades
da natureza humana, e encontrar justamente aquilo que há em comum nessas singularidades, ao
mesmo tempo em que propõe submeter os princípios políticos e a organização da sociedade a esse
conhecimento. O que temos, portanto, é uma concepção de moral fundamentada em um materialismo
filosófico e no ateísmo, ponto máximo do progresso das luzes, do desenvolvimento da razão e da
superação dos preconceitos religiosos e metafísicos que até então, segundo o barão, formaram a base
das ideias que influenciaram os legisladores e fundadores das sociedades, elaboraram as leis e
estabeleceram a ordem nas diversas sociedades humanas ao longo da história.
Nossa proposta nesta pesquisa é analisar as obras políticas de Holbach publicadas após o
Sistema da Natureza, quais sejam, La Politique naturelle e Système social, de 1773, e A Moral
universal e Éthocratie, de 1776, além de outros textos menos conhecidos que a obra-magna de 1770.
Pretendemos, assim, apresentar uma leitura sobre o pensamento de Holbach que escapa às análises
mais tradicionais, que são mais direcionadas ao desenvolvimento do seu materialismo filosófico do
ponto de vista da ontologia da Natureza, à sua militância ateísta, às suas críticas ao cristianismo e à
religião institucionalizada, à sua confrontação ao absolutismo e sua crítica da tirania, que são pontos
importantes e centrais, não negamos isso, mas que não circunscrevem toda a profundidade de sua
filosofia moral e política. Com essa análise, portanto, pretendemos contribuir com a pesquisa sobre o
pensamento de um filósofo iluminista importante, pouco conhecido e que vem sendo recentemente o
objeto de estudos acadêmicos, e que, quiçá, seja um dia alçado à categoria de clássico da filosofia
moderna. Esta tese de doutorado pretende ser um pequeno passo nessa caminhada longa e árdua,
complementando, assim, o trabalho iniciado no mestrado.
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PARTE I – ONTOLOGIA
CAPÍTULO 1 – NATUREZA

1.1 O materialismo de Holbach e o mundo desencantado

Ao longo da História da Filosofia, o materialismo sempre foi uma corrente filosófica
vilipendiada e considerada uma filosofia menor, porque, segundo seus críticos, seus fundamentos
apoiam-se em um pensamento grosseiro, reducionista, empobrecido, além de seus princípios estarem
eivados de falhas conceituais e argumentos insuficientes. Seu estudo e a leitura dos autores que o
representam seriam apenas uma perda de tempo, um despropósito ou, no máximo, um entretenimento
literário. Goethe e Hegel, por exemplo, atribuíram ao materialismo diversos adjetivos como os de
vazio, tedioso, superficial, raso, imoral, entre outros9. Já os críticos do materialismo contemporâneos
ao Sistema da Natureza o consideravam uma doutrina perigosa e terrível, mais do que uma filosofia
fraca ou frívola10. Contudo, o que os críticos do materialismo parecem – ou querem – ignorar é que a
forma de se construir a filosofia materialista se faz justamente em oposição às filosofias tradicionais,
denominadas pelo barão como espiritualistas. Enquanto estas se valem, amiúde, de conceitos
herméticos, de esoterismo e mistérios, o materialismo se edifica por meio dos recursos
argumentativos que procuram ser claros e precisos, escapando ou se desviando da profundidade das
sutilezas de que se valem um Platão, um Malebranche ou um Leibniz11.
O materialismo é uma corrente filosófica que tem seu florescimento e apogeu na França do
século XVIII. Autores como Jean Meslier, o padre ateu, os médicos La Mettrie e Cabanis, e os
enciclopedistas Diderot, Helvétius e Holbach, são os grandes nomes dessa corrente que tem sua
origem no atomismo de Leucipo, Demócrito e Epicuro, e seu apogeu na Antiguidade romana com
Lucrécio12. Mais do que uma ontologia, é uma filosofia combativa, que procura enfrentar as verdades
estabelecidas pela religião, pelas filosofias espiritualistas e seus preconceitos metafísicos e

9

Cf. ONFRAY, 2012; BOURDIN, 1993. Goethe, em Poesia e Verdade, afirma que o materialismo contido no
Sistema da Natureza se assemelha a uma “verdadeira quintessência de vileza que nos parece enfadonho e
mesmo insípido” (Cf. NAVILLE, 1943). Ver também os comentários de Hegel sobre o materialismo em Lições
sobre a História da Filosofia e na Fenomenologia do Espírito (Cf. BOURDIN, 1992; CHARBONNEL, 1992).
10

Ver, por exemplo, as críticas de Voltaire e Frederico II, além de teólogos como Nicolas-Sylvestre Bergier,
ao Sistema da Natureza, que se dedicaram a escrever verdadeiras réplicas monumentais ao livro de Holbach.
Voltaire, aliás, em Carta a Madame du Deffand, chega a dizer que o livro fora inspirado pelo próprio Belzebu.
(Cf. CHARBONNEL, 1992; BOULAD-AYOUB, 1992; ÁVILA, 2019).
11

Cf. BOURDIN, 1993, p.253.

12

Cf. NIZAN, 1977; SALEM, 2013.
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teológicos. Estes filósofos materialistas setecentistas confrontaram as ideias de alma espiritual e
imortal, de Criação ex-nihilo, de uma divindade onipotente e onisciente, de livre-arbítrio e
predestinação, e para isso, apoiaram-se, principalmente, nos novos conhecimentos científicos de seu
tempo, como a mecânica, a química emergente, a fisiologia e a medicina, os quais tendiam a
estabelecer uma correlação rigorosa entre causa e efeito na interação entre os elementos e os
fenômenos naturais, e entre os processos mentais e orgânicos, ou seja, buscavam a compreensão dos
fenômenos naturais e humanos na própria Natureza, e não mais em uma entidade externa, abstrata e
incognoscível, como a do Deus monoteísta das Escrituras ou do Deus relojoeiro dos deístas13.
A visão de uma Natureza autoengendrada e autônoma, constituída por elementos naturais
que interagem entre si por meio das leis físicas, foi o mote do materialismo. Dispensando a ação de
uma divindade externa, ou mesmo de uma força oculta intrínseca, o conjunto de elementos e das leis
naturais não constituíram, contudo, um determinismo cego, um movimento arbitrário qualquer, mas
uma ordem uniforme, inteligível e uma variedade de seres, formas e disposições apreensíveis pela
razão. Mais do que um mundo caótico, a Natureza proposta pelos materialistas como Holbach e
Diderot é um mundo harmonioso, constante e regular, embora a imprevisibilidade e o acaso lhe sejam
também características inerentes.
Conforme aponta Jean Ehrard em seu estudo sobre a ideia de Natureza na França na primeira
metade do século XVIII14, havia três concepções principais sobre a Natureza neste período, que,
embora divergentes em muitos pontos, eram complementares entre si de alguma maneira, e que
vieram a configurar, como que em uma síntese, a noção de Natureza dos materialistas setecentistas.
A primeira concepção, a natureza-mágica, foi herdada dos filósofos renascentistas, cuja noção de
natureza implicava em um receptáculo repleto de forças ocultas e mágicas, confluindo entre si em
uma harmonia universal; é a natureza de Giordano Bruno e de Giulio Cesare Vanini. A segunda
concepção, a natureza-relógio, provém tanto de Galileu e Hobbes, para quem ela é um universo
mecânico de partículas, engrenagens, tubulações e polias que se movem no espaço infinito, quanto
de Descartes e Malebranche, cujo universo funciona como um mecanismo perfeito centrífugo e
centrípeto de turbilhões que impulsionam a engrenagem universal. Finalmente, a terceira concepção,
a natureza-animal, é a dos vitalistas, derivada da física newtoniana e suas forças mecânicas, associada
à química e à biologia embrionárias, cuja Natureza seria uma potência geratriz, impetuosa, e por vezes
cega e inacessível; é a natureza de médicos e fisiologistas como Albrecht von Haller e Theóphile de
Bordeu.
13

Essa questão, e ainda uma análise sobre o que vem a seguir, a respeito da concepção de Natureza para os
materialistas, é desenvolvida no Cap. 1 de Natureza e imanência: o Sistema da Natureza de Holbach. Cf.
ÁVILA, 2019.
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Cf. EHRARD, 1994. Ver também EHRARD, 2013.
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O fato é que esse início do século XVIII recebe a influência, de maneira muito marcada, de
alguns movimentos intelectuais muito fortes do final do século XVII, como a ciência mecânica e as
ambições mecanicistas do autômato; os desdobramentos da experimentação da nova metodologia
científica inaugurada por Bacon e Galileu, que levou a um rápido desenvolvimento das ciências
experimentais como a química, as ciências físicas e a biologia nascente; acrescenta-se a isso os
questionamentos filosóficos sobre a fé e a razão, além do sensualismo e hedonismo dos libertinoseruditos; temos assim um caldo filosófico intenso que irá promover uma mudança de paradigma no
objeto da investigação filosófica para muitos pensadores. Em vez de se preocupar com a causa
primeira ou o finalismo de cada ser, busca-se agora compreender a Natureza em si mesma. Ela deixa
de ser apenas uma ordem estabelecida por Deus, e torna-se potência e força criativa; ela tem em si
mesma a sua razão de ser. Do mesmo modo, o filósofo já não será aquele que se contentará com
raciocínios abstratos sobre seres especulativos e transcendentes como anjos e espíritos ou mesmo a
alma, mas aquele que submete a totalidade do saber à razão, que investiga a matéria não mais como
uma massa homogênea, mas como corpúsculos elementares; desse modo, algumas ciências
experimentais como a química, a mineralogia, a geologia, ou mesmo a incipiente eletricidade, tornarse-ão objetos de estudos não apenas do físico ou naturalista, mas também do filósofo moral e do
pensador político15.
A concepção materialista de Natureza e de realidade é determinista. Se toda a realidade é
constituída de elementos de matéria heterogênea em um movimento incessante encadeado por
relações causais, quer dizer que o movimento dos seres é determinado por leis naturais e invariáveis,
logo, cada movimento segue um encadeamento causal necessário, e não há espaço para o acaso ou a
arbitrariedade, que, nesta perspectiva, significam, tão somente, aquilo que ainda não foi apreendido
pela razão. O movimento não é a ação de um espírito ou uma divindade sobre a matéria, tampouco
uma atividade coordenada por uma inteligência universal, mas sua qualidade intrínseca; a matéria
possui em si mesma uma energia ativa que a impulsiona. Tudo no universo segue esse movimento
ininterrupto, desde a menor partícula de matéria até os grandes corpos celestes, todos estão sujeitos
às leis invariáveis desse movimento. Além disso, a matéria não é criada, ela é eterna, existe por si e
para si mesma e sempre existiu, pois é a substância primordial dos seres. Aqueles que defendem que
a matéria é homogênea e inerte, passiva e dependente de um agente externo para engendrar os seres,
têm necessidade de recorrer a um ser externo e transcendente à matéria porque somente assim
conseguem garantir o governo da divindade sobre o mundo, e por consequência, o governo de
sacerdotes e tiranos sobre os povos e sobre a consciência de cada ser humano. No entanto, a matéria
é heterogênea, múltipla, pode ser até mesmo infinita, e a diversidade de seus elementos potencializa
15

Cf. LENOBLE, 1990; BLOCH, 1997; HAZARD, 2015.
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a sua atividade; não há limites em capacidade gerativa, exceto aqueles de cada molécula, que podem
combinar-se ou repelir-se entre si conforme suas qualidades intrínsecas sejam conformes ou
disformes umas em relação às outras16.

*
Em 1770, Holbach escreve o Sistema da Natureza ou das leis do mundo físico e do mundo
moral, obra pela qual foi, inclusive, oferecida uma recompensa para quem denunciasse seu verdadeiro
autor17, uma vez que o livro havia sido publicado sob a égide de Mirabeau, um acadêmico falecido
alguns anos antes. Esta obra-magna do materialismo filosófico é fundada sob o princípio do fatalismo
da Natureza, pois negava todos os pressupostos teológicos e metafísicos, da alma do mundo platônica,
passando pelo primeiro motor aristotélico até chegar à mônada leibniziana e a natureza naturante
espinosana, ao afirmar que a matéria é diversa, automovente e pode, até mesmo, chegar a ser
pensante18. A alma, enquanto entidade material, pois situa-se no cérebro, é a matriz das ideias, ou
seja, do pensamento, da imaginação e da memória, e reage às motivações provenientes das sensações,
dos desejos e da vontade. Se a imaginação for bem regulada pela razão, as motivações resultam na
virtude e na utilidade comum; mas se ela for desregulada, ela produz o delírio, a superstição e o
fanatismo. Aqui temos também a apresentação da moral natural proposta pelo barão – objeto deste
nosso trabalho – cujos fundamentos são uma alma material situada no cérebro, e não uma entidade
espiritual transcendente; os atributos dessa alma material não são a imortalidade e o livre-arbítrio,
tampouco suas motivações são a esperança de uma vida eterna de gozo no paraíso ou medo do
sofrimento eterno no inferno, mas a tão somente sensível busca do prazer e fuga da dor. Os valores
dessa moral natural não são a fé, a submissão da razão aos dogmas, a obediência aos mandamentos
divinos, mas a busca da felicidade pessoal e a prática da virtude, seus valores são a humanidade, a
benevolência, a justiça, a dedicação à pátria e a utilidade comum. A moral, assim como as leis e os
costumes, fundamenta-se na Natureza, ou seja, nas qualidades inerentes à natureza humana, quais
sejam, a razão e a sensibilidade, das quais decorrem a experiência da vida social e as instituições
políticas que organizam a vida comum.
Jean-Claude Bourdin sugere que o materialismo de Holbach nos conduz a um
“desencantamento do mundo”19. Afinal, ao considerarmos a totalidade da realidade a partir da
perspectiva materialista presente no Sistema da Natureza, todo sentido e todo propósito da existência
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Cf. CHARBONNAT, 2007 ; LANGE, 2005 ; BOURDIN, 1996 ; BLOCH, 1997.
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Cf. CHAUSSINAND-NOGARET, 2009, p.209.
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Cf. BOURDIN, 1996; VERNIERE, 1954.
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Cf. BOURDIN, 2006, p.254.
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individual perdem-se no movimento caudaloso e incessante da matéria. Não somos donos de nada,
nem dos nossos desejos, nem das nossas paixões ou mesmo das nossas ações; sequer podemos dizer
que nascemos por alguma razão qualquer, pois nossa existência não é nada além do encontro fortuito
dos elementos de matéria que nos compõem. Só nos resta tornar a existência suportável, ou no
máximo, ter um pouco de alegria e felicidade, ou, como diz o próprio barão, procurar uma feliz
apatia20 que nos afaste das turbulências de uma vida inquieta e triste.
Contudo, embora sua filosofia possa ter lampejos de uma certa melancolia, o materialismo
de Holbach preza pela felicidade humana; na verdade, o materialismo seria a única filosofia capaz de
prover uma vida digna de ser considerada genuinamente feliz. A base dessa felicidade é o bom uso
da experiência humana conduzida pela razão, que permite alcançar a compreensão da Natureza sem
restringir a ideia de verdade a uma conceptualização intelectual da estrutura universal, tampouco uma
experiência intuitiva da realidade última das coisas, ou mesmo uma dedução lógica das razões
intelectivas; no materialismo de Holbach, a verdade é, tão somente, a correspondência entre as nossas
ideias e o mundo, uma correlação entre um corpo e uma mente com as circunstâncias que os
circunscrevem. Eis o projeto antiteológico e humanista iniciado por Epicuro e Lucrécio levado a cabo
no século das Luzes21. Neste sentido, o afastamento da verdade nos conduz às opiniões falsas sobre
a Natureza, e esse erro só pode ser a origem da nossa infelicidade. Sem a verdade, ficamos à mercê
da fortuna e da superstição; com o seu conhecimento, podemos finalmente encontrar os meios
necessários à nossa felicidade. Bourdin interpreta esse aspecto da filosofia materialista de Holbach
da seguinte maneira: “A apatia fatalista é a verdade do materialismo de Holbach. Ela representa a
realização daquilo sobre o qual o materialismo está estabelecido; a satisfação de um espírito
reconciliado com a realidade finita, fruindo de sua própria finitude e trabalhando pela sua felicidade
terrena” (BOURDIN, 1996, p.282).
Embora essa interpretação seja interessante, a nosso ver, ela não esgota por completo o
pensamento materialista de Holbach como um todo. Holbach deixa claro, no Sistema da Natureza e,
de modo ainda mais enfático, em A Moral universal, que quando a sociedade é corrompida, os

“Se as especulações dos homens influíam sobre a sua conduta ou modificavam os seus temperamentos, não
é possível duvidar que o sistema da necessidade deva ter sobre eles a influência mais vantajosa; não somente
ela seria apropriada para acalmar a maior parte das suas inquietações, mas contribuiria também para lhes
inspirar uma submissão útil, uma resignação sensata aos decretos da sorte – com os quais, muitas vezes, a sua
enorme sensibilidade faz que fiquem acabrunhados. Esta feliz apatia seria, sem dúvida, desejável para os seres
que uma alma demasiado terna transforma muitas vezes em deploráveis joguetes do destino ou cujos órgãos,
demasiado frágeis, se expõem incessantemente a serem quebrados pelos golpes da adversidade” (HOLBACH,
2010a, p.286).
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Sobre as filosofias de Epicuro e Lucrécio como um projeto antiteológico e humanista, sugerimos a leitura
das belas obras de Jean Salem, Tel um dieu parmi les hommes: L’Éthique de Épicure (Vrin, 1994) & La
mort n’est rien pour nous: Lucrèce et l’Éthique (Vrin, 1990).
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concidadãos viciosos e insociáveis, o governo corrupto, injusto e tirânico, nessas condições, sim,
caberia ao homem sábio buscar o refúgio em si mesmo, pois ele encontra na consciência da própria
virtude a felicidade que tanto almeja22. Porém, embora esse ideal de sabedoria antiga e felicidade
pessoal esteja presente na filosofia moral e política do barão, a nosso ver, ela não é seu cerne. O
propósito maior da filosofia de Holbach é estender a felicidade o quanto possível a todos os membros
da sociedade, e fortalecer o corpo político a partir de um gerenciamento social das paixões e interesses
dos cidadãos, para que não apenas o indivíduo esclarecido possa ser verdadeiramente feliz, mas para
que todo e qualquer membro da sociedade possa desfrutar de uma vida tranquila e alegre. Para isso
ser possível, é necessário estabelecer os princípios de uma filosofia moral de abrangência universal e
princípios políticos sólidos fundamentados na natureza do ser humano. Seu objetivo, portanto, é
colocar a razão e o conhecimento humano a serviço da sociedade, e definir os princípios filosóficos
que irão servir de alicerces para essa sociedade ideal, pois racional. Isso está relativamente distante
de uma quase misantropia feliz.
Assim, uma vez que o ser humano seja um ser totalmente natural, constituído unicamente de
matéria, faz-se necessário compreender, primeiramente, quais são os atributos, ou a essência mesma,
da Natureza na qual ele se encontra circunscrito. Eis o tema do próximo tópico.

1.2 Matéria e movimento

Em primeiro lugar, temos de ter em conta que as concepções holbachianas de natureza,
essência e matéria estão mais bem explicitadas no Sistema da Natureza e em Le bon sens (1772),
embora vejamos em outras obras como a Lettres à Eugenie (1768), o Essai sur les préjuges (1770)
ou os Elements de la moralle unvierselle ou Cathecisme de la nature (1790) os princípios filosóficos
do materialismo bem delimitados. Concentrar-nos-emos, aqui, principalmente no Sistema da
Natureza, e recorreremos amiúde ao Le bons sens, embora não nos furtemos a recorrer às outras obras,
mesmo que não haja uma oposição ou contradição explícita nas ideias apresentadas em todo corpus
holbachiano. O barão é bastante coerente em todo seu sistema filosófico, e dificilmente encontramos
ideias discordantes entre um texto e outro.

“No meio da sociedade mais insensata, o homem de bem, muitas vezes forçado a gemer com a depravação
pública da qual é vítima, se consola voltando-se para dentro de si mesmo, congratula-se por encontrar em seu
coração uma alegria pura, um contentamento sólido, o direito de almejar a ternura e a estima daqueles sobre
quem sua sorte lhe permite influir. Eis o que constitui o repouso da boa consciência, que nada mais é que a
segurança de merecer a afeição e a estima dos seres com quem se vive, e que a ideia da sua própria
superioridade sobre os perversos que se vê serem atormentados por seus vícios e joguetes contínuos de suas
tristes loucuras” (HOLBACH, 2015, p.85, grifo do autor).
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Holbach inicia o Sistema da Natureza afirmando o que seria o cerne de sua filosofia
materialista: a ideia de que a felicidade está relacionada diretamente ao conhecimento da natureza das
coisas:
O homem só é infeliz porque desconhece a natureza […] Em poucas palavras, o
homem desdenhou o estudo da natureza para correr atrás de fantasmas que,
semelhantes a esses fogos-fátuos que o viajante encontra durante a noite, o
assustaram, ofuscaram-no e fizeram que ele deixasse o caminho simples do
verdadeiro, sem o qual não é possível alcançar a felicidade (HOLBACH, 2010a, p.25)

A Natureza é a reunião de todos os corpos naturais existentes, de todos os seres constituídos
de matéria, que está em um incessante movimento. Holbach preocupa-se em deixar claro que a sua
concepção de Natureza não implica em uma personificação de uma entidade abstrata e inteligível, e
toma o cuidado de alertar o seu leitor no final do primeiro capítulo do Sistema da Natureza com uma
nota esclarecedora a esse respeito:
Depois de ter fixado o sentido que deve ser dado à palavra natureza, creio dever
advertir o leitor, de uma vez por todas, que quando, no decorrer desta obra, digo que
a natureza produz um efeito, não pretendo de modo algum personificar essa
natureza, que é um ser abstrato [grifo nosso]. Entendo que o efeito do qual eu falo
é o resultado necessário das propriedades de algum dos seres que compõem o grande
conjunto que nós vemos […] Enfim, eu chamo de natural aquilo que está em
conformidade com a essência das coisas ou com as leis que a natureza prescreve par
todos os seres que ela contém, nas diferentes ordens que esses seres ocupam e nas
diferentes circunstâncias pelas quais eles são obrigados a passar […] Por essência
entendo aquilo que constitui um ser, o que ele é, a soma de suas propriedades ou das
qualidades segundo as quais ele existe e age (HOLBACH, 2010a, p.42, grifo do autor).

Definindo o uso desses conceitos característicos do pensamento teológico e metafísico, quais
sejam, natureza e essência, como as qualidades intrínsecas a cada ser em particular, vemos que
Holbach faz o movimento inverso do tipo de raciocínio que geralmente os filósofos espiritualistas e
teólogos costumam fazer para definir os seus objetos de investigação filosófica. Enquanto eles partem
do ente particular para alcançar o ser universal abstrato23, Holbach considera que todo ser é particular
e que sua essência é única, e que a universalidade consiste apenas na reunião dos seres que possuem
algumas de suas qualidades essenciais semelhantes ou em conformidade:
A natureza é forçada a diversificar todas as suas obras; matérias elementares,
diferentes pela essência, devem formar seres diferentes por suas combinações e suas
propriedades, por suas maneiras de ser e de agir. Não existe e não pode haver na
natureza dois seres e duas combinações que sejam matematicamente e rigorosamente
as mesmas, já que, como o lugar, as circunstâncias, as relações, as proporções e as
modificações nunca são exatamente semelhantes, os seres que resultam delas não
podem ter entre eles nenhuma semelhança perfeita, e suas maneiras de agir devem
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Cf. AQUINO, 1995; CHENU, 1993.
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diferir em alguma coisa, mesmo quando acreditamos encontrar entre elas a máxima
conformidade (HOLBACH. 2010a, p.157).

Ao falarmos sobre a essência do ser humano, não estamos nos referindo a uma abstração que
tem existência em si mesma, pelo contrário, estamos nos referindo a cada ser humano em particular
naquilo que, em geral, todos, ou uma grande maioria, têm em comum.
Isso é devido, principalmente, à concepção de matéria que é apresentada no Sistema da
Natureza e que configura a ontologia materialista de Holbach24. Bourdin observa que, na filosofia do
barão, é notável um “necessitarismo absoluto”, cuja base é o materialismo que circunscreve a
realidade à unidade da Natureza em sua materialidade; ou seja, a matéria é um conceito filosófico,
um princípio que explica não apenas uma ontologia, mas um recurso para argumentos no campo da
moral, da política, da psicologia, ao mesmo tempo em que estabelece um limite para um
posicionamento diante das grandes questões filosóficas, como qual a origem do cosmo e da vida? –
ou qual a realidade última das coisas? – Este posicionamento seria, estritamente falando: jamais
ultrapassar o terreno da imanência. A exterioridade e a anterioridade da matéria diante do espírito
demarcam, assim, a afirmação do materialismo como a ontologia definitiva dos seres25.
A rigor, matéria é tudo aquilo que afeta nossos sentidos através da mudança das qualidades
perceptíveis dos corpos naturais. Nós só podemos distinguir a matéria que compõe os seres naturais
devido às modificações que essas matérias, reunidas em bloco, são capazes de causar em nosso corpo,
por meio de nossa sensibilidade. Holbach posiciona-se criticamente à concepção de matéria
geralmente concebida pelos filósofos espiritualistas e teólogos, qual seja, uma matéria homogênea,
inerte e passiva, que não é capaz de combinar-se ou engendrar qualquer ser natural por si mesma, sem
a atividade, sobre ela, de uma substância exterior26. A matéria que constitui o universo é, na verdade,
uma infinidade de elementos primordiais dispersos que interagem entre si a partir de suas
propriedades e que seguem leis naturais em conformidade com essas propriedades27. Nós não temos,
diretamente, acesso cognitivo a esses elementos, aos quais Holbach geralmente denomina como
“moléculas de matéria”, mas podemos conhecê-los pelos efeitos que eles produzem a partir do
momento em que as suas combinações afetam nossos sentidos28. Moléculas de matéria com
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Cf. HOLBACH, 2010a, I, Cap. 3; ÁVILA, 2019, p.113 e segs.
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Cf. BOURDIN, 1993, p.255

“Consideraram-na um ser único, grosseiro, passivo, incapaz de se mover, de se combinar, de produzir
qualquer coisa por si mesmo” (HOLBACH, 2010a, p.64). Cf. também LENOBLE, 1990; EHRARD, 1994.
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“Nas maravilhas da Natureza o físico sem preconceitos não vê nada senão o poder da Natureza, senão leis
permanentes e variadas, senão os efeitos necessários das combinações diferentes de uma matéria
prodigiosamente diversificada” (HOLBACH, 2008c, p.17). Cf. também BENÍTEZ, 2006; CHARBONNAT, 2007;
VERNIÈRE, 1954.
27

“Nós não conhecemos os elementos dos corpos, mas conhecemos algumas de suas propriedades ou
qualidades e distinguimos as diferentes matérias pelos efeitos ou mudanças que elas produzem sobre os nossos
28
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qualidades semelhantes agregam-se e formam um corpo natural; aquelas com qualidades distintas
tendem a repelir-se ou afastar-se; e algumas distintas podem formar um corpo através da mediação
de uma outra entre elas. Como podemos ler no próprio texto de Holbach:
Dentre as matérias que vemos, algumas estão constantemente dispostas a se unir,
enquanto outras são incapazes de união: aquelas que são apropriadas para se unir
formam combinações mais ou menos intimas e duráveis, ou seja, mais ou menos
capazes de perseverar no seu estado e de resistir à dissolução […] Alguns corpos,
incapazes por si próprios de se unirem, se tornam suscetíveis disso com a ajuda de
novos corpos que lhes servem de intermediários ou de laços comuns (HOLBACH,
2010a, p.78-9, grifo do autor).

Na medida em que cada molécula de matéria possui a sua própria essência – as suas
qualidades intrínsecas –, cada uma possui uma maneira de agir particular e aquelas que se unem são
as que possuem qualidades análogas ou semelhantes, podendo formar combinações passageiras ou
duráveis, corpos fluidos ou sólidos, inconsistentes ou consistentes; enquanto aquelas que tem mais
dificuldade de se unir ou se combinar, ou simplesmente não se combinam, são aquelas em que as
qualidades são heterogêneas ou mesmo opostas. Essa matéria diversa e heterogênea pode ser
equiparada à concepção metafísica de substância, embora ela não possa ser considerada uma
substância homogênea como querem os teólogos e filósofos espiritualistas. Além disso, a matéria
segundo Holbach é eterna, ela sempre existiu e não foi criada por um ser imaterial, um espírito ou um
Deus que seja a sua causa29. A matéria é a causa de si mesma, na medida em que cada molécula de
matéria age sobre as outras, sendo ao mesmo tempo causa e efeito de si mesma. Holbach rejeita a
hipótese de a matéria ser uma criação de um ser espiritual porque, segundo ele, não seria possível a
um ser que não tem nenhuma propriedade em comum com a matéria ser o seu agente e motor, afinal,
um ser imóvel e sem extensão não pode ser a causa do movimento da matéria, que é por definição
movente e extensa30.

sentidos, ou seja, pelos diferentes movimentos que sua presença faz nascer em nós” (HOLBACH, 2010a, p.63).
Lemos algo similar em Le bon sens: “A matéria se move por sua própria energia, por uma consequência
necessária de sua heterogeneidade; a diversidade dos movimentos ou das maneiras de agir constitui por si só
a diversidade de matérias. Nós não distinguimos os seres uns dos outros, senão pela diversidade das impressões
ou dos movimentos que eles comunicam a nossos órgãos” (HOLBACH, 2008c, p.19).
“Dizem-nos severamente que não há efeito sem causa, repetem-nos a todo instante que o mundo não fez a
si mesmo. Mas o universo é uma causa, ele não é um efeito. Ele não é uma obra, ele não foi feito, porque é
impossível que o fosse. O mundo sempre existiu, sua existência é necessária. Ele é a causa de si mesmo”
(HOLBACH, 2008c, p.18).
29

“Essa noção [da criação a partir do nada] se torna ainda mais obscura quando se atribui a criação ou a
formação da matéria a um ser espiritual, ou seja, a um ser que não tem nenhuma analogia, nenhum ponto de
contato com ela e que, como nós logo faremos ver, sedo privado de extensão e de partes, não pode ser suscetível
de movimento” (HOLBACH, 2010a, p.57). Cf. também ÁVILA, 2019, p.176 e segs.
30
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Das qualidades internas a cada molécula de matéria deriva a distinção entre matéria sensível
e insensível. Holbach não se preocupa em determinar se a sensibilidade é uma qualidade inerente à
todas as moléculas de matéria, ou se ela é resultado de uma combinação específica de moléculas
próprias à sensibilidade31. Só é possível determinar se a matéria é sensível ou insensível pelos seus
efeitos, e na medida em que nós somente temos acesso às modificações que ocorrem na matéria por
meio dos seus movimentos, não é possível saber se a sensibilidade ou mesmo a inteligência são
propriedades inerentes à toda matéria ou se derivam apenas de suas combinações32. Para o barão, essa
é uma questão desnecessária, pois trata-se de uma sutileza metafísica que pode ser ignorada, porque
não interfere em nada em nosso conhecimento sobre a Natureza, sobre sua atividade e seus processos
gerativos33.
Já o movimento, segundo Holbach, é uma dessas qualidades inerentes a todas as moléculas
de matéria. O pensamento teológico e metafisico considerou o movimento como uma consequência
da ação de uma substância externa à matéria, o espírito, que agiria sobre uma substância inerte e
passiva, e Holbach refuta esse argumento afirmando que o movimento não é um efeito, mas uma
causa intrínseca à própria matéria34. O movimento é todo esforço pelo qual um corpo se desloca de
um ponto a outro no espaço; é esse deslocamento que causa impressões em nossa sensibilidade, que
nós identificamos devido às mudanças perceptíveis que ocorrem nos corpos naturais. Holbach define
dois tipos de movimentos, dos quais um ele denomina como “movimento em bloco”: é o movimento
externo e perceptível que ocorre quando um corpo se modifica e afeta nossa sensibilidade; o outro é
o “movimento interno e oculto” para nós, que ocorre quando há uma modificação no corpo que não
é perceptível pela nossa sensibilidade, mas que modifica as qualidades aparentes e externas do
corpo35. Embora Holbach afirme que o movimento seja uma qualidade inerente às moléculas de
“Se nos perguntam de onde vem essa propriedade, diremos que ela é o resultado de um arranjo, de uma
combinação própria do animal, de modo que uma matéria bruta e insensível deixa de ser bruta para tornar-se
sensível se animalizando. É assim que o leite, o pão e o vinho se transformam na substância do homem, que é
um ser sensível: essas matérias brutas se tornam sensíveis ao se combinarem com um todo sensível”
(HOLBACH, 2010a, p.141).
31

“Alguns filósofos pensam que a sensibilidade é uma qualidade universal da matéria. Nesse caso, seria inútil
investigar de onde lhe vem essa propriedade que nós conhecemos pelos seus efeitos. Se admitirmos tal
hipótese, do mesmo modo como distinguimos na natureza duas espécies de movimentos – um conhecido pelo
nome de força viva e o outro pelo nome de força morta –, distinguiremos duas espécies de sensibilidade. E
então, animalizar uma substância não será mais do que destruir os obstáculos que a impedem de ser ativa e
sensível” (HOLBACH, 2010a, p.142). Um desses filósofos em questão é Diderot. Cf. Diálogo entre D’Alembert
e Diderot; Cf. também SOUZA, 2002a; ÁVILA, 2019.
32

“Em poucas palavras, ou a sensibilidade é uma qualidade que se transmite como o movimento e que se
adquire pela combinação, ou é uma qualidade inerente a toda matéria. E, em ambos os casos, um ser inextenso,
tal como supõem que é a alma humana, não pode estar sujeito a ela” (HOLBACH, 2010a, p.141-2).
33

34

Segundo Miguel Benítez, Holbach retoma esse argumento inspirado, principalmente, na filosofia panteísta
de John Toland. Cf. BENÍTEZ, 2006.
35

“Nossos sentidos nos mostram geralmente dois tipos de movimentos nos seres que nos cercam. Um é um
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matéria, ele rejeita a noção de que existam movimentos espontâneos, ou seja, movimentos dos quais
a causa esteja no próprio corpo. Ele afirma que todos os movimentos dos corpos naturais são
movimentos adquiridos, pois a todo momento os corpos estão agindo uns sobre os outros. Mesmo
quando um ser vivo, como um ser humano, age, pensa ou fala, a causa de seu movimento não está no
interior de seu corpo – naquilo que os teólogos, metafísicos e moralistas chamam de alma ou vontade
livre –, mas nos objetos externos que o afetam e que impulsionam esse corpo a agir36; tanto quanto
uma pedra só pode rolar quando um agente externo a empurra ou quando a força da gravidade a move
em um desfiladeiro, um ser vivo só pode agir quando algum corpo exterior ou uma imagem dele
retida em sua memória o impulsionam em sua direção. Em suma, o que o barão pretende dizer é que
a diferença entre esses movimentos do ser humano e da pedra é uma diferença de grau de
complexidade da organização do corpo, e não da essência constitutiva desse corpo37.
Quer dizer, na medida em que cada corpo é constituído de diversos tipos de moléculas de
matéria distintas, há diversos movimentos internos que ocorrem simultânea e continuamente em cada
corpo natural e, consequentemente, diversos movimentos em bloco. O movimento particular de cada
corpo está imbricado ao movimento de todos os outros corpos que o circundam38. Por essa razão não
é possível pensar em uma matéria homogênea pois, caso assim fosse, só haveria um único movimento
em toda a Natureza, e tudo seria uma única matéria inerte, sem modificações, o que é, por si só,
inconcebível, pois seria semelhante a um nada, a um vazio ontológico. Além do mais, segundo o
barão, não existe repouso absoluto na Natureza. Nenhum corpo é inerte; mesmo aquele que possui o
movimento mais imperceptível está continuamente em atividade39, devido à sua força de resistência.
Neste sentido, Holbach distingue mais dois tipos de movimentos para explicar a ação contínua e
ininterrupta daquilo que ele denomina como “marcha constante da natureza”40; um é o movimento

movimento em bloco, pelo qual um corpo inteiro é transferido de um lugar para outro. O movimento desse
gênero é perceptível para nós […] O outro é um movimento interno e oculto, que depende da energia própria
de um corpo, ou seja, da essência, da combinação, da ação e da reação das moléculas imperceptíveis de matéria
pelas quais esse corpo é composto” (HOLBACH, 2010a, p.45).
“A vontade do homem é afetada ou determinada secretamente por causas exteriores que produzem uma
mudança nele” (HOLBACH, 2010a, p.46).
36

37

Cf. ÁVILA, 2019, Cap. 3, p.197 e segs.

“Em poucas palavras, a natureza não passa de uma imensa cadeia de causas e efeitos que decorrem
incessantemente uns dos outros. Os movimentos dos seres individuais dependem do movimento geral, que por
sua vez é mantido pelo movimento dos seres individuais” (HOLBACH, 2010a, p.61).
38

“Tudo aquilo que nos parece em repouso não permanece, portanto, um instante no mesmo estado: todos os
seres nada mais fazem continuamente que nascer, crescer, decrescer e se dissipar com mais ou menos lentidão
ou rapidez” (HOLBACH, 2010a, p.48).
39

40

Marcha da natureza é o ciclo sucessivo de construção e desconstrução, de agregação e desagregação de todos
os corpos naturais: “Assim é a marcha constante da natureza: assim é o ciclo eterno que tudo aquilo que existe
é forçado a percorrer. É assim que o movimento faz nascer, conserva durante algum tempo e destrói
sucessivamente as partes do universo, umas pelas outras, enquanto a soma da existência permanece sempre a
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simples, que possui uma causa ou uma força única como seu impulso; o outro é o movimento
composto, que ocorre quando diversos movimentos agem como causa de uma modificação interna
ou perceptível em um corpo. Cada corpo possui qualidades próprias que decorrem da sua essência
material, ou seja, dos tipos de moléculas de matéria que o constituem. Quanto maior a diversidade de
moléculas de matéria, maior a complexidade de movimentos desse corpo, e maior a sua capacidade
de transmitir movimentos diversos a outros corpos. Todo corpo recebe impulsos e movimentos de
outros corpos, seja em sua superfície; seja de corpos que os rodeiam, seja de corpos que neles
penetram e agem em seu interior41. A ação e reação dos corpos naturais uns sobre os outros seguem
necessariamente a constituição de cada corpo. Um metal como o ferro, por exemplo, possui um baixo
grau de complexidade em sua composição molecular42, e por essa razão, é um corpo capaz de poucas
modificações e de receber ou transmitir poucos movimentos em relação a outros corpos. Por outro
lado, um ser vivo, devido ao seu alto grau de complexidade, por causa das diversas combinações
moleculares das quais ele é constituído, é capaz de diversas modificações internas e de comunicar
uma série de outras modificações em outros corpos. É a partir da noção de movimento adquirido e
movimento interno e oculto que Holbach explica, por exemplo, porque o calor dilata um metal, ou
porque um animal nasce a partir de um ovo, cresce, se desenvolve e se torna um ser complexo que se
move autonomamente, ou mesmo porque o ser humano pensa, quer e age como se fosse uma força
independente de qualquer outra força da Natureza. Inclusive, é por desconhecer o funcionamento
desses mecanismos da Natureza que o ser humano supõe forças ocultas como deuses ou espíritos
agindo sobre os seres naturais e sendo a causa de seus movimentos. Essa ignorância seria, inclusive,
a gênese e a razão de ser da impostura, da superstição e a origem das religiões43.

1.3 Ordem necessária e determinismo natural

Ao observarmos os fenômenos naturais, é perceptível uma certa regularidade em seus
movimentos e nas relações que cada corpo possui com o restante dos corpos ao seu redor. Porém,
mesma” (HOLBACH, 2010a, p.70).
“Assim, mesmo os corpos que parecem desfrutar do mais perfeito repouso recebem, no entanto, realmente
– seja em sua superfície, seja em seu interior – impulsos contínuos da parte dos corpos que os rodeiam ou
daqueles que os penetram, que os dilatam, que os rarefazem, que os condensam, enfim, mesmo daqueles que
os compõem” (HOLBACH, 2010a, p.50-1).
41

42

Lembrando que molecular refere-se, aqui, à linguagem estritamente filosófica utilizada pelo barão, sem
referência alguma à concepção contemporânea de molécula utilizada na física de partículas ou na química.
43

Cf. CHARBONNAT, 2007, p.356; BOURDIN, 2006, p.346. A obra de Holbach La Contagion sacrée ou Histoire
naturelle de la religion é dedicada a explicar como o conhecimento incipiente dos fenômenos naturais nas
primeiras sociedades desembocaram nas superstições que, institucionalizadas com o passar do tempo,
tornaram-se as religiões predominantes nas civilizações modernas.
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segundo Holbach, essa regularidade, que o ser humano denomina como ordem natural44, é somente
o efeito das diversas causas decorrentes dos diversos movimentos em bloco dos corpos naturais. O
ser humano denomina como ordem aqueles fenômenos que lhe são favoráveis e que promovem ou
auxiliam sua conservação, ao mesmo tempo em que denomina como desordem tudo aquilo que lhe
seja desfavorável e que coloque a sua existência em risco. Na verdade, sob a ótica do materialismo
de Holbach, tanto a ordem quanto a desordem são inexistentes, porque todo o conjunto de
movimentos dos corpos que constitui aquilo que nós chamamos de Natureza são movimentos
necessários. A noção de ordem e desordem são abstrações que os seres humanos criaram para
conseguir orientar-se melhor no mundo natural e garantir de modo mais efetivo a sua própria
conservação45. Pela compreensão das relações de causa e efeito entre os corpos naturais, fica mais
fácil identificar aquelas favoráveis e as desfavoráveis à sua luta pela existência.
No entanto, do ponto de vista da Natureza, toda ordem tende a se transformar em desordem,
na medida em que, devido ao movimento incessante das moléculas de matéria e ao ciclo contínuo de
agregação e desagregação que dá origem aos diversos corpos naturais, isso que se chama desordem
é, na verdade, o início de um novo ciclo de movimentos necessários distintos daqueles que se
considerava como ordenados46. Um dos exemplos que o barão utiliza para explicar a concepção
intuitiva de ordem natural é o da morte de um ser vivo. Enquanto ele está saudável, consideramos que
seu corpo está em ordem, afinal, as partes que o compõem estão em conformidade entre si, agindo
umas sobre as outras, de modo a conservar o todo; mas na medida em que o corpo adoece, algumas
partes deixam de estar em conformidade com o todo, deixam de cumprir suas funções designadas
pela composição do organismo até que uma série de movimentos reestabeleçam a saúde e todas as
partes passem a estar novamente em conformidade entre si. Porém, quando o corpo sucumbe à doença
e o organismo morre, tendemos a acreditar que ele passa a um estado de desordem, embora essa
desagregação dos seus elementos constituintes leve à uma nova agregação desses elementos.
Enquanto a saúde consiste em movimentos ordinários que produzem a vida, como a sensibilidade, o
pensamento, a paixão, a ação etc., a morte nada mais é que um movimento de cessação das funções
ordinárias daquele corpo e uma nova sequência de movimentos que representa a desagregação desse
corpo, como a dissolução dos tecidos, a putrefação, os germes que nele proliferam etc., ou seja, é o

“Esta palavra [ordem], em sua significação primitiva, representa apenas uma maneira de considerar e de
perceber com facilidade o conjunto e as diferentes relações de um todo, no qual nós encontramos, por sua
maneira de ser e de agir, uma certa conveniência ou conformidade com a nossa” (HOLBACH, 2010a, p.89).
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Cf. CHARBONNAT, 2007, p.356-7; ÁVILA, 2019, p.153 e segs.

“O universo está sempre em ordem, não pode haver desordem nele. Nossa máquina só sofre quando nós nos
lamentamos da desordem. Os corpos, as causas, os seres que este mundo encerra, agem necessariamente da
maneira pela qual nós os vemos agir, seja porque nós aprovamos seus efeitos, seja porque nós os
desaprovamos” (HOLBACH, 2008c, p.23).
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início de um novo processo a partir daqueles elementos que agora compõem um novo movimento e
novos corpos47.
Lembrando que a natureza consiste na reunião de todos os corpos naturais existentes, e que
cada corpo em particular está em um movimento determinado pela essência da sua constituição, e
que ele afeta aos outros corpos da mesma maneira em que é também afetado por eles, Holbach propõe
que tanto a organização cósmica do universo, quanto o corpo orgânico de um ser vivo como o ser
humano, e até mesmo uma comunidade política composta por diversos indivíduos, são tipos de
agregação que estão tão sujeitas às mesmas leis naturais quanto cada molécula de matéria existente
no universo está sujeita às suas qualidades inerentes e às outras moléculas que agem sobre ela. Neste
sentido, todos os seres particulares estão submetidos à ordem geral da natureza, que é seu movimento
incessante e necessário. Como veremos ao longo desta tese, mesmo em uma sociedade política, a
ordem é representada pela confluência de costumes, leis, ideias, paixões e vontades particulares que
estão em conformidade entre si e contribuem para a manutenção do todo, no caso, a ordem social;
porém, quando não há essa confluência, a tendência é que a sociedade degenere até ao ponto de sua
total dissolução e desaparecimento; é aí que um povo se torna totalmente escravizado por um tirano
ou é eliminado por um conquistador, ou que uma revolução desagrega completamente a ordem social
e surge, assim, uma nova sociedade. Eis a ligação que o barão estabelece entre o físico e o moral48.
O fato é que, segundo Holbach, todo corpo natural tem uma tendência a direcionar seus
movimentos para sua conservação. Mesmo os corpos inanimados, geralmente considerados
desprovidos de movimento por sua baixa complexidade, estão em movimento na direção de sua
conservação, que ocorre a partir da força interna que eles impõem sobre os outros corpos que agem
sobre eles, e cujos físicos de sua época a chamavam de força de resistência ou de inércia. Quanto aos
seres vivos, não basta a eles impor resistência aos seres que agem sobre eles, porque a alta
complexidade de sua composição os obriga a repor regularmente a energia consumida em sua
máquina, o que leva esse tipo de corpo – o organismo vivo – a lutar pela sua existência agindo sobre
e contra outros organismos e corpos, apropriando-se da matéria deles para obter os elementos
necessários à sua própria conservação. Essa assimilação das moléculas de matéria de um tipo de corpo
insensível por um corpo sensível, e a assimilação de diferentes corpos sensíveis, são necessárias e
“Sua máquina torna-se uma massa inanimada pela subtração dos princípios que a faziam agir de uma maneira
determinada. Sua tendência é modificada e todos os movimentos que são despertados em seus restos conspiram
para uma nova finalidade […] Aos movimentos regulares e necessários que conspiram para produzir o que
chamamos de vida, sucedem-se movimentos determinados que colaboram para produzir a dissolução do
cadáver, a dispersão de suas partes, a formação de novas combinações de onde resultam novos seres”
(HOLBACH, 2010a, p.96-7).
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“As infelicidades dos povos produzem as revoluções. Azedados pelo infortúnio, os espíritos entram em
fermentação, e as quedas dos impérios são os efeitos necessários disso. É assim que o físico e o moral estão
sempre ligados – ou, antes, são a mesma coisa” (HOLBACH, 2010a, p.405).
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constituem o grande motor que põem em atividade todos os corpos naturais, ou seja, é isso que
constitui a marcha da natureza49.

*
Levando em consideração as observações iniciais acerca do materialismo de Holbach,
podemos concluir que a Natureza, que é o conjunto de seres naturais existentes, nada mais é que a
atividade incessante de todos esses seres que seguem as leis naturais de movimento, agregação e
desagregação constantes, de maneira que tudo o que acontece com cada corpo natural em particular
seja o resultado de uma sequência de eventos contíguos e contínuos de todos os corpos em geral:
Enfim, se tudo na natureza está ligado, se todos os movimentos nela nascem uns dos
outros, embora suas transmissões secretas escapem muitas vezes à nossa visão,
devemos ficar seguros de que não existe nenhuma causa tão pequena ou tão afastada
que não produza algumas vezes os maiores e mais imediatos efeitos sobre nós
mesmos. Talvez seja nas planícies áridas da Líbia que se reúnam os primeiros
elementos de uma tempestade que, levada pelos ventos, chegará até nós, tornará
nossa atmosfera pesada, influirá sobre o temperamento e as paixões de um homem
que, por suas circunstâncias, foi colocado em condições de influir sobre muitos
outros e que decidirá, de acordo com as suas vontades, a sorte de várias nações
(HOLBACH, 2010a, p.85).

Essa passagem do Sistema da Natureza é muito representativa de como Holbach concebe a
passagem dos fenômenos que são físicos para aqueles que são morais e sociais. A necessidade que
move o mundo físico é a mesma no mundo moral. Na medida em que todos os movimentos são
consequências das causas físicas, as motivações e ações humanas também são determinadas pelas leis
naturais do movimento da matéria. Todos os fenômenos, desde os seres microscópicos até os corpos
celestes, respondem à regularidade da ordem natural das coisas. A deliberação e a vontade humanas
não são livres, mas determinadas pela necessidade do corpo de repor sua energia para sua
autoconservação; elas decorrem da afecção dos objetos que atingem nossa sensibilidade e
impulsionam a inteligência e o pensamento50. Neste sentido, a vida moral e social não é distinta da
vida natural, pelo contrário, ela é necessária porque está em conformidade com a natureza humana;
ela é, na verdade, sua extensão e complemento. Considerar, portanto, que qualquer atividade humana
que modifica sua sorte seja algo oposto à natureza das coisas é não compreender o lugar do ser
humano na Natureza, seria como acreditar que a parte possa ser mais potente do que o todo. A ideia
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As noções mais simples da física nos mostram, com efeito, que embora os corpos se alterem e desapareçam,
nada realmente se perde na natureza. Os diversos produtos da decomposição de um corpo servem de elementos,
de materiais e de base para a formação, para o crescimento e para a sustentação de outros corpos. (HOLBACH,
2010a, p.611).
“Todas as nossas ideias, nossas vontades, nossas ações são efeitos necessários da essência e das qualidades
que essa natureza pôs em nós e das circunstâncias pelas quais ela nos obriga a passar e a ser modificados”
(HOLBACH, 2010a, p.33).
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de cultura como uma construção humana que se opõe às determinações naturais é totalmente estranha
ao barão, já que nada escapa ou se opõe à potência absoluta da Natureza51. Portanto, aquilo que é
considerado o mal – os fenômenos naturais que são contrários ou nocivos à conservação do ser
humano – tem total prevalência sobre a vida humana, porque esta é frágil e irrisória do ponto de vista
do conjunto dos seres, e não há na Natureza nenhuma providência divina que acalenta ou dá sentido
ao sofrimento humano52.
Por essa razão, os seres humanos formam uma sociedade; a vida em comum facilita a luta
pela existência e possibilita uma vida menos árdua e mais prazerosa, ou seja, uma vida mais feliz, fim
último de toda existência humana. O sofrimento humano, embora seja uma condição da natureza das
coisas, não é irremediável ou necessário em toda a sua extensão, embora a necessidade sempre
prevaleça na Natureza53. Mas é possível, pelo conhecimento da natureza e o uso da razão, remediar
os danos causados pelos fenômenos que podem vir a ameaçar a vida humana, não sendo necessário
recorrer, por exemplo, à superstição ou às práticas religiosas para atenuar esses danos. A possibilidade
de superar o sofrimento por meio da razão e da ciência representa o otimismo de Holbach que está
em pleno acordo com o espírito filosófico do Iluminismo54 e acreditamos ser esse o núcleo central de
todo o sistema filosófico proposto pelo barão. Além disso, o determinismo característico da filosofia
materialista de Holbach não confunde os valores morais, tampouco justifica alguma imoralidade ou
anarquia na vida social. O bom e o mau, a virtude e o vício, a justiça e a injustiça são muito bem
delimitados no seu sistema filosófico, e estão em conformidade com a natureza das coisas, ou seja,
com a constituição dos seres naturais, a partir dos conceitos de virtude, felicidade, interesse e utilidade
que são intrínsecos à sua filosofia moral. Em vez de considerar a conduta humana como atos de uma
alma que possui livre-arbítrio ou uma vontade livre, o que desnaturaliza as características intrínsecas
da natureza humana, a filosofia moral do barão procura restabelecer a felicidade, a liberdade e a
responsabilidade humanas55, por meio de uma reconciliação entre o ser humano e sua natureza, que
foram separados pela superstição, pelos preconceitos religiosos e conceitos metafísicos. A filosofia
moral de Holbach, ao considerar o ser humano como determinado pelas leis naturais, não o destitui
da capacidade de orientar a sua conduta ou encaminhar as suas paixões e desejos na direção da virtude
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Cf. CHARBONNAT, 2007, p.357.

“A necessidade é o primeiro dos males que o homem experimenta. No entanto, esse mal é necessário para a
manutenção do seu ser, que ele não seria alertado para conservar se a desordem do seu corpo não o obrigasse
a dar-lhe um remédio. Sem necessidades, nós não seríamos mais do que máquinas insensíveis, semelhantes
aos vegetais e incapazes, como eles, de nos conservar ou de adquirir os meios de perseverar na existência que
nós recebemos” (HOLBACH, 2010a, p.430-1). Cf. também BOURDIN, 2006, p.334.
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Cf. SOUZA, 2011.
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Cf. BOURDIN, 2006, p.252; TODOROV, 2008, p.103.
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Cf. BOURDIN, 2006, p.253.
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e da felicidade56, pelo contrário, em vez de promover a condenação e a culpabilidade, como o faz a
moral religiosa, ela propõe uma ética que promove a indulgência, a tolerância e a compaixão57.
Se a Natureza é soberana, se tudo é determinado pelas leis naturais do movimento da matéria,
mesmo os desejos, as vontades e os pensamentos humanos, como é possível uma ética, uma filosofia
moral que não seja niilista, ou um sistema político que promova a justiça e a felicidade sem o recurso
à coerção e à força? Como todos os movimentos são consequências das propriedades das diversas
matérias, na medida em que a sociedade é um grande conjunto de elementos diversos – os cidadãos
ou membros dessa sociedade –, tal como qualquer outro corpo natural, ela tende a todos os
movimentos necessários em direção à sua conservação, porém, ela está sujeita também aos processos
de fortalecimento ou enfraquecimento de seu conjunto e unidade, devido à potencial conformidade
ou inconsistência existente entre suas partes58. Toda a filosofia moral de Holbach parte desse princípio
e procura estabelecer os meios mais adequados em coordenar as vontades e os interesses dos cidadãos
para constituir uma sociedade feliz e duradoura, e essa coordenação de vontades e interesses só é
possível por meio de uma filosofia política, ou seja, de princípios políticos que estejam, também, em
conformidade com a natureza humana. Esse é o propósito das suas obras de 1773 e 1776, que serão,
a partir daqui, o principal objeto da nossa análise.

“O ateu ou o fatalista fundamenta todo o seu sistema na necessidade. Assim, suas especulações morais,
fundamentadas na necessidade das coisas, são ao menos bem mais fixas e mais invariáveis do que aquelas que
se apoiam apenas sobre um deus que muda de aspecto segundo as disposições e as paixões de todos aqueles
que o consideram. A natureza das coisas e suas leis imutáveis não estão sujeitas a variar. O ateu é sempre
forçado a chamar de vício e de loucura aquilo que prejudica a ele próprio, a chamar de crime aquilo que
prejudica os outros, a chamar de virtude aquilo que lhe é vantajoso ou aquilo que contribui para sua felicidade
duradoura” (HOLBACH, 2010a, P.792).
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Cf. BOURDIN, 2006, p.336.
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Cf. CHARBONNAT, 2007,p.357 ; BOULAD-AYOUB, 2006, p.257.
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CAPÍTULO 2 – A NATUREZA HUMANA

2.1 Reflexão introdutória: liberdade versus necessidade na filosofa e na ciência: o falso
problema segundo Denise Blitman

Como acabamos de ver, pensar o materialismo é levar em conta o determinismo da natureza,
ou seja, a ausência de acaso, aleatoriedade ou arbitrariedade nos acontecimentos e também nas ações
humanas. Tudo acontece segundo uma ordem estrita, aquela do movimento dos corpos, o que nos
leva novamente à questão acima: se tudo é regido pelas leis naturais, o ser humano não passaria assim
de um autômato, uma máquina impulsionada e regida por afecções e desejos exteriores, afinal, ele
não pode ser senhor de suas ações, não tem controle sobre o que deseja, escolhe ou faz, ou seja, ele
não é, como disse Espinosa um século antes de Holbach, um império em um império59. Como Holbach
pode propor, portanto, uma filosofia moral materialista, se a moral tradicional parte do pressuposto
de que as ações humanas são livres, se o princípio da moralidade é a vontade, ou melhor, a boa
vontade, a vontade de fazer o bem, de praticar a virtude, ou seja, ser bondoso, caridoso, justo,
benfazejo de maneira espontânea, sem coerção, sem imposição ou constrangimento para sê-lo?
Embora estejamos analisando o pensamento de um filósofo do século XVIII, ainda hoje
existe um debate filosófico e científico importante a respeito da liberdade humana. Ou o ser humano
é, de um lado, livre, capaz de escolher as suas ações, ou seja, tomar decisões internamente, a partir
de seus próprios recursos mentais e afetivos; ou, por outro lado, ele é apenas movido por afetos,
emoções, paixões ou desejos, que estão circunscritos à sua constituição fisiológica e genética, ou
mesmo à influência ambiental ou social, mas de qualquer modo, sem a possibilidade de agir
livremente. Essa questão envolve um debate tradicional, na filosofia e nas ciências cognitivas, que
vai de Platão e Aristóteles a Demócrito e Epicuro, passando por Descartes e Espinosa, Hobbes e
Leibniz, até chegar aos dias atuais com John Searle60, Paul M. Churchland61 e Jean-Pierre
Changeux62, entre outros, envolvendo as pesquisas científicas mais recentes em neurociências,
neurobiologia, psicologia social e filosofia da mente, entre outros ramos científicos. Para muitos

“Os que escreveram sobre os afetos e o modo de vida dos homens parecem, em sua maioria, ter tratado não
de coisas naturais, que seguem as leis comuns da natureza, mas de coisas que estão fora dela. Ou melhor,
parecem conceber o homem na natureza como um império num império [imperium in imperio]. Pois acreditam
que, em vez de seguir a ordem da natureza, o homem a perturba, que ele tem uma potência absoluta sobre suas
próprias ações, e que não é determinado por nada além de si próprio” (ESPINOSA, 2009, p.97). Para mais
detalhes sobre a expressão imperium in imperio na filosofia espinosana, ver CHAUÍ, 2016, Parte II, Cap. 4.
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Cf. SEARLE, 2008.
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Cf. CHURCHLAND, 2004.
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Cf. CHANGEUX, 2013.
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filósofos e cientistas contemporâneos, esse debate, que alguns poderiam considerar entre
espiritualistas e materialistas63, ou que poderíamos dizer, também, entre dualistas e monistas64, tem
sido objeto de interessantes e intensos posicionamentos, a partir dos quais iremos apresentar a
perspectiva crítica de Delphine Blitman acerca deles, que compreendemos como pertinente para nossa
análise sobre Holbach porque, em certo sentido, supera alguns dos problemas intrínsecos que tornam
a discussão infindável, e que, aos olhos do barão, assemelhar-se-iam às disputas travadas entre
teólogos e filósofos espiritualistas a respeito dos objetos inalcançáveis pela razão humana,
fomentando, tão somente, problemas estéreis que não contribuem para tornar a vida humana melhor.
Pois bem, para Blitman, a questão da relação entre mente e corpo foi sendo reformulada
recentemente na filosofia e na ciência, ao ponto de haver uma naturalização do espírito nas ciências
cognitivas, na medida em que se propõe que a mente esteja circunscrita em um objeto físico, que é o
cérebro. Isso traz implicações em questões tradicionais na teoria do conhecimento e na análise moral
e política a respeito das potencialidades de agência dos indivíduos. Essa interpretação contemporânea
da mente e da liberdade ou livre-arbítrio mobiliza, atualmente, tanto o interesse dos filósofos e
cientistas sociais quanto de cientistas como biólogos, psicólogos e neurocientistas ou neurobiólogos,
que tratam da questão da liberdade humana em uma perspectiva estritamente científica e, em certo
sentido, materialista65. Ou seja, a questão da liberdade deixou de ser meramente uma questão moral
filosófica e metafísica e se tornou um objeto de investigação das chamadas ciências duras, de uma
maneira muito mais acentuada nos últimos anos66.
A grande questão colocada por Delphine Blitman diz respeito ao modo como a filosofia
moderna tratou a oposição entre liberdade e determinismo, que terminou por direcionar o debate
contemporâneo para um caminho despropositado, para o qual ela considera um falso problema. A
questão pode ser resumida da seguinte maneira: a filosofia moderna considera que o determinismo
natural está relacionado com a existência de leis da natureza, e a liberdade, por sua vez, trata-se de
uma potência ou capacidade humana. A liberdade, portanto, opõe-se a esse determinismo natural, se
pensarmos como os espiritualistas e dualistas, para quem existe uma substância espiritual ou uma
entidade transcendental – a consciência – que escapa a essas leis naturais, que se aplicam somente
aos corpos naturais destituídos de inteligência. Por outro lado, aqueles que defendem o determinismo
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Talvez o mais entusiasmado filósofo contemporâneo que faça essa distinção seja Michel Onfray. Cf.
2007; ONFRAY, 2010.

ONFRAY,
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Para uma abordagem introdutória sobre esse debate, sugerimos a leitura de CHANGEUX & CONNES, 1996 e
também CHURCHLAND, 2004.
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Em referência ao materialismo contemporâneo, que é diferente do chamado materialismo metafísico do
século XVIII.
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Cf. BLITMAN, 2012, p.145-6. Um bom panorama deste tema encontramos em SEARLE, 2008.
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natural dizem que há uma relação entre o que acontece no cérebro e o pensamento, ou seja, “o
determinismo foi introduzido no cérebro”67, o que nos leva à uma outra formulação do problema:
compreender as leis de funcionamento do cérebro implica nos tornarmos capazes de conduzir ou
direcionar as escolhas e ações humanas, ou seja, a oposição entre liberdade e determinismo natural
dá lugar a uma oposição entre liberdade ou livre-arbítrio e determinismo neurobiológico68. Neste
caso, coloca-se, então, uma disputa entre aqueles que defendem que a liberdade ou o livre-arbítrio
está no cérebro e aqueles que defendem que não está, ou seja, seria a capacidade de escolher
livremente reduzida a uma mera capacidade cerebral?
A concepção de causalidade natural, que é a marca da revolução científica na modernidade,
foi o cerne da ideia de natureza sujeita às leis da causalidade, e o determinismo é a expressão desse
princípio elaborado pela física moderna. Na história da filosofia, à exceção da discussão teológica
sobre os milagres, pouco se questionou a respeito desse determinismo natural, exceto quando se tratou
de discutir a capacidade humana de agir livremente, ou seja, pouco se duvidou do livre-arbítrio e da
liberdade da vontade, pelo menos até Espinosa reformular o problema69. Descartes, por exemplo, vai
dizer que o mundo natural, a substância extensa, age totalmente de modo mecânico e autônomo,
enquanto o ser humano, possuidor de uma substância pensante, é dotado da capacidade de agir
livremente70. Hobbes, por outro lado, vai simplificar o problema tratando da liberdade em uma
perspectiva totalmente mecanicista, reduzindo-a a “ausência de obstáculos”71. Mas para fins da
discussão contemporânea, Blitman identifica que o quadro geral dessa discussão se resume a três
posturas: os compatibilistas, que defendem que a liberdade e o determinismo são compatíveis, e duas
correntes incompatibilistas – aqueles que defendem que a liberdade não existe e tudo é determinado:
a liberdade é tida, por esses, como uma ilusão ou engodo; e aqueles que defendem que a liberdade
existe, e que há, assim, uma forma de indeterminismo no mundo72.
“Para a filosofia moderna, a liberdade se opõe ao determinismo natural e, se ela existe, deve-se compreender
como ela pode ser compatível com a existência das leis da natureza. Com as ciências cognitivas, o
determinismo foi introduzido no cérebro, e se os cientistas estão longe ainda de identificar as leis de
funcionamento cerebral, eles admitem que este funcionamento, como todos os processos naturais, provém dos
fatos, das ligações e das interações materiais e, portanto, do domínio da causalidade física” (BLITMAN, 2012,
p.145).
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BLITMAN,

2012, p.146-7.

“Pelo menos desde Descartes e a crítica da sua concepção de liberdade humana por Spinoza, e sobretudo,
com a revolução newtoniana na física e o desenvolvimento da ciência moderna, o problema filosófico da
liberdade assumiu a forma da alternativa: liberdade ou determinismo” (BLITMAN, 2012, p.147).
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É possível encontrar uma exposição sucinta e interessante sobre Descartes e o determinismo em BEAUDE,
1987 e ALQUIÉ, 1987, e sobre a moral cartesiana em RENAULT, 2008. Cf. também DESCARTES, 1973, As paixões
da alma.
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Cf. HOBBES, 1979, Parte I, Cap. XIV.

72

BLITMAN, 2012,

p.148-9.

37

Atualmente, a partir dos conhecimentos que se tem sobre o funcionamento cerebral, algo é
indiscutível: “o determinismo neurobiológico é compreendido como uma extensão do determinismo
natural: é a ideia de que os fenômenos mentais estão submetidos à causalidade física, que eles são
determinados porque eles têm causas físicas, cada estado mental sendo o resultado necessário, neste
sentido, de estados anteriores” (BLITMAN, 2012, p.149). Isso implica algumas questões que devem ser
levadas em consideração:
Se a tomada de decisão que leva à ação é um processo neurológico, em grande parte
inconsciente e, portanto, não controlado pelo indivíduo, se os processos conscientes
são eles próprios o produto de um encadeamento de causas físicas, parece que é
necessário abandonar a própria ideia de um agente que seja o autor livre de seus atos,
ou pelo menos reinterpretar completamente as noções de agência (isto é, o fato de se
viver como o autor de suas próprias ações) e a de responsabilidade (BLITMAN, 2012,
p.149).

A discussão contemporânea é abrangente e Blitman lembra que a neuroética surge para tratar
das implicações que essas descobertas sobre o funcionamento cerebral e as implicações nas questões
morais de responsabilidade e agência teriam diante de problemas morais e jurídicos profundos, afinal,
se o livre-arbítrio for uma ilusão e o indivíduo só age movido por processos cerebrais dos quais ele
não tem nenhum controle, qual seria o grau de responsabilidade sobre as suas ações? Qual seria o
sentido da moralidade tradicional, que circunscreve os valores com base na ação livre de coerção
externa e interna, ou seja, na vontade livre, ou na ação consciente e voluntária? Blitman ainda enfatiza
que, aparentemente, essas tentativas mais contemporâneas de justificar a liberdade como um livrearbítrio, derivado da capacidade de tomada de decisão do cérebro, remeteria ao cartesianismo e ao
problema da liberdade da vontade, como um resquício de metafísica na ciência contemporânea, isto
é, uma tentativa “mais atual” de “naturalizar” a liberdade73. Porém, segundo Blitman, a naturalização
da liberdade por meio dessa “biologização” do espírito afastaria a discussão dos temas que realmente
importam quando se trata da liberdade humana74.
Sem entrar em maiores detalhes do artigo de Blitman, que escapariam ao nosso propósito
para a análise da filosofia moral de Holbach, e delimitando nossa exposição acerca desse conflito
entre liberdade e necessidade, outro ponto em seu texto que chama a atenção para nosso tema é,
segundo ela, a existência de uma confusão entre dois conceitos tradicionais na filosofia e na
metafísica: os de necessidade e determinismo. Ela apresenta a distinção proposta por Michel Paty75
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Cf. Michel Paty, « La notion de déterminisme en physique et ses limites », in C. Debru & L. Viennot (dir.),
Enquête sur le concept de causalité, PUF, 2003; e Michel Paty, « Matière et nécessité dans la connaissance
scientifique », in J. Dubessy, G. Lecointre & M. Silberstein (dir.), Les Matérialismes et leurs contradicteurs,
Syllepse, 2004. Ver também PATY, 1995.
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entre estes dois conceitos, na qual ele apresenta a necessidade como necessidade dos fenômenos
naturais, enquanto o determinismo representa a sistematização do conhecimento acerca da
necessidade natural. Paty, na verdade, segundo a exposição de Blitman, procura confrontar a
concepção tradicional do “determinismo Laplaciano”, que estabelece que todo fenômeno natural
possui uma causa e que das mesmas causas derivam sempre os mesmos efeitos; ou seja, basta que
compreendamos as leis que regem esse movimento e poderemos, enfim, ter controle sobre ele. O que
Paty sugere, na verdade, é que o determinismo, enquanto condição de possibilidade do conhecimento
científico da necessidade natural, que é situada historicamente, modifica-se com o passar do tempo,
pelo avanço e desenvolvimento das teorias e técnicas científicas.
Assim, conforme a análise de Blitman, essa distinção nos permite estabelecer que o que se
opõe à liberdade é, na verdade, apenas a necessidade natural, e não o determinismo, pois, por
paradoxal que possa parecer, é justamente o determinismo da necessidade natural que possibilita a
liberdade. Vejamos o que ela propõe em seus próprios termos:
É a necessidade que se opõe à liberdade. A necessidade natural constitui, senão um
obstáculo absoluto à liberdade, em todo o caso um limite para todo ser vivente a ela
submetido. Nenhum ser vivo pode escapar das leis físicas, as leis da natureza. No
entanto, a compreensão da necessidade natural pela ciência, em outras palavras, o
determinismo, torna possível precisamente uma forma [delimitada] de liberdade. Na
verdade, a formulação de leis científicas que expressam essa necessidade, muitas
vezes de forma matemática, também a torna previsível e permite que seja controlada
até certo ponto. É na proporção do conhecimento científico da natureza, que a
humanidade tem, que ela pode se valer das leis naturais em seu próprio proveito,
fazendo-as servir aos fins humanos. É claro que não é possível se livrar das leis
naturais. Mas a distinção entre necessidade e determinismo, isto é, entre uma
necessidade cega, porque não é domesticada pelo espírito humano, e uma
necessidade apreendida, permite-nos compreender que as leis naturais podem ser
utilizadas conscientemente (BLITMAN, 2012, p.160).

Em suma, como esclarece Blitman, a existência da liberdade e do determinismo devem ser
afirmadas conjuntamente, e não uma em oposição à outra, o que torna possível superar uma aparente
contradição que perpassa por toda a filosofia moderna. Se a liberdade envolve a compreensão da
necessidade natural, o ser humano pode ser livre sem entrar em confronto diretamente com essa
necessidade, ou seja, mesmo sem ser um império em um império, pelo conhecimento adquirido das
leis naturais ele é capaz de realizar-se, expandir-se, desenvolver-se, a despeito da necessidade natural.
Tomar conhecimento dos processos e leis naturais possibilita ampliar a gama de ações e essa é uma
condição para a “tomada de decisão” que representa as escolhas de que somos capazes, escolhas
determinadas por esse mesmo conhecimento e não arbitrárias, ou seja, escolhas que são conscientes
de si mesmas e não o resultado de uma força sobrenatural que ultrapassa as forças da natureza76.
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Neste sentido, a questão da responsabilidade do indivíduo diante de suas ações pode ser
reformulada, também, da seguinte maneira: o grau de liberdade depende, de fato, do grau de
conhecimento do indivíduo, ou seja, da sua compreensão e consciência da necessidade natural e do
atual estado de coisas. Isso envolve uma responsabilidade pessoal que se configura também como
responsabilidade social, pois em um nível ético (prático), a sociedade está diretamente envolvida no
grau de conhecimento e de consciência do indivíduo. Blitman, assim, conclui seu raciocínio:
A reformulação do problema da existência da liberdade humana que se apoia na
distinção entre necessidade e determinismo resulta, portanto, em uma inversão de
perspectiva: a liberdade não está na possibilidade ou na capacidade de fazer uma
escolha em si mesma, mas no conhecimento do objeto de escolha. É o conhecimento
do objeto que torna a escolha livre, não a capacidade de escolher, a escolha em si
mesma. Isso quer dizer que a liberdade não é uma faculdade, ou dito de outro modo,
não existe livre-arbítrio, porque não é a existência de tal faculdade que condiciona a
existência da liberdade humana. Se a liberdade é uma propriedade do espírito
humano, é apenas no sentido de que deriva das capacidades cognitivas do espírito
humano [da mente humana], da capacidade dos seres humanos de compreender (em
um grau sem igual no mundo vivo) o mundo que os rodeia e identificar, através de
um processo científico, as leis da natureza” (BLITMAN, 2012, p.161-2).

Complementando o raciocínio de Blitman, recorremos a Josiane Boulad-Ayoub, para quem
há uma interrogação implícita ao materialismo das Luzes, e no caso de Holbach, essa interrogação é
ainda mais pertinente: sendo o homem um produto da necessidade natural, ele pode ser algo mais que
um mero autômato, movido de acordo com o movimento geral da natureza? Ou seja, como é possível
pensar a liberdade natural do indivíduo diante da necessidade imponente da natureza? Para BouladAyoub, os filósofos das Luzes procuraram unificar o ser real do homem – a máquina natural de seu
corpo dotado de sensibilidade, afetos, paixões – ao seu dever-ser – um ser dotado também de razão e
virtude, capaz de orientar-se na natureza pelo conhecimento das leis naturais e de si próprio. Neste
sentido, o conflito liberdade versus necessidade é resolvido por meio da questão da busca da
felicidade como motor da atividade humana:
Apresenta-se uma solução original que acreditamos encontrar nos desenvolvimentos
da época sobre o tema da felicidade e por meio do papel simbólico do engajamento
teórico-prático, por assim dizer, desempenhado pelo conceito de virtude e sua ação
(moral e política). Na perspectiva teleológica, própria às Luzes, que define a
elaboração da noção de Progresso, o conceito de felicidade, individual e coletiva, é
entendido como tal. Sob o princípio fundamental da felicidade, os Philosophes
trabalham para unificar uma realidade (o ser do homem) e um dever-ser (um fim que
é função da prática da virtude). A uma felicidade outrora celestial, acrescenta-se
agora a dimensão terrena (BOULAD-AYOUB, 1989, p.132).

Contudo, para compreendermos a dimensão que a liberdade e a felicidade possuem na
filosofia moral de Holbach, e que nos levará a uma filosofia política e os meios de se estabelecer as
condições de possibilidade dessas liberdade e felicidade que ele tanto enfatiza, ainda precisamos
percorrer um longo percurso, e investigar com maiores detalhes as nuances do seu materialismo que
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se encontram em suas concepções sobre a moral e a política. Partiremos, portanto, da sua concepção
de natureza humana, e quais as suas principais qualidades, aquelas que podem ser consideradas
universais, a despeito da singularidade que constitui cada ser feito de matéria.

2.2 A natureza humana do ponto de vista do materialismo de Holbach

Como vimos, o ser humano não deixa de ser diferente de toda a Natureza. O homem, parte
integrante da natureza, retira sua energia de si mesmo, assim como a própria natureza age pela
necessidade inerente a si. Não há, portanto, nenhum princípio motor externo à própria natureza
humana77. Como Holbach afirma no Sistema da Natureza: “O homem ocupa um lugar nessa multidão
de seres dos quais a natureza é a reunião […] Sua vida nada mais é que uma longa sequência de
movimentos necessários e ligados, que têm como princípios causas contidas dentro dele mesmo, tais
como o seu sangue, seus nervos, suas fibras, suas carnes, seus ossos” (HOLBACH, 2010a, p.105); ou
seja, o ser humano é um ser natural, portanto, material; ele é constituído de todos os elementos
primordiais – as moléculas de matéria em movimento – e sua singularidade em relação aos outros
seres se deve ao seu grau de complexidade. Na ordem da escala dos seres – reinos mineral, vegetal e
animal, taxinomia tradicional desde Aristóteles – o ser humano, assim como os minerais, está sujeito
às leis da gravidade e da força de inércia; assim como os vegetais, ele possui movimentos simples e
visíveis, como nutrir-se, desenvolver-se, reproduzir-se; tal como os animais, ele é um ser sensível que
busca o prazer e foge da dor, possui também movimentos complexos e ocultos, que são aqueles
derivados das modificações que ocorrem em seu interior e que são imperceptíveis, como os
movimentos em seus nervos e seu cérebro, os processos orgânicos em seus tecidos e órgãos, os quais
alguns são causados pelas influências externas que agem sobre ele, como o clima, os tipos de alimento
que o nutrem, os objetos que lhe afetam os sentidos; e, da mesma maneira como todo ser vivo, suas
ações visam sempre à sua autoconservação e à sua felicidade; ele é atraído pelos objetos que ele
acredita lhe proporcionarem prazer e que lhe fazem feliz; ele evita ou se afasta dos objetos que
acredita serem nocivos ao seu corpo e ao seu bem-estar. Em suma, o ser humano está sujeito às
mesmas leis que regem todos os seres da Natureza, e não possui nenhuma parte de seu ser que escape
a essas leis.
Em se tratando da moral, contudo, o que mais importa para Holbach não é necessariamente
compreender os mecanismos ocultos ou os motores invisíveis das ações humanas, afinal, como o

“Esta energia, o homem a encontra nele mesmo, pois que ele é parte integrante do universo. A natureza
assim compreendida escapa tanto ao Deus criador e providencial das interpretações espiritualistas quanto ao
acaso cego do materialismo antigo. Holbach, por exemplo, mostra que, extraindo dela mesma sua própria
energia, a natureza existe segundo sua própria necessidade” (BOULAD-AYOUB, 1989, p.131).
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barão salienta: “Tem-se abusado visivelmente da distinção que tantas vezes se faz entre o homem
físico e o homem moral. O homem é um ser puramente físico. O homem moral nada mais é do que
esse ser físico considerado sob um certo ponto de vista, ou seja, relativamente a algumas das maneiras
de agir decorrentes de sua organização particular” (HOLBACH, 2010a, p.32, grifo do autor). Ao
tratarmos da moral, é suficiente sabermos que o ser humano é um ser sensível e inteligente, pois esses
são os atributos fundamentais a partir dos quais a sua moral natural é erigida. Vemos mais claramente
esse posicionamento em A Moral universal, quando Holbach define a natureza humana como a de
“um ser sensível, inteligente, racional e sociável que, em todos os instantes, busca sem interrupções
se conservar e tornar sua existência agradável” (HOLBACH, 2015, p.6), sem entrar nos detalhes da
ontologia da matéria e da constituição do corpo físico, o que ele já fizera exaustivamente no Sistema
da Natureza e em Le bon sens.
O objetivo de Holbach em propor uma moral universal parte do princípio de que os seres
humanos são tais como os demais seres naturais, ou seja, eles divergem em suas propriedades e
qualidades, de maneira incalculável, devido à variedade dos elementos que os constituem, porém,
essa variação não é absoluta, e eles compartilham, relativamente, algumas propriedades e qualidades
em comum. São essas qualidades comuns que possibilitam a universalidade pretendida para a moral.
Poderíamos nos perguntar, inclusive, uma vez que Holbach afirma existir uma natureza
humana e uma moral universal, se isso não implicaria necessariamente uma forma de inatismo?
Contudo, sua filosofia materialista é categórica: o que é inato no ser humano é a sua organização, isto
é, suas paixões, interesses, tendências ou inclinações, que seguem necessariamente a sua constituição
física – ou biológica, se usarmos uma terminologia mais atual. A sensação é, desse modo, alçada à
condição de faculdade primordial do indivíduo, e todas as suas qualidades são derivadas do modo
como o seu organismo é constituído. Isso não implica, no entanto, necessariamente uma forma de
inatismo, seja epistemológico ou moral, no sentido metafísico e teológico criticado por Holbach,
tampouco um inatismo ontológico, pois é a forma como o organismo do indivíduo se constitui que
determinará suas qualidades intelectuais e morais. Essa constituição do organismo, inclusive, e em
certa medida, poderá ser modificada ao longo da sua vida, dependendo das circunstâncias nas quais
ele esteja inserido; seus alimentos, o clima, os costumes, as leis, diversos são os fatores que podem
interferir na matéria que o constitui e modificar sua organização. Além do mais, essa constituição é
singular, ela não é uma estrutura universal, no sentido de ser idêntica em todos os seres da espécie
humana; os próprios elementos materiais que o constituem são variados e, por essa razão, não se deve
afirmar que a essência seja imutável, pois não se trata de um essencialismo. Ou seja, não há uma
universalidade homogênea na natureza humana, assim como não há uma homogeneidade nos
elementos constituintes da Natureza. Assim como cada molécula é única, cada indivíduo será único
também.
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A base para estabelecer um critério moral, portanto, está na constituição física do indivíduo,
em sua sensibilidade e na disposição das faculdades que formam seu temperamento. Holbach é muito
claro a esse respeito:
Faremos ver, de acordo com alguns filósofos mais esclarecidos, que o homem não
possui, quando chega ao mundo, senão a faculdade de sentir, e que sua maneira de
sentir é o verdadeiro critério, ou a única regra de seus julgamentos ou de seus
sentimentos morais sobre as ações ou sobre as causas sentidas – verdade tão palpável
que é bem surpreendente a existência de alguns homens que ainda queiram provála! Enfim, faremos ver que as leis ou as regras que se supõem escritas pela natureza
em todos os corações não são senão consequências necessárias da maneira como
os homens são conformados pela natureza e da maneira como as suas disposições
foram cultivadas (HOLBACH, 2015, p.XXI, grifo nosso).

No penúltimo capítulo de A Moral universal, ao apontar a importância que a felicidade tem
como força motriz de toda atividade humana, ele ressalta o elemento constitutivo da natureza humana
que seria a pedra de toque da universalidade da sua moral natural:
A moral, para ter uma base invariável, deve estar estabelecida sobre um princípio
evidentemente comum a todos os seres da espécie humana, inerente à sua natureza e
motor único de todas as nossas ações. Esse princípio, como já vimos em outra parte,
é o desejo de se conservar, de gozar de uma existência feliz, de estar bem em todos
os momentos de nossa duração na Terra; é esse desejo sempre presente, sempre ativo
e sempre constante no homem que é designado amor por si, interesse (HOLBACH,
2015, p.812).

E o que seria exatamente esse princípio comum, esse desejo de se conservar de modo feliz,
ou seja, quais são as qualidades comuns que tornam possível uma moral universal, segundo o barão?
Todos os seres humanos, independentemente de quais sejam suas qualidades intrínsecas, possuem
algumas tendências que são derivadas da sua constituição física. Todos os seres humanos são
sensíveis e racionais; sua sensibilidade os faz conhecer os objetos que lhes causam prazeres e dores,
dos quais eles buscam os primeiros e evitam os segundos; todos encaminham-se em direção ao
próprio bem; todos supõem conhecerem devidamente os objetos que os tornam felizes e se lançam
em sua busca; ou acreditam conhecer os objetos que os ameaçam e os fazem sofrer, e procuram fugir
deles ou evitá-los o quanto possível; todos têm interesse em sua conservação, felicidade e bem-estar.
Em suma, ao tratar da moral, Holbach define a natureza humana nos seguintes termos:
Isso posto, chamaremos de natureza, no homem, a reunião das propriedades e
qualidades que constituem aquilo que ele é, inerentes à sua espécie e que a
distinguem ou não das outras espécies animais […] saber que todo homem sente,
pensa, age e busca o bem-estar em todos os instantes de sua vida; eis aí as qualidades
e as propriedades que constituem a natureza humana, encontradas constantemente
em todos os indivíduos de nossa espécie (HOLBACH, 2015, p.7, grifo do autor).

Nós veremos em detalhes as duas qualidades fundamentais da natureza humana naquilo que
concerne à moral natural, que são a sensibilidade e a racionalidade. Mas antes, façamos uma
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observação sobre a ideia de natureza humana que Holbach apresenta. Ele faz uma comparação entre
o ser humano e os animais, e esta comparação cumpre um papel importante na formulação de seu
conceito de natureza humana, pois ela reforça o aspecto físico e antimetafísico da essência do ser
humano. A princípio, ele não apresenta a distinção comumente utilizada, pelos filósofos
principalmente, da capacidade de pensar do ser humano em relação à pura instintividade dos animais.
Pelo contrário, segundo ele, os animais demonstram possuir as mesmas faculdades que os seres
humanos, inclusive as intelectuais. Nós vemos ele escrever em A Moral universal:
Todos os animais apresentam evidentemente sinais mais ou menos marcantes de
sensibilidade. Do mesmo modo que o homem, nós os vemos serem afetados pelos
objetos que atuam sobre eles […] Encontramos neles reflexões, memória,
previdência e sagacidade. Enfim, tudo nos prova que eles algumas vezes têm em seus
órgãos um refinamento superior ao do homem (HOLBACH, 2015, p.9).

No Sistema da Natureza, ele também já havia feito essa equiparação da natureza do ser
humano com a dos animais. Ele já havia dito ali que os animais são ontologicamente semelhantes aos
humanos, e que possuem algumas das faculdades intelectuais que os teólogos e filósofos
espiritualistas sempre consideraram uma exclusividade humana:
Foi a necessidade que constituiu o instinto inexplicável que vemos nos animais, que,
sem razão, foram privados de uma alma, quando eles são suscetíveis de experiência,
que combinam ideias, que as aplicam com maior ou menor facilidade para satisfazer
as necessidades que sua organização particular lhes dá, enfim, que têm paixões e que
são capazes de ser modificados (HOLBACH, 2010a, p.212, grifo nosso).

Esta equiparação entre humanos e animais é importante para entendermos a extensão da
concepção de natureza humana que Holbach nos apresenta. Ela se opõe, claramente, à concepção de
homem desenvolvida por Descartes, que foi uma das grandes matrizes do pensamento filosófico nos
campos da metafisica e ontologia, além da teoria do conhecimento, ao longo de todo o século XVIII.
Nesta concepção cartesiana, o ser humano é entendido como um ser dividido entre seu corpo, que é
físico, e sua alma ou espírito, que seria não-físico. Vemos Descartes afirmar, em As paixões da alma
(1649) e nas Meditações metafísicas (1641), que o pensamento e a vontade do homem pertencem à
sua substância pensante, a sua alma, que é responsável pelas ideias inatas e pelos movimentos
conscientes do corpo, enquanto seu corpo, pura substância extensa, poderia mover-se mecanicamente,
por meio das suas engrenagens naturais – o que ocorre com os animais que, aliás, não sentiriam dores
ou prazeres, uma vez que não possuem alma – porém, estes movimentos são autômatos, e não contam
com a participação da vontade. A rigor, segundo Descartes, quando o ser humano age sem orientação
da vontade, que é racional, ele seria movido pela paixão, isto é, por puro automatismo físico. A
seguinte passagem das Meditações Metafísicas é bem clara quanto a isso:
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Entre meus pensamentos, alguns são como as imagens das coisas, e só àqueles
convém propriamente o nome de ideia: como no momento em que eu represento um
homem ou uma quimera, ou o céu, ou um ano, ou mesmo Deus. Outros, além disso,
têm algumas outras formas como, no momento em que eu quero, que eu temo, que
eu afirmo ou que eu nego, então concebo efetivamente uma coisa como o sujeito da
ação de meu espírito, mas acrescento também alguma outra coisa por esta ação à
ideia que tenho daquela coisa; e deste gênero de pensamentos, uns são chamados
vontades ou afecções, e outros juízos (DESCARTES, Meditações Metafísicas, 1973,
p.109).

Já em As Paixões da Alma, vemos como Descartes assevera claramente a possibilidade do
movimento autômato no §16, onde ele afirma:
Art.16 – Como todos os membros podem ser movidos pelos objetos dos sentidos e
pelos espíritos sem a ajuda da alma: Enfim, é preciso notar que a máquina de nosso
corpo é de tal modo composta que todas as mudanças que ocorrem no movimento
dos espíritos podem levá-los a abrir alguns poros do cérebro mais do que outros, e
reciprocamente que, quando algum desses poros está pouco mais ou menos aberto
que de costume pela ação dos nervos que servem aos sentidos, isso altera algo no
movimento dos espíritos e determina que sejam conduzidos aos músculos destinados
a mover o corpo da forma como ele é comumente movido por ocasião de tal ação;
de sorte que todos os movimentos que fazemos sem que para isso a nossa vontade
contribua (como acontece muitas vezes quando respiramos, andamos, comemos e,
enfim, quando praticamos todas as ações que são comuns a nós e aos animais) não
dependem senão da conformação de nossos membros e do curso que os espíritos,
excitados pelo calor do coração, seguem naturalmente no cérebro, nos nervos e nos
músculos, tal como o movimento de um relógio é produzido pela exclusiva força de
sua mola e pela forma de suas rodas. (DESCARTES, As paixões da alma, 1973, p.233).

Essa visão foi duramente combatida pelos filósofos materialistas ao longo do século XVIII,
sendo La Mettrie78 um de seus maiores opositores, como podemos ver em sua obra mais conhecida,
L’homme machine (O homem-máquina), de 1748. Ele se apropriou da concepção mecanicista de
Descartes – que entendia que os animais não necessitavam de uma alma para agir, tendo em vista que
eles funcionavam mecanicamente, por meio de uma engrenagem perfeitamente criada por Deus –, e
atribuiu ao ser humano esta mesma prerrogativa, dispensando a necessidade de ele possuir uma alma
que seria a matriz de sua vontade e de seu pensamento. O animal-máquina de Descartes, assim, deu
lugar ao homem-máquina de La Mettrie79, e esta concepção é, de maneira evidente, assimilada por
Holbach na elaboração da sua concepção de natureza humana, principalmente no Sistema da
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Sobre La Mettrie, Sergio Paulo Rouanet faz uma observação interessante, de que há duas linhagens
materialistas no século XVIII: uma, proposta com Holbach, Helvétius e Diderot, surge a ideia, que influenciou
os pensadores dos séculos seguintes, de utilitaristas e liberais como Bentham e Mill a socialistas como SaintSimon e Marx, de que um ser humano novo é possível, a partir da transformação das suas condições de
existência, como ter uma boa educação, um bom conjunto de leis regendo a sociedade, etc.; já uma outra
linhagem, identificada com La Mettrie, e que poderíamos incluir, também, o Marquês de Sade, defende um
eudemonismo que está centrado mais na questão da felicidade individual a partir das potencialidades do próprio
corpo, e não em uma transformação das condições sociais de existência. Cf. ROUANET, 2003.
“Por uma operação na verdade um tanto redutora, transforma o animal-máquina de Descartes no homemmáquina” (SOUZA, 2002b, p.45).
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Natureza, em que vemos amiúde o uso corrente do termo “máquina” quando ele se refere ao corpo
humano e às suas atividades. Isso mostra como o barão está dialogando diretamente com esses
autores, já que o termo máquina é usado amiúde tanto por Descartes quanto por La Mettrie ao se
referirem aos movimentos do corpo humano, às suas paixões e desejos, e aos modos como o corpo é
afetado pelos objetos80.
Sobre esse debate, aliás, no Sistema da Natureza vemos Holbach dizer que a própria
existência dos animais, tal como eles são, seria um embaraço para os teólogos, que se viram presos a
um dilema insolúvel:
Sabemos os embaraços que os animais criaram para os partidários da espiritualidade:
com efeito, ao conceder-lhes uma alma espiritual, temeram elevá-los à condição
humana. Por outro lado, ao recusá-la, autorizaram seus adversários a recusá-la da
mesma forma ao homem, que se acharia assim rebaixado à condição do animal. Os
teólogos nunca puderam se safar dessa dificuldade (HOLBACH, 2010a, p.212).

Já em A Moral universal, Holbach alerta o seu leitor, no Prefácio, que não se envolverá,
nesta obra, em debates teológicos e metafísicos sobre a natureza do ser humano e, ao dizer que os
animais são seres tão sensíveis e potencialmente tão inteligentes como o ser humano, ele está
dispensando a concepção tradicional das qualidades intelectuais e morais como faculdades
pertencentes a uma parte sobrenatural, transcendente ou não-física, da natureza humana. Holbach
está, assim, afirmando a natureza estritamente biológica do ser humano ao mesmo tempo em que
evita polemizar com seus adversários questões abstratas sobre a moral,
Contudo, o barão salienta uma importante distinção entre ser humano e animal, e esta
distinção está no modo como cada organismo se configura em conformidade com seus elementos
constitutivos, ou seja, no modo como as faculdades sensíveis e intelectuais operam em cada ser
especificamente, apesar de haver de fato a semelhança ontológica. A rigor, todo animal e todo ser
humano é composto de matéria, mas os tipos de elementos que os constituem, o modo como essa
matéria se organiza e as qualidades que ela exprime por meio dessa organização, constituem a
singularidade de cada espécie em particular e de cada indivíduo em cada espécie:
O homem difere dos outros animais e se mostra superior a eles por sua atividade,
pela energia de suas faculdades, pela força de sua memória, pela multiplicidade de
suas experiências e por sua astúcia, que o colocam em condições de satisfazer com
mais facilidade as suas necessidades. Em poucas palavras, o homem, à força de
experiências e de reflexões, não somente experimenta as sensações presentes, mas

Há uma relação importante entre a terminologia “máquina” e a concepção de organismo que vai se
consolidando ao longo do século XVIII, graças, principalmente, a Maupertuis e Buffon, e que vai alcançar sua
expressão máxima com Lamarck e Darwin e o evolucionismo. A esse respeito, remetemos o leitor à obra do
filósofo e médico Georges Canguilhem, O conhecimento da vida. Tradução de Vera Lúcia Avelar Ribeiro. Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 2012.
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também se recorda das sensações passadas e prevê as sensações futuras (HOLBACH,
2015, p.10).

Holbach enfatiza que o ser humano é um animal que, por meio das suas faculdades
cognitivas, do desenvolvimento da sua razão pela educação, pela contenção de seus impulsos nocivos
pelas leis, entre outras qualidades, aprimora-se e torna-se um animal superior aos outros. Ele se torna
superior na medida em que possui a capacidade de aprimorar a si mesmo, de refinar suas faculdades,
de modo a desenvolver a consciência das suas ações e dos seus desejos, qualidade essa que os animais,
em certa medida, não possuem e, aparentemente, não são capazes de desenvolver:
Uma sagacidade superior o coloca [o ser humano] em condições de fazer a natureza
inteira contribuir para a sua própria felicidade. Mas essas faculdades exigem ser
desenvolvidas; sem isso ele permaneceria em um embrutecimento pouco diferente
do das bestas. Ao nascer, ele traz algumas disposições naturais que, bem ou mal
cultivadas, o tornam racional ou insensato, bom ou mau, prudente ou imprudente,
capaz ou incapaz de reflexão e de juízo, experiente ou ignorante (HOLBACH, 2015,
p.10).

Podemos afirmar que, na perspectiva materialista de Holbach, a cultura seria uma forma de
aprimoramento da natureza humana. O desenvolvimento das suas faculdades intelectuais – a razão,
principalmente – possibilita ao ser humano conduzir-se na direção de sua felicidade de uma maneira
mais consistente, conforme ele desenvolva a capacidade de experimentação e previsão das suas ações
e das consequências dessas ações. Aquele ser humano que não aprimora suas qualidades e permanece
entregue aos seus instintos puramente biológicos, isto é, que age apenas em função das suas paixões
e desejos mais imediatos, torna-se incapaz de raciocinar devidamente e agir em conformidade com a
virtude, categoria moral fundamental do ser social que é o ser humano. Ou seja, na perspectiva de
Holbach, este indivíduo estaria mais próximo de ser considerado uma fera (bête) do que um ser
humano propriamente dito: “Muitos homens, pela sua conduta, apresentam tão poucos sinais de
inteligência e de razão que as suas faculdades intelectuais parecem estar muito abaixo daquilo que é
chamado de instinto das bestas [l'instinct des bêtes]” (HOLBACH, 2015, p.9). Já no Système Social,
Holbach é mais direto em relação a esse ponto, quando compara o ser humano aos animais, e os
distingue pela capacidade que o ser humano tem de constituir aquilo que chamamos de cultura, que,
em seus próprios termos, seria o prazer razoável:
Pelos mesmos princípios, nós seremos forçados a olhar a intemperança, a
embriaguez, a gulodice, como disposições nocivas às faculdades do corpo e do
espírito, próprias a desarranjar a saúde, a perturbar a razão, a rebaixar o homem ao
nível dos animais desarrazoados, e algumas vezes mesmo a levá-los aos crimes. Os
prazeres do homem são conformes à natureza do homem somente quando são
conformes à razão, feita para dirigir todas as ações de sua vida. O homem difere da
fera apenas quando ele desfruta da razão; ele difere dela absolutamente quando ele
faz uso de sua força, de sua inteligência, de sua razão, para proporcionar a si mesmo
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uma felicidade durável, que ele deve sempre preferir aos prazeres momentâneos
(HOLBACH, 1994, p.147, grifo nosso).

A relação entre a razão e a natureza superior do ser humano também está presente no Essai
sur les préjugés, onde podemos ler:
Portanto, é sobre a razão que é fundada a dignidade do homem e a sua preeminência
sobre os outros animais. O que se tornará esta superioridade se não lhe é permitido
fazer uso de sua prerrogativa? Como esta mesma religião, que faz do homem o
favorito da providência, o objeto único de seus trabalhos, se regozija de degradá-lo
logo após lhe dar o dever de não raciocinar, de aviltar-se e de colocar-se ao nível das
bestas? É na razão que consiste a dignidade do homem, é por meio de seu auxílio
que ele conserva seu ser e que ele pode tornar a sua existência honrosa. Sem ela, ele
não é mais do que um autômato incapaz de nada fazer para a sua felicidade.
(HOLBACH, 2007a, p.23-4).

Não se trata, no entanto, de dizer que a razão torna o ser humano livre e senhor da sua vontade
e das suas ações, em oposição aos animais, que agem apenas instintivamente, pois essa ideia vai de
encontro ao materialismo de Holbach. Lembremos, o ser humano e todos os seres que existem
possuem as mesmas qualidades ontológicas, quais sejam, são constituídos de matéria em movimento;
são, portanto, determinados pelo movimento natural dos seus elementos constitutivos. Mas quanto ao
ser humano, ele é capaz de assenhorear-se das suas ações por meio da previsão de seus efeitos, pelo
conhecimento que ele é capaz de adquirir das leis da natureza, sem com isso poder ser considerado
um ser livre, pois a liberdade, como ele próprio enfatiza no Sistema da Natureza, implicaria a ele ser
senhor da sua própria vontade, o que é impossível, uma vez que seria necessário que ele fosse capaz
de escolher, de tomar decisões, sem levar em consideração as causas que agem sobre ele. Como ele
afirma no Sistema da Natureza:
Acreditaram [os teólogos e espiritualistas] que éramos livres porque tínhamos a
vontade e o poder de escolher; mas não prestaram atenção em que a nossa vontade é
movida por causas independentes de nós, inerentes à nossa organização ou que estão
ligadas à natureza dos seres que nos afetam (HOLBACH, 2010a, p.240).

Em suma, para o barão, o ser humano é ao mesmo tempo produto e senhor da Natureza. Ele
está submetido às leis naturais da matéria em movimento, mas é capaz de compreendê-las e de
orientar-se por meio delas81. O que regula tanto a sua vida particular quanto as suas relações sociais
é a sua natureza física e moral, que nada mais é que uma consequência das leis da natureza; contudo,
o que queremos dizer, mais especificamente, é que o ser humano possui algumas qualidades que o
tornam capaz de melhorar a sua condição, sendo uma delas a sociabilidade natural, uma potência
natural que pode ser desenvolvida pela educação, pelo hábito e pelas leis, cuja chave de seu
desenvolvimento está na orientação adequada do temperamento e na forma como as relações sociais
81

Cf. BOULAD-AYOUB, 1989, p.135.
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são constituídas. Voltaremos a esse ponto mais adiante (cap.3, 3.3; 3.4), esclarecendo que, embora
Holbach seja um materialista e, portanto, um determinista, sua filosofia moral e política não condena
o ser humano e as sociedades a terem um destino desafortunado. Mostrar essa passagem do natural
ao moral e social é um dos desafios que nos propusemos a enfrentar nesta tese. Assim, para
compreendermos essa dimensão moral e política do pensamento do barão, precisamos analisar
profundamente a sua concepção de natureza humana. É isso que faremos a partir daqui.

2.3 Sensibilidade e razão

As duas principais qualidades que definem a natureza humana, segundo Holbach, são a
sensibilidade e a razão. É a partir delas que toda a filosofia moral emerge, pois a sensibilidade é aquilo
que conecta o indivíduo ao mundo exterior e, por extensão, a si mesmo. Já a razão é a possibilidade
de, por meio da sensibilidade, compreender essa conexão e estabelecer meios de torná-la mais
proveitosa, capaz de proporcionar uma felicidade maior e uma vida melhor. A razão é também a
origem da consciência de si, que o ser humano desenvolve sobre a sua própria existência, sobre quem
e o que ele é, característica essa que poucos seres naturais são capazes de desenvolver, e uma
singularidade quando se trata das potencialidades de agir sobre si mesmo e sobre o mundo.
Comecemos a análise da natureza humana pela sensibilidade: ela é o meio pelo qual o
indivíduo interage com os corpos naturais que se relacionam com ele e o afetam de alguma maneira.
Ela é uma “disposição natural” que pertence ao seu corpo e sua origem está nas impressões que esses
corpos provocam nos seus órgãos sensíveis. Essas impressões são assimiladas e modificadas e os
dados sensíveis obtidos pela afecção dos corpos são articulados pelas faculdades intelectuais, que
transformam esses dados sensíveis naquilo que Holbach denomina como sensações ou percepções:
“As impressões que o homem recebe por essas diferentes vias são impulsos, movimentos das
modificações efetuadas nele próprio e das quais ele tem consciência” (HOLBACH, 2015, p.8, grifo do
autor). As sensações ou percepções são a matéria-prima que dá origem às ideias e ao raciocínio: “As
sensações fazem nascer ideias, ou seja, imagens, traços das impressões que os nossos sentidos
receberam; a sensação continuada ou renovada das impressões ou das ideias que foram traçadas em
nós é chamada de pensamento” (HOLBACH, 2015, p.8, grifo do autor). A sensibilidade está no corpo
do ser humano e define-se por seus tecidos, nervos, órgãos e tudo o mais que é físico e o constitui. É
a sensibilidade que impele o ser humano a desejar se conservar, por meio de duas forças motrizes
fundamentais de sua organização: as sensações de prazer e de dor, e a busca pelas primeiras e a fuga
das segundas. Essas duas forças constituem o impulso pelo bem-estar e pela felicidade, que é o
impulso primordial de todo ser sensível e senciente. Embora em A Moral universal Holbach não
esteja demasiadamente preocupado em descrever os movimentos internos que compõem essa
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dimensão ontológica das ações humanas – nesta obra ele se preocupa mais em compreender os
comportamentos humanos tendo em vista as dinâmicas da vida social –, no Sistema da Natureza ele
elabora um conjunto de explicações, que podemos denominar como ontológicas e cognitivas, que
servem de suporte para sua filosofia moral. Ali ele atribui ao cérebro uma importância fundamental,
ao demonstrar como as ações decorrem dos processos orgânicos que envolvem o cérebro e os nervos,
ou seja, como opera a faculdade da sensibilidade, ou o que denominaríamos hoje de sistema nervoso.
Holbach toma o devido cuidado de atribuir ao cérebro o papel de órgão central de todas as
atividades do corpo humano, sendo ele o núcleo onde vão ocorrer todas as operações motoras,
sensíveis, cognitivas e intelectivas. A relação entre a sensibilidade e as faculdades intelectuais ocorre
por meio das operações processadas no cérebro, que através dos nervos espalhados pelo corpo, recebe
todos os dados sensíveis e os põe em movimento, dando origem, assim, às percepções e às ideias que
constituem o pensamento:
Chamamos de sensíveis os órgãos visíveis do nosso corpo, por intermédio dos quais
o cérebro é modificado […] Toda sensação não passa, portanto, de uma sacudidela
dada em nossos órgãos; toda percepção é essa sacudidela propagada até o cérebro.
Toda ideia é a imagem do objeto ao qual a sensação e a percepção são devidas. De
onde se vê que se os nossos sentidos não são afetados, não podemos ter nem
sensações, nem percepções, nem ideias (HOLBACH, 2010a, p.146).

O cérebro transforma os dados sensíveis em ideias e, em seguida, transforma as ideias em
atividade motora e agência. Ele não somente é responsável pelas atividades intelectivas da mente,
como também é a causa secundária de todos os movimentos do corpo, cujas causas primárias são as
afecções dos objetos e as necessidades do corpo que decorrem da sensibilidade:
[…] sentir é essa maneira particular de ser afetado, própria de alguns órgãos dos
corpos animados, ocasionada pela presença de um objeto material que age sobre tais
órgãos, cujos movimentos ou abalos são transmitidos ao cérebro. […] No homem,
os nervos vão se reunir e se perder no cérebro. Essa víscera é a verdadeira sede da
sensibilidade (HOLBACH, 2010a, p.140).

Holbach deixa claro que todas as faculdades que sempre foram atribuídas à alma imaterial,
na verdade são operações que ocorrem no interior do próprio corpo humano, mais especificamente,
no cérebro:
Quanto mais refletirmos, mais ficaremos convencidos de que a alma, bem longe de
dever ser distinta do corpo, nada mais é que esse próprio corpo considerado
relativamente a algumas das suas funções ou a algumas das suas maneiras de ser e
de agir das quais ele é suscetível enquanto desfruta da vida. Assim, a alma é o homem
considerado relativamente à faculdade que ele tem de sentir, de pensar e de agir de
uma maneira resultante da sua própria natureza, ou seja, das suas propriedades, da
sua organização particular e das modificações duráveis e transitórias que sua
máquina sofre da parte dos seres que agem sobre ela (HOLBACH, 2010a, p.136, grifo
nosso).
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Podemos, inclusive, considerar que isso que Holbach chama de “modificações duráveis e
transitórias” possa ser aquilo que define a própria identidade do indivíduo, uma vez que, sendo o
cérebro o órgão que concentra em si todas as informações sobre os seus movimentos, como desejos,
afetos, memórias e recordações da vida afetiva de seu corpo, é ele que conserva o senso de “eu” ou
de “identidade individual”, ou seja, tudo aquilo que define o indivíduo como um ser sensível e
racional distinto dos demais de sua espécie; sua singularidade encontra-se em seu cérebro, e não em
uma alma imaterial ou substância espiritual externa ao corpo. Poderíamos, aliás, supor a existência
de um cogito holbachiano, que poderia ser definido como: “meu cérebro sente e opera, logo, eu
existo”. Esse cogito materialista seria equivalente a uma entidade abstrata autorreferenciada cuja
consistência seria uma série de processos psicobioquímicos, ou nos termos de Holbach, sensíveis e
intelectuais, que ocorreriam em um mesmo núcleo e atribuiriam à consciência um sentimento de
unidade:
A fonte dos nossos erros vem do fato de que consideramos o corpo como uma
matéria bruta e inerte, enquanto esse corpo é uma máquina sensível, que tem
necessariamente a consciência momentânea no instante em que ela recebe uma
impressão, e que tem a consciência do eu pela memória das impressões
sucessivamente experimentadas – memória que, ressuscitando uma impressão
anteriormente recebida, ou a detendo como fixa, ou fazendo durar uma impressão
que recebemos enquanto a associamos a uma outra, depois a uma terceira etc.,
fornece todo o mecanismo do raciocínio (HOLBACH, 2010a, p.136, grifo do autor).

As experiências sensíveis e as operações intelectuais são um conjunto de informações retidas
no cérebro que dizem ao indivíduo quem ele é, em primeiro lugar, mostrando-lhe que ele é um ser
distinto dos outros seres, seja em relação aos da sua espécie, seja em relação aos outros corpos do
mundo. Em segundo lugar, as memórias das suas sensações, dos seus prazeres e dores, dos seus
desejos e ideias, fazem-no conceber a ideia de unidade do corpo e daquilo que ocorreu e que continua
ocorrendo nele. O que configura, portanto, essa sensação de unidade do “eu” é a experiência que o
indivíduo tem da sua própria existência. A sensação é a forma como o cérebro entra em contato com
o mundo, identifica os seus corpos como algo externo e se comunica com ele; as sensações sobre cada
um dos corpos naturais nos dizem o que eles são e que tipo de relação devemos estabelecer com eles;
elas nos ensinam se devemos amá-los ou odiá-los, se eles nos são bons ou ruins, úteis ou nocivos para
o nosso bem-estar. Em suma, a experiência que temos das sensações e as ideias que formamos sobre
os corpos do mundo exterior à nossa mente nada mais são que uma interação constante entre o cérebro
e a natureza82.
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Nós estabelecemos algumas aproximações entre a perspectiva materialista de Holbach em relação ao papel
do cérebro no pensamento e na atividade motriz dos seres humanos e a visão contemporânea da neurobiologia
em RODRIGUES DE ÁVILA, F. (2021). “O materialismo de Holbach e a neurobiologia contemporânea: algumas
reflexões”. Siglo Dieciocho, 2, 161-181. Disponível em:
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*
Uma vez sendo a sensibilidade a origem das ideias, que por sua vez são, inicialmente, uma
imagem das sensações, vejamos agora como Holbach propõe o funcionamento das faculdades
intelectuais e operações mentais, e como ele atribui à racionalidade do ser humano um papel central
em sua filosofia moral. A princípio, o pensamento nada mais é que a atividade das faculdades
intelectuais. Ele é constituído pelos movimentos dos nervos até o cérebro que recebe, assimila e
processa as sensações e percepções, criando as imagens dessas sensações que, modificadas e operadas
entre si pelas faculdades intelectuais, dão origem às ideias e ao conteúdo da mente. Holbach distingue
as faculdades intelectuais de acordo com a maneira como as ideias são operadas: a reflexão é o
processo de contemplar as ideias e considerá-las de alguma maneira; a memória é o processo de reter
e representar as ideias mesmo quando os corpos ou objetos sensíveis que as originaram não estão
presentes; o julgamento seria a analogia e comparação entre os corpos que nos afetaram e os efeitos
que eles têm sobre nós; o espírito (ou sagacidade), é a capacidade de julgar prontamente as causas e
efeitos entre ideias relacionadas entre si; e a imaginação é o processo de compor novas ideias, muitas
vezes de maneira vívida, a partir da combinação, distinção ou separação das ideias já concebidas 83.
Quanto à razão, ela é uma das faculdades intelectuais imprescindíveis para a moral natural.
A razão não é descrita por Holbach como uma faculdade etérea, distinta do corpo e da sensibilidade;
pelo contrário, há uma relação intrínseca entre a constituição física do corpo e a forma como a
racionalidade emerge nesse corpo. Isso porque, em cada indivíduo, há um grau de sensibilidade na
capacidade de afecção dos corpos pelos sentidos. Alguns indivíduos possuem uma sensibilidade mais
aguçada, outros uma sensibilidade mais embotada; uns sentem mais prontamente, outros têm mais
lentidão em sentir e em processar as sensações. Essa capacidade individual de sentir que leva a uma
variação nas potencialidades do pensar é devida às variações que encontramos nos elementos
constitutivos do corpo, ou seja, na proporção das diversas matérias que o constituem. Voltaremos a
esse ponto com mais detalhes a seguir, ao tratarmos do temperamento.
Segundo Holbach, quando as faculdades intelectuais estão bem constituídas, a razão se
desenvolve adequadamente, e o temperamento pode assim ser orientado mais facilmente na direção
da virtude. Isso ocorre porque a razão é apresentada por Holbach, justamente, como um uso adequado
e coordenado das faculdades intelectuais. No Elements de la morale universelle ou Cathécisme de la
nature, Holbach dá uma definição de razão precisamente no sentido em que pretendemos demonstrar
aqui:
http://siglodieciocho.com.ar/index.php/sd/article/view/45
83
Conferir o Sistema da Natureza, Parte I, Cap. 8, p.149 e segs; e A Moral Universal, Parte I, Cap. III, p.8.
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A razão é o uso que o homem aprendeu a fazer, para sua felicidade, das experiências
que ele reuniu, dos julgamentos que ele formou, dos hábitos que ele contraiu, das
verdades que ele recolheu: em uma palavra, a razão é a experiência aplicada à
conduta de um ser sensível e inteligente que busca a felicidade […] A razão é a
maturidade do espírito; ela retifica o sentimento que pode nos enganar” (HOLBACH,
1790, p.36, grifo nosso).

A definição que Holbach apresenta sobre a razão em A Moral universal, como “o
conhecimento da verdade aplicado à conduta da vida. É a faculdade de distinguir o bem do mal, o útil
do nocivo, os interesses reais dos interesses aparentes, e de se conduzir como consequência disso”
(HOLBACH, 2015, p.48), demonstra que a razão, mais do que uma capacidade de operação mental, é
tida como um exercício correto do pensamento, uma aptidão de o ser humano, por meio das suas
faculdades intelectuais como a memória, a imaginação, o julgamento e a reflexão, ponderar
corretamente os corpos e as circunstâncias das quais dependem o seu bem-estar e a sua felicidade. A
princípio, a razão é o oposto do que seria a negligência de pensar, ou seja, a ignorância ou o desatino
que leva à superstição e ao erro sobre a natureza das coisas. Essa importância atribuída à razão, por
Holbach, é constantemente reiterada em suas obras políticas:
O homem guiado pela razão não quer, não deseja, não faz senão aquilo que lhe é
verdadeiramente útil; ele nunca perde de vista aquilo que deve a si mesmo e aquilo
que deve aos seres com os quais vive em sociedade. Toda a vida de um ser sociável
deve ser acompanhada de uma atenção contínua sobre si mesmo e sobre os outros
(HOLBACH, 2015, p.56);
O homem tomado por uma paixão é incapaz de raciocinar sobre sua conduta […] sua
imaginação mostra-lhe somente o objeto de seus desejos […] Não há experiência,
reflexão, julgamento; tudo torna-se impulso cego (HOLBACH, 2008b, p.18);
A razão é o conhecimento da felicidade verdadeira, e dos meios capazes de
proporcioná-la. De onde se segue que a razão não pode ser adquirida senão por meio
de experiências seguras e reiteradas (HOLBACH, 1994, p.33).

Vemos, assim, que a razão não é meramente uma faculdade do conhecimento, ou uma
capacidade inata de conhecer os objetos antes da experiência sensível deles; ela é, antes de mais nada,
uma faculdade moral. É a partir dela que emerge a moralidade na conduta individual, porque ela
distingue o indivíduo sociável daquele insociável. Jean-Jacques Gislain sugere que há duas
possibilidades inscritas na natureza humana, que demonstram como a ausência da razão configura a
origem do mal moral. Uma dessas possibilidades é o indivíduo ser racional, capaz de se ligar
afetivamente aos seus semelhantes, de agir bem, ser virtuoso e buscar a sua felicidade contribuindo
para a felicidades deles. A outra possibilidade é ele ser incapaz de ser racional e de viver bem em
sociedade, seja porque é movido pelas paixões insociáveis, seja porque não consegue se ligar
afetivamente aos outros indivíduos da sua espécie, de modo a acreditar que é possível ser feliz
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sozinho, sem auxílio, ou até mesmo de encontrar sua felicidade justamente na infelicidade dos
outros84.
Holbach afirma mais claramente, em La Politique naturelle, o seguinte:
O homem virtuoso e o homem vicioso são igualmente guiados pelo amor por si
mesmo; um, esclarecido pela razão, vê que para ser verdadeiramente feliz, ele deve
trabalhar pela felicidade dos outros ou abster-se de pôr obstáculos a ela; o segundo,
incapaz de bem raciocinar, vangloria-se de poder, pelas suas próprias forças e
sozinho, alcançar seu bem-estar: em seu delírio, ele espera desfrutar da felicidade
em meio aos outros lançados ao infortúnio (HOLBACH, 2008b, p.17).

Podemos ver que a razão existe como uma capacidade, inscrita na natureza humana, de o ser
humano tornar-se um indivíduo sociável, ou seja, a razão é indistinguível da experiência, da virtude
e da sociabilidade natural. Contudo, não é porque a razão é, antes de tudo, uma faculdade moral, que
ela não tenha importância em sua teoria do conhecimento. Holbach vincula de maneira rigorosa a
razão com a noção de verdade, a qual é definida da seguinte maneira:
A verdade consiste em ver as coisas tais como elas são, atribuir-lhes as qualidades
que elas realmente possuem, prever com certeza os seus efeitos bons ou ruins,
distinguir aquilo que é útil, louvável e desejável daquilo que não é senão quimérico
e aparente (HOLBACH, 2015, 46).

Em Système social, ele é ainda mais enfático a esse respeito:
A verdade em Física é o conhecimento dos efeitos que as causas naturais devem
produzir sobre nossos sentidos. A verdade em Moral é o conhecimento dos efeitos
que as ações dos homens devem produzir sobre os outros homens. A verdade em
Política é o conhecimento dos efeitos que o Governo produz sobre a Sociedade, isto
é, a maneira pela qual ele influi sobre a felicidade geral e particular dos cidadãos
(HOLBACH, 1994, p.36).

Saber identificar a verdade por meio do uso da razão é importante porque a felicidade
humana depende justamente disso. Não há felicidade genuína no erro, no delírio ou na ignorância:
“O erro é fruto de experiências malfeitas, de julgamentos precipitados, da inexperiência total que se
chama ignorância, do delírio da imaginação e da perturbação de nossos sentidos. Em poucas palavras,
o erro é a oposição entre os nossos juízos e a natureza das coisas” (HOLBACH, 2015, p.46). No Essai
sur les préjugés, o caráter moral da associação entre razão e verdade é ainda mais premente ao longo
de toda obra – poderíamos dizer que o propósito dessa obra seja, justamente, demonstrar a
importância da verdade no conhecimento da natureza das coisas e, assim, aniquilar todos os
preconceitos e imposturas que prejudicam a vida social e tornam os seres humanos infelizes:
Assim, sem a verdade o homem não tem nem experiência nem razão; não tem regras
seguras, anda ao acaso no caminho áspero da vida, permanece em uma infância
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Cf. GISLAIN, 2011, p.204.
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perpétua, é a vítima de seus preconceitos, isto é, julgamentos que ele possui ou
opiniões que adota antes de tê-los examinado. A sua imprudência acaba sempre
tornando-o infeliz. Enganado por seus julgamentos insensatos, não tem ideias
verdadeiras de nada, anda de erros em erros; é a cada passo o joguete desafortunado
de sua própria inexperiência ou do capricho dos cegos que o guiam (HOLBACH,
2007a, p.7).

O erro pode ter duas origens: ou ele pode ser um descompasso entre nossa sensibilidade e
nosso pensamento diante da natureza das coisas, quando o desequilíbrio de nossa organização nos faz
sentir e enxergar o mundo de modo distinto de como ele realmente é, por exemplo, quando
consideramos um objeto que é apenas útil ou bom para nós como estritamente necessário à nossa
existência – geralmente, uma paixão forte por um outro indivíduo tem esse efeito sobre nossa conduta.
Outra origem do erro está no hábito, na tradição ou nos costumes, que nesta condição, são
denominados por Holbach como preconceitos. Este erro que vem dos preconceitos é aquele em que
alguns corpos ou ideias provenientes de hábitos sociais são considerados como úteis e necessários à
nossa felicidade, quando na verdade eles ou prejudicam e impedem a felicidade ou quando
simplesmente são indiferentes à ela: “Os preconceitos são juízos destituídos de experiências
suficientes […] As opiniões dos povos, suas instituições, seus usos e suas leis, muitas vezes tão
contrários à razão, são devidos à sua inexperiência, são consagrados pelo hábito e se transmitem sem
exame dos pais para os filhos” (HOLBACH, 2015, p.47).
Com relação a estas duas fontes dos erros, Holbach, iluminista convicto, propõe que somente
a razão pode ser o remédio. Ela é capaz de reestabelecer o equilíbrio entre nossos juízos e a natureza
das coisas, assim como de corrigir o rumo dos preconceitos que existem na sociedade:
De onde somos forçados a concluir que a razão no homem não pode ser senão o fruto
tardio da experiência, do conhecimento do verdadeiro, da reflexão – aquilo que
supõe, como já vimos, uma organização bem constituída, um temperamento
moderado, uma imaginação regulada e um coração isento de paixões turbulentas. É
dessa feliz e rara combinação de circunstâncias que resulta a razão esclarecida, feita
para guiar os homens na conduta da vida (HOLBACH, 2015, p.49).

É importante notarmos, como vemos nesta passagem, que Holbach considera a razão uma
faculdade latente. O ser humano não nasce racional porque a razão não é uma faculdade inata, mas
potencial; ele a desenvolve por meio das experiências reiteradas, do exercício de suas faculdades
intelectuais e dos hábitos que vão sendo adquiridos com seus familiares e preceptores, desde que ele
seja induzido a refletir e bem julgar os corpos e as circunstâncias; ou seja, é, principalmente, por meio
da educação – ou instrução – e da assimilação das regras de conduta, que o indivíduo vai moldando
essa parcela do seu caráter que, mais tarde, contribuirá para ele se tornar um cidadão sociável e amável
para seus semelhantes, ou que, em sua ausência, o tornará um indivíduo insociável e inimigo de si
mesmo e dos seus concidadãos.
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Podemos resumir essa perspectiva sobre a razão a partir da seguinte passagem do Système
Social:
O homem é um ser sensível, inteligente, racional. O ser sensível é aquele que sua
natureza, sua conformação, sua organização, tornaram-no capaz de experimentar o
prazer e de sentir a dor e que por sua essência mesma é forçado a buscar um e fugir
do outro. Um ser inteligente é aquele que se propõe um objetivo e que é capaz de
tomar os meios próprios para conduzir-se a ele. Um ser sensato, racional, é aquele
em quem a experiência possibilita a escolher os meios mais seguros de alcançar o
fim ao qual ele se propõe (HOLBACH, 1994, p.75).

Na medida em que Holbach considera a natureza humana como a organização mais
complexa dentre os seres naturais, é razoável que a diversidade de possibilidades e variações dentre
os caracteres humanos seja incontável, dentre as quais as condutas, os valores, as ideias, as noções de
bom e mau, justo e injusto, etc.; por um lado, há a diversidade de elementos constitutivos de cada
indivíduo – a combinação única de suas moléculas de matéria; de outro, há as diversas causas que
agem sobre ela e que a moldam em conformidade com as necessidades de cada povo e de cada
indivíduo. Por esse motivo, os povos terão variações entre si, graças às circunstâncias particulares de
cada um, como o território em que se localiza, o clima que o influencia, os recursos naturais de que
dispõe para garantir a sobrevivência de sua população. Esses fatores geram algumas necessidades
comuns entre os indivíduos desses povos, que terão um caráter mais ou menos propenso, por exemplo,
à guerra e ao espólio, ou à diplomacia e ao comércio; ou que se tornarão um povo agrícola e
sedentário, ou mais industrioso e explorador. Enfim, podemos ver que o objetivo de Holbach ao
propor uma moral universal, com base em uma moral natural, é encontrar os elementos fundamentais
da natureza humana, e, a partir deles, erigir princípios que sirvam a todos os povos e indivíduos, sem,
no entanto, estabelecer critérios morais transcendentes que remetem a uma essência universal. O
esforço para erigir essa moral universal está em conhecer essa natureza humana que a fundamenta, e,
como vimos até aqui, a sensibilidade e a razão são os dois pilares dessa natureza humana. Vamos
agora analisar outros elementos que constituem os alicerces dessa filosofia moral.

2.4 Experiência e temperamento

Como vimos acima, o barão enfatiza o vínculo entre razão e experiência, de modo que não
podemos falar em razão sem antes termos em vista que ela só é possível graças à experiência:
Ao nascer, o homem não passa de uma massa inerte, mas é capaz de sentir. Pouco a
pouco, ele aprende a conhecer aquilo que deve amar ou temer, aquilo que deve querer
ou não querer de maneira alguma, os meios que é preciso empregar para obter as
coisas que deseja e para evitar aquelas que podem lhe causar dano. Não é senão com
o tempo que ele aprende a se mover, fazer uso de seus membros, andar, falar,
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exprimir suas paixões e suas vontades. Em poucas palavras, é com muita lentidão
que o homem aprende a agir (HOLBACH, 2015, p.50).

Não por acaso, a experiência é fundamental na formulação da filosofia moral de Holbach.
Ela é alçada à qualidade de faculdade diretriz da vida mental do indivíduo, tornando-se, assim, tão
importante quanto o entendimento ou julgamento, pois ela é que direciona todas as operações
intelectuais e afetivas, de modo a organizar o conjunto do pensamento e, assim, coordenar as ações
do indivíduo. Em A Moral universal85, a experiência é definida como “o conhecimento das causas
por seus efeitos” (HOLBACH, 2015, p.42). Mais precisamente, ela é a capacidade que o ser humano
tem de relacionar a sua conduta com o que acontece “de fato” no mundo, ou seja, de atribuir sentido
às suas ações capazes de produzir determinados resultados ou consequências para si mesmo e para os
outros indivíduos, de modo que ele apreende – e aprende, porque a experiência possui um caráter
instrutivo – as relações de causa e efeito entre os corpos e entre o próprio indivíduo e seus
semelhantes. Neste sentido, fazer um bom uso da experiência é, assim como fazer um bom uso da
razão, uma capacidade moral que deve ser desenvolvida no indivíduo pela educação e pelo hábito. A
rigor, ela deve fazer parte da formação de seu caráter, de sua instrução. Nas próprias palavras do
barão:
O homem é suscetível de experiência, ou seja, ele é por sua natureza capaz de sentir,
de retraçar suas sensações com a ajuda de sua memória, de refletir sobre as sensações
e as ideias que ele recebeu ou de se lembrar delas, de compará-las entre si e de
conhecer aquilo que ele deve amar ou temer. A experiência é a faculdade de
conhecer as relações ou a maneira como os seres da natureza atuam uns sobre os
outros (HOLBACH, 2015, p.43, grifo nosso).

A experiência, contudo, muitas vezes é negligenciada ou bem pode ser uma fonte de erros
quando se trata da conduta moral. Holbach alerta que “um temperamento muito ardente, uma
imaginação muito exaltada, algumas paixões impetuosas e desejos irrefletidos impedem de julgar
sensatamente, perturbam a memória e tornam a experiência inútil ou defeituosa” (HOLBACH, 2015,
p.44). O barão considera que a experiência é aquilo que organiza o pensamento, mediante uma
interação necessária entre as operações das faculdades intelectuais. Ou seja, as impressões produzem
as ideias, e, como vimos, é principalmente por meio da memória, da reflexão e da imaginação que
essas ideias constituem uma unidade, ou seja, um pensamento organizado, capaz de julgar de maneira
sensata as qualidades dos corpos e a sua utilidade para a felicidade. Quando alguma dessas faculdades
intelectuais, assim como a própria sensibilidade, não está em conformidade com as necessidades do
indivíduo, dificilmente suas experiências promoverão um pensamento ordenado e proveitoso para
guiar a sua conduta: “Enfim, o tumulto das paixões, a dissipação e o amor desordenado pelo prazer,
Também lemos em Système social: “A ciência dos costumes, assim como as ciências físicas, deve fundar-se
sobre os fatos, isto é, deve ter somente a experiência por base” (HOLBACH, 1994, p.62).
85
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assim como a insensibilidade, a apatia e a estupidez, apresentam contínuos obstáculos ao
desenvolvimento da razão humana, que não pode ser senão fruto da experiência” (HOLBACH, 2015,
p.44). Como parte dessa estrutura cognitiva da natureza humana, e, considerando que cognição e
moral não se distinguem no pensamento de Holbach, a experiência está, também, intrinsicamente
associada à verdade, assim como a razão:
A experiência, acompanhada das circunstâncias que a tornam segura, descobre a
verdade, que nada mais é que a conformidade dos juízos que emitimos com a
natureza das coisas, ou seja, com as propriedades, as qualidades e os efeitos
imediatos ou remotos dos seres que agem ou podem agir sobre nós, que a experiência
nos faz conhecer ou prever (HOLBACH, 2015, p.46, grifo do autor).

Holbach diz que uma condição fundamental para que a experiência seja útil para a felicidade
é que o indivíduo tenha um temperamento equilibrado. O que o torna equilibrado é o grau de
coordenação interna entre as suas faculdades intelectuais e a sua sensibilidade. Não há uma hierarquia
– como vemos, por exemplo, Descartes defender em suas Meditações Metafísicas, quando relata a
superioridade da razão sobre a imaginação e a memória86 – entre as capacidades intelectuais do ser
humano; tanto a reflexão quanto a memória ou a imaginação devem estar equilibradas entre si para
que haja um temperamento bem direcionado e o indivíduo possa conduzir-se virtuosamente.
Esse equilíbrio significa que cada uma das faculdades intelectuais deve desempenhar uma
função na constituição de uma ideia, porém, cada qual deve ser restringida a essa função, de modo a
não comprometer a capacidade do indivíduo de conhecer adequadamente a natureza das coisas. A
imaginação, por exemplo, deve se limitar a adornar os objetos com as qualidades que os tornam
atrativos, quando eles não as possuem naturalmente: é assim que o poeta encanta uma narrativa com
um feito maravilhoso ou fantástico. Porém, esse movimento só é permitido quando há a clareza da
fantasia, pois, caso contrário, a razão pode ser deturpada pela imaginação e o indivíduo passa a
acreditar que esse objeto possui realmente essas qualidades extraordinárias, quando na verdade não
as possui, ou mesmo quando é impossível que ele possa tê-las. A esse respeito, inclusive, Holbach é
incisivo e, mais sensato que Platão, defende que o papel do artista está em divertir e entreter os
cidadãos, porém, sem deixar de instruí-los no conhecimento da verdade. Ele não expulsa os poetas
da cidade, contudo, delimita bem a sua contribuição para a sociedade87.
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Para Descartes, a faculdade do entendimento é mais poderosa, ou seja, incapaz de se enganar, porque contém
a verdade em si mesma, enquanto que as faculdades da imaginação e da memória, por serem dependentes dos
dados sensíveis da experiência, tendem ao engano e ao erro, por isso são subsumidas pela razão. Conferir, por
exemplo, a 6º das Meditações Metafísicas: “Noto, além disso, que esta virtude de imaginar que existe em mim,
na medida em que difere do poder de conceber, não é de modo algum necessária à minha natureza ou à minha
essência, isto é, à essência de meu espírito; pois, ainda que não a possuísse de modo algum, está fora de dúvida
que eu permaneceria sempre o mesmo que sou atualmente: donde me parece que se pode concluir que ela
depende de algo que difere de meu espírito” (DESCARTES, Meditações Metafísicas, 1973, p.138).
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“Por que o artista habilidoso, cujas obras fazem pensar e deixam nos espíritos alguns traços profundos e
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*
É importante notar que o grau de coordenação das faculdades intelectuais está diretamente
relacionado com o modo como a faculdade sensível do indivíduo é constituída. No Sistema da
Natureza, Holbach refere-se a um “princípio ígneo”, que ele relaciona ao calor do corpo88. Esse
princípio seria responsável pelo grau de sensibilidade do indivíduo; ele é mais ou menos sensível
conforme ele possui mais ou menos dessa matéria ígnea circulando em seu corpo e agindo sobre suas
fibras, seus nervos, o que lhe proporciona uma maior excitabilidade em seus órgãos dos sentidos.
Indivíduos mais sensíveis são aqueles em quem esse calor é mais intenso, o que torna sua imaginação
mais vivaz e seu caráter mais entusiasmado e ativo; já um indivíduo em quem esse calor é menos
intenso, tende a ser um indivíduo embotado, indolente ou mesmo apático: “Parece, em geral, que o
princípio ígneo, que os químicos designaram pelo nome de flogístico ou de matéria inflamável, é
aquele que, no homem, lhe dá mais vida e energia, que proporciona mais elasticidade, mobilidade,
atividade às suas fibras, tensão aos seus nervos, rapidez aos seus fluidos” (HOLBACH, 2010a, p.164)89.
Dele decorrem diferentes graus de temperamento: o homem espirituoso seria assim porque sua
sensibilidade é mais exaltada e sua “imaginação muito arrebatada”, pois ele tem sensações em
demasia, que acabam por prejudicar a sua reflexão; assim como o homem estúpido tem seus “sentidos
embotados” e suas ideias não se firmam com propriedade em sua memória. Ambos, o indivíduo
espirituoso e o estúpido, tendem a ter um temperamento desequilibrado e experiências tão intensas e
violentas, ou apáticas e insignificantes, que dificultam a sua reflexão e o seu julgamento,
comprometendo o seu juízo sobre o estado de coisas no qual se encontra: “É necessário um
temperamento precisamente equilibrado; são necessários órgãos sadios, juízo e reflexão para fazer
duradouros, não procuraria esclarecer ao mesmo tempo que sabe agradar? ” (HOLBACH, 2015, p.568).
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O sociólogo americano Richard Sennett, em seu estudo sobre as relações entre o corpo e a cidade, analisa o
modo como os gregos atribuíam um valor fundamental ao calor do corpo masculino, a ponto de construir a
cidade pensando na forma como o calor, muitas vezes expresso pelas palavras, poderia dispersar-se o mais
profusamente possível, alcançando o maior número de ouvintes e “aquecendo-os”. Esta questão do calor
corpóreo e sua relação com a moralidade mostra-se, assim, um tópico tradicional na história do pensamento
filosófico, embora pouco explorado. Cf. SENNETT, 2016a; ver principalmente as páginas 61 a 70.
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Porém, Holbach não explica devidamente a origem desse princípio ígneo e o porquê de sua proporção variar
entre os diversos corpos humanos, embora ele pareça ser a fonte do calor do corpo; mesmo que ele se assemelhe
a um princípio metafísico, como o elã vital bergsoniano, ele está mais próximo de um elemento primordial
como vemos em Empédocles, por exemplo. A seguinte passagem esclarece um pouco o que pode ser esse
princípio ígneo: “É possível, sobretudo, observar a geração do movimento ou seu desenvolvimento, assim
como a energia da matéria, em todas as combinações onde o fogo, o ar e a água se encontram juntos. Esses
elementos, ou, antes, esses mistos, que são os mais voláteis e os mais fugidios dos seres, são, todavia, nas mãos
da natureza, os principais agentes dos quais ela se serve para operar seus fenômenos mais impressionantes. É
a eles que se devem os efeitos do trovão, as erupções dos vulcões e os tremores de terra” (HOLBACH, 2010a,
p.54, grifo nosso). O calor, neste sentido, parece ser constitutivo das moléculas de matéria, variando em cada
uma delas conforme suas qualidades inerentes.

59

experiências seguras. Ser bem-nascido é ter recebido da natureza ou da arte as disposições apropriadas
para julgar as coisas sensatamente” (HOLBACH, 2015, p.44). Essa desproporção entre as sensações,
quando uma sensibilidade é fortemente ou insuficientemente afetada, poderia ser denominada, na
moral natural, como um “defeito” na natureza humana do indivíduo, defeito esse que deve ser
remediado pelos meios capazes de modificar as causas que agem sobre a organização do indivíduo,
quais sejam: as instituições sociais, como a educação e as leis, ou a força dos hábitos e dos costumes
sobre as suas ideias. Essas modificações podem fazer que um indivíduo inapto a se tornar um cidadão
virtuoso, devido à sua organização, ao menos não se torne um ser insociável e nocivo aos outros e à
sociedade, forçando-o a conter o seu comportamento inapropriado para a vida comum. Em suma, não
seria possível modificar a natureza do indivíduo, mas é possível remediar algumas de suas qualidades
e sua conduta.
Vejamos então como se dá essa articulação entre o temperamento, ou seja, a constituição
dos humores, e as ideias. Os seres humanos julgam os corpos que afetam seus sentidos de acordo com
as sensações que esses corpos proporcionam a ele. Essa relação entre a faculdade sensível e as
faculdades intelectuais se estende também ao modo como o indivíduo interage e julga os outros, seus
semelhantes, conforme as suas ações em relação a ele e conforme as ações dele em relação aos outros
afetam a sua busca pelo bem-estar e felicidade. Veremos isso com mais detalhes no próximo capítulo
(cap.3, 3.2; 3.3).
As impressões que o afetam, e o modo como ele assimila essas impressões, assim como sua
reação a elas, são determinadas pelo modo como seu corpo é constituído, o que segue rigorosamente
o seu temperamento. Ele diz:
Entre as impressões ou sensações que o homem recebe dos objetos que o afetam,
umas, por sua conformidade com a natureza de seu organismo, lhe agradam, e outras,
pela perturbação e pelo desarranjo que trazem para ele, lhe desagradam. Por
conseguinte, ele aprova umas, deseja que elas continuem ou se renovem nele, ao
passo que desaprova as outras e deseja que elas desapareçam (HOLBACH, 2015, p.13).

A organização do corpo, sua constituição interna, deve-se, em grande medida, ao modo como
os efeitos produzidos pelas impressões e sua assimilação vão de ou ao encontro ao seu impulso de
buscar a felicidade. Quando o indivíduo é afetado de modo benéfico pelos objetos, ou seja, quando
ele é afetado pelos objetos que estão em conformidade com seu organismo, ele tem sensações
agradáveis, prazerosas; nesse momento, desde que o prazer seja moderado, seu cérebro encontra-se
em uma condição de apaziguamento e está pronto para raciocinar adequadamente e estabelecer
relações apropriadas entre as suas sensações e as ideias derivadas dessas sensações. Contudo, se ele
é afetado de modo prejudicial, isto é, quando esses objetos não estão em conformidade com o seu
corpo, suas sensações são dolorosas e sofríveis; seu cérebro, nesta condição, encontra-se perturbado,
suas paixões e instintos são mobilizados para livrá-lo do perigo ou para auxiliá-lo a fazer a dor cessar,
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de modo que seu raciocínio torna-se, assim, mais difícil: “Conforme a maneira agradável ou
incômoda como os nossos sentidos são afetados, nós amamos ou odiamos os objetos, nós os
desejamos ou os tememos; nós os buscamos ou tratamos de desviar as suas influências” (HOLBACH,
2015, p.13). Esses sentimentos de amor e ódio, desejo e repulsa pelos outros corpos naturais, são o
que constituem as paixões do indivíduo.
As sensações agradáveis são aquelas que proporcionam prazer e nós desejamos a duração,
enquanto aquelas que desejamos que cessem são as desagradáveis, que causam dor e sofrimento. É
preciso estar habituado às sensações para saber como reagir a cada uma delas de modo proveitoso e
adequado. Holbach salienta, no entanto, que não é toda sensação agradável que pode ser considerada
estritamente um bem, nem toda dor considerada estritamente um mal, pois a intensidade e a duração
de cada uma e seu efeito vindouro são decisivos para a felicidade. Lembrando o cálculo hedonista de
Epicuro, que será depois retomado por Jeremy Bentham, Holbach diz que um prazer intenso e
imediato seria pouco relevante em face de uma dor futura prolongada, assim como uma dor tolerável
e breve que proporcione um prazer posterior maior e mais durável seria sem dúvida aceitável. A
experiência é o meio pelo qual os indivíduos aprendem a julgar essas qualidades dos objetos e suas
impressões e, por meio da razão, eles aprendem a discernir os prazeres úteis dos nocivos, assim como
ponderar uma dor presente em vista de um bem maior futuro. Para reforçar essa aproximação com
Epicuro e um utilitarismo benthamiano incipiente, encontramos no Système social a seguinte
passagem:
Embora a fome seja uma necessidade natural, assim como o desejo de satisfazê-la, a
experiência faz o homem perceber que seria perigoso para ele entregar-se sem
contenção aos impulsos de um apetite cego; que ele deve fazer um uso moderado
dos alimentos; que é necessário escolher entre aqueles que lhe agradam mais, de
temer que um bem-estar ou um prazer momentâneo seja seguido de um mal durável.
Então o homem faz uso de sua razão, ele age com prudência, ele sacrifica uma
satisfação passageira, em vista da felicidade mais constante de ser saudável
(HOLBACH, 1994, p.181).

O indivíduo capaz desse discernimento é o ser inteligente e racional, apto a se tornar um
bom cidadão; é aquele que possui a prudência como virtude primordial. Já aquele incapaz deste
discernimento tende a se tornar semelhante aos animais; ele é vicioso e insociável. Neste sentido, a
relação entre razão, prazer e virtude é firmada como base da felicidade pessoal e o princípio da vida
social e do bem da sociedade, de modo que, como veremos adiante (cap.5, 5.2; 5.3), a prática da
virtude torna-se um objeto de desejo e interesse que deverá proporcionar um prazer durável e uma
felicidade permanente.
É importante lembrar que, embora o materialismo determinista seja uma característica
marcante do pensamento filosófico de Holbach – talvez a sua característica mais conhecida, junto da
sua radicalidade antirreligiosa e anticristã – o barão defende a possibilidade de o ser humano encontrar
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os meios de remediar as suas determinações biológicas, ou seja, como vimos no início desse capítulo,
o ser humano está submetido à natureza, está sujeito a todas as leis naturais, contudo, não está
condenado a ser um autômato – como o queria, por exemplo, La Mettrie, ou como vai propor o
Marquês de Sade90. Com efeito, o materialismo de Holbach é otimista em relação à condição humana,
e não é marcado por uma melancolia pessimista, como vemos, por exemplo, no fatalismo religioso
ou na tragédia dos antigos91.
A confiança na razão e no progresso configuram esse otimismo materialista. Conhecer as
leis da natureza é compreender as suas leis de funcionamento e as suas relações de causa e efeito, e
isso significa a possibilidade de modificar o futuro segundo as nossas necessidades. Não é possível
suplantar ou subjugar a Natureza, tampouco podemos fugir às suas leis determinísticas, mas pelo
conhecimento dos seus mecanismos, podemos agir sobre as causas para modificar os seus efeitos. E
isso se aplica, inclusive, às paixões humanas, que nada mais são que movimentos de desejo ou aversão
pelos objetos que proporcionaram algum prazer ou dor ao corpo. Holbach defende, claramente, que
é possível modificar as inclinações dos indivíduos quando compreendemos a sua natureza; basta que
modifiquemos as causas das suas inclinações para modificarmos os seus interesses e a sua conduta.
Isso não significa ir contra o determinismo materialista e defender algum tipo de liberdade metafísica,
mas, pelo contrário, é justamente a confirmação do determinismo.
As principais influências que agem sobre a organização do indivíduo são a matéria que ele
recebeu de seus pais, a quantidade de matéria ígnea em seu corpo, os alimentos que o nutriram ao
longo de sua existência, o clima no qual ele se encontra, e os tipos de relações que ele teve ao longo
da vida – se foram amorosas e prazerosas, ou violentas e sofridas, por exemplo. Essas causas
determinam as disposições naturais do indivíduo, se ele tem um temperamento mais ativo ou mais
passivo, uma imaginação mais ou menos ardente, paixões mais ou menos arrebatadoras. No Sistema
da Natureza, Holbach é mais enfático quanto a possibilidade de transformar as inclinações do
indivíduo agindo diretamente em sua constituição material: o uso de licores ou bebidas quentes
poderia entusiasmar um temperamento embotado, por exemplo; poderia, inclusive, levar os covardes
a agirem corajosamente; assim como transportar um indivíduo arrebatado por paixões inflamadas
para um clima frio poderia amenizar um pouco os seus desejos e os seus rompantes. Enfim, é possível,
por meio de uma modificação sobre as causas que agem sobre a fisiologia do indivíduo, modificar o
Cf. respectivamente, Julien Offray de La Mettrie, L’homme machine In Œuvres Philosophiques, Paris: Coda,
2004; e Marquês de Sade, A Filosofia na alcova, tradução de Contador Borges. São Paulo: Iluminuras, 2000.
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Holbach é crítico da noção cristã e agostiniana de queda e da impossibilidade de o ser humano tornar-se feliz
em sua vida terrena: “Por falta de ver o homem tal como ele é, e de buscar as verdadeiras causas de sua
corrupção e de suas misérias, eles o acreditaram infeliz por sua condição, e incapaz de conseguir fazer sua
sorte tornar-se mais doce […]A partir destas ideias que nos oferecem estas hipóteses aflitivas, o momento de
nossa entrada no mundo é o começo de nossas dores” (HOLBACH, 1994, p.189-190).
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seu comportamento, a sua conduta, as suas inclinações ou até mesmo as suas ideias, pois ele passa a
sentir de uma maneira diferente da qual já esteja habituado. Como podemos ler no Sistema da
Natureza:
Com efeito, não é nada duvidoso que o comportamento do homem possa ser
corrigido, alterado por causas tão físicas quanto aquelas que o constituem. Cada um
de nós pode, de alguma maneira, formar um temperamento; um homem de um
temperamento sanguíneo, consumindo alimentos menos suculentos ou em menor
quantidade, abstendo-se de bebidas fortes etc., pode conseguir corrigir a natureza, a
qualidade e a quantidade do movimento do fluido que nele predomina. Um bilioso
ou um melancólico pode, com a ajuda de alguns remédios, diminuir a massa desse
fluido e corrigir o vício do seu humor com a ajuda do exercício, da distração e da
alegria que resultam do movimento. Um europeu transplantado para o Hindustão
tornar-se-á pouco a pouco um homem totalmente diferente pelo humor, pelas ideias,
pelo temperamento e pelo caráter (HOLBACH, 2010a, p.163).

De fato, o conhecimento sobre a natureza humana e, principalmente, sobre as inclinações
dos indivíduos é importante para termos uma dimensão de como a imaginação poderá influir sobre
elas. As inclinações podem ser tanto excitadas como apaziguadas, dependendo, principalmente, da
força da imaginação, do equilíbrio de seu temperamento e do quanto ele desenvolveu a sua razão.
Contudo, nas obras políticas de 1773 e 1776, esse aspecto mais fisiológico do materialismo de
Holbach dá lugar a uma ênfase do papel da educação e do meio social, que se tornam mais poderosos
na influência sobre o temperamento. Embora no Sistema da Natureza Holbach já tenha também
afirmado que a educação pode orientar as inclinações dos indivíduos na direção da sociabilidade, e
essa orientação deva ser incutida no indivíduo desde os primeiros anos de vida, nessa obra sua ênfase
é maior no aspecto fisiológico do temperamento92. Mas, nas obras políticas posteriores, a ênfase está
nas instituições sociais e na educação, que devem dirigir a conduta dos indivíduos a partir de um
direcionamento das suas inclinações naturais, como podemos ver no Système Social:
É indubitável que as paixões mais ou menos violentas, dos quais o homem é agitado,
pertencem à sua natureza, isto é, dependem de sua organização, de sua conformação
particular, de seu temperamento […] Entretanto, tudo nos demonstra que é bem mais
às suas más instituições e à sua ignorância, do que a sua depravação natural, que os
homens são devedores de paixões fatais, de crimes, de vícios e de fraquezas das quais
eles são afligidos (HOLBACH, 1994, p.132).

Não que, nessas obras, as instituições sociais e a educação possam modificar a natureza do
indivíduo, mas, como ele já havia proposto, de forma muito breve, no Sistema da Natureza, aqui a
ênfase é maior na necessidade de preparar o indivíduo para a vida social. As instituições sociais e a
educação cumprem esse papel de orientar a conduta; a educação, principalmente, tem o dever de
direcionar os seus órgãos, seus hábitos e suas opiniões, desde a mais tenra idade, para que sejam
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considerados adequados à sociedade, de modo a fazê-los cidadãos úteis e virtuosos. É importante
notar que a educação aparece, na maior parte das vezes, ao lado do hábito e dos exemplos, quando é
mencionada no Sistema da Natureza. Porém, em A Moral universal, Holbach dedica todo um capítulo
ao tema da educação. Em Éthocratie, também há um capítulo dedicado às leis relativas à educação;
nesta obra, seu núcleo temático é um projeto de educação pública levada a cabo pelo governo, de
maneira que vemos, assim, que o tema da educação ocupa um lugar de destaque nas obras posteriores
a 1770. Iremos tratar desse tema mais detalhadamente no capítulo 6, 6.4.
Voltemos, nesse momento, ao temperamento. Cada indivíduo possui suas qualidades
sensíveis e intelectuais organizadas de forma única, pela disposição e proporção dos seus elementos
constitutivos, isto é, da maneira como as matérias que o compõe estão dispostas. Seu temperamento
é o que marca a sua singularidade diante dos outros indivíduos de sua espécie. Como vimos, uma vez
que os elementos constitutivos do corpo são variados, e as causas externas que o influenciam também
são variadas, a diversidade de naturezas individuais é incalculável. No Sistema da Natureza, o
temperamento é definido de modo bem detalhado: além do princípio ígneo ao qual nos referimos
anteriormente, ele também é proveniente da proporção dos fluídos corpóreos que circulam no corpo,
como o sangue, a bile e a fleuma, fluidos esses responsáveis pelos humores:
O temperamento em cada homem é o estado habitual em que se encontram os fluidos
e os sólidos pelos quais seu corpo é composto. Os temperamentos variam em razão
dos elementos ou matérias que predominam em cada indivíduo e das diferentes
combinações e modificações a que essas matérias, diversas por si mesmas, são
submetidas em sua máquina. É assim que em uns o sangue é abundante, em outros,
a bile, e, em alguns, a fleuma etc. (HOLBACH, 2010a, p.160).

Em A Moral universal, contudo, o temperamento serve apenas para marcar a diversidade da
natureza dos indivíduos: “O temperamento nada mais é que a maneira de ser peculiar a cada indivíduo
da espécie humana. Ele resulta da organização ou da conformação que lhe é própria” (HOLBACH,
2015, p.11). A rigor, o temperamento é o que determina a força e a vivacidade das paixões e da
imaginação, o grau de inteligência e de sagacidade de cada um, ou seja, é o temperamento que
determina o modo como o indivíduo interage consigo mesmo e com o mundo. Alguns indivíduos
possuem uma sensibilidade mais aguçada e são mais ativos, outros são mais embotados e, portanto,
inertes; alguns possuem uma inteligência mais arguta, enquanto outros são mais tolos; uns tendem a
enxergar os objetos com mais clareza, outros têm uma imaginação mais propensa a delírios e
devaneios: “Em poucas palavras, os diferentes graus de sensibilidade produzem essa maravilhosa
diversidade que nós vemos entre os caracteres, as tendências e os gostos dos homens” (HOLBACH,
2015, p.11). Em suma, Holbach considera a singularidade do indivíduo, que é dada pelo seu
temperamento, como o fator fundamental que torna os indivíduos diversos em suas qualidades e,
portanto, em suas capacidades, e isso tem implicações importantes na formulação da sua filosofia
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moral: trata-se da necessidade da vida em comum. Afinal, se todos os indivíduos fossem iguais em
suas qualidades e capacidades, não haveria motivo algum para se viver em sociedade; todos seriam
capazes de viver por sua própria conta.
Desse modo, conhecer as qualidades singulares do temperamento dos cidadãos e, assim,
orientá-los no caminho da virtude, é dever de cada governante e dos cidadãos mais ilustres da
sociedade. Mas lidar com o próprio temperamento, conhecer a si mesmo, e procurar coordenar as
próprias disposições para fazê-las servir à sua própria felicidade, é um dever que cada ser humano
tem consigo mesmo. Quando ele possui disposições que podem torná-lo insociável ou nocivo à
sociedade, é necessário contê-las. Para lidar com esse problema sem contradizer os seus princípios
materialistas e deterministas, Holbach defende que os interesses dos indivíduos devam ser arranjados
de uma maneira que suas inclinações sirvam aos interesses da sociedade. Todo indivíduo tende a agir
em vista dos seus interesses, e esses interesses seguem as suas inclinações, seus afetos, paixões,
desejos, que são impulsionados pelo interesse primordial de viver bem e feliz. Portanto, ao cuidar da
sua própria felicidade, ou seja, seguindo as inclinações do seu temperamento, satisfazendo os seus
desejos em conformidade com as suas necessidades mais naturais, o indivíduo pode, mesmo assim,
contribuir para a felicidade geral, mesmo que seu temperamento seja desregulado e ele seja movido
por inclinações mais fortes. É o caso, por exemplo, do indivíduo espirituoso que, com suas qualidades
sensíveis e intelectuais exaltadas, pode tornar-se um artista ou um homem de letras e contribuir com
a felicidade geral por meio de sua atividade artística, que diverte e torna alegres alguns momentos da
vida de seus concidadãos; já o indivíduo mais embotado pode ser aquele encarregado das tarefas mais
lentas e desgastantes, uma vez que elas não o afetariam o suficiente para torná-lo infeliz, como o
fariam com um indivíduo agitado e inconstante. Ou seja, o temperamento do indivíduo o inclinará a
estar mais propenso a ser bom ou mau, justo ou injusto, ponderado ou fanático, útil ou inútil, em
suma, mais ou menos virtuoso e mais ou menos vicioso, em vista dos interesses que esse indivíduo
desenvolverá ao longo de sua vida. Em suma, o temperamento, mesmo que inclinado a se tornar
vicioso, pode ser útil e contribuir com a sociedade, dependendo do modo como as ações que decorrem
dele possam ser orientadas na direção da virtude e da felicidade comum. A rigor, toda a filosofia
moral de Holbach, principalmente a situada nas obras de 1773 e adiante, configura-se como uma
busca dos princípios para se alcançar esse objetivo.

2.5 Interesse e felicidade

Recapitulemos, portanto: as duas potências que movem e regem a natureza humana são, por
um lado, a sensibilidade, que tem seu cerne na busca do bem-estar do corpo e no equilíbrio do
temperamento, e por outro, a razão, que opera a tensão entre a busca pelo prazer e a fuga da dor, o
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que permite o equilíbrio do temperamento e a orientação das ações humanas na direção da virtude,
tendo em vista a felicidade pessoal e o bem comum. Ou seja, essas duas potências reunidas definem
o ser humano tanto como um ser sensível e inteligente quanto como um ser social e cultural, porque
a reciprocidade e o auxílio dos outros garantem a cada um os bens de que necessita93. Porém, na visão
de Holbach, se pensamos o ser humano como uma única substância material, essa substancialidade é
variada e maleável e não implica, necessariamente, uma determinação de seu ser a partir de uma
substancialidade homogênea, de maneira que todos os indivíduos tenderiam aos mesmos interesses e
aos mesmos propósitos e intenções nas suas ações. O modo como Holbach trata da natureza humana,
principalmente a forma como ele articula a constituição física com as paixões e os interesses,
demonstra que, apesar de ser denominada como universal, a moral que ele propõe não representa, a
rigor, uma uniformização das regras de conduta, tampouco das formas de existência tanto para os
seres humanos quanto para as sociedades. Em certa medida, sua moral não limita a felicidade pessoal
a uma via única, a qual todos deveriam igualmente dirigir-se, como é, em geral, o discurso moralista
dos teólogos e filósofos espiritualistas. Pelo contrário, é justamente a maleabilidade das formas de
obtenção dos prazeres e da diversidade dos corpos que se tornam uma fonte de prazer e bem-estar
que promovem uma amplitude maior das formas de felicidade possíveis.
O uso aplicado ao conceito de interesse, para Holbach, possui então diversas nuances. Todas
as ações humanas visam ao interesse mais forte, que é a conservação do bem-estar e a busca pela
felicidade. Embora o barão não defina claramente o que ele denomina como bem-estar, é fácil sugerir
que se trata da condição de saúde do corpo, quando todas as funções fisiológicas estão em pleno
funcionamento. No Sistema da Natureza, encontramos o seguinte raciocínio sobre a saúde do corpo
físico:
Dizemos que o corpo humano está em ordem quando as diferentes partes que o
compõem agem de uma maneira que resulta na conservação do todo, sendo esse o
objetivo de sua existência atual. Dizemos que ele é saudável quando os sólidos e
fluidos de seu corpo colaboram para esse objetivo e se prestam auxílios mútuos para
consegui-lo. Dizemos que esse corpo está desordem logo que sua tendência é
perturbada, quando algumas de suas partes deixam de colaborar para a sua
conservação e de realizar as funções que lhes são próprias (HOLBACH, 2010a, p.956).

O estado de bem-estar do corpo é uma condição essencial da felicidade, pois esta depende
da possibilidade de usufruir devidamente das sensações agradáveis que a faculdade da sensibilidade
nos proporciona. É o bem-estar do corpo que permite ao indivíduo dirigir-se às suas sensações e
atentar-se aos seus pensamentos, é ele que permite tanto o repouso e a energia para a retomada das
atividades necessárias à luta pela existência, quanto possibilita a reflexão sobre suas próprias ideias,
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a contemplação dos objetos agradáveis aos sentidos ou o uso criativo da imaginação. Sem a condição
de bem-estar, o indivíduo se vê enredado em suas sensações dolorosas, e seu cérebro, nesta condição,
acaba por se concentrar inteiramente em cessar essas sensações contrárias à sua conservação:
Enfim, é assim que, apesar dos movimentos contínuos que se realizam na máquina
humana, o homem parece não sentir nada quando todos esses movimentos se
realizam em uma ordem adequada. Ele não se apercebe do estado de saúde, mas se
apercebe do estado de dor ou de doença, porque em um o seu cérebro não é muito
fortemente afetado, enquanto que no outro os seus nervos são submetidos a
contrações, sacudidelas, movimentos violentos e desordenados que o advertem de
que alguma causa age fortemente sobre eles, e de uma maneira pouco análoga à sua
natureza habitual. Eis aquilo que constitui a maneira de ser que nós chamamos de
dor. (HOLBACH, 2010a, p.144).

Holbach está de acordo com os outros filósofos e pensadores que defendem que o interesse
principal de todo ser vivo é conservar o seu corpo e a sua vida – Hobbes, por exemplo, será muito
claro e preciso a esse respeito94. Mas Holbach vai mais longe, e afirma que uma existência dolorosa
e sofrível não é suficiente para um indivíduo desejá-la, ou seja, o mero instinto de autoconservação
não é definitivo e absoluto, ele está subsumido a uma forma de existência agradável, que proporcione
prazer, alegria e felicidade95. O interesse primordial, portanto, é conservar uma existência feliz, em
que o indivíduo possa não somente preservar a vida, mas que possa gozar de seu bem-estar, ter uma
boa condição de existência, e que, como veremos nos capítulos seguintes, possa usufruir da estima,
da afeição e da consideração das pessoas ao seu redor, que é a fonte mais genuína da felicidade. A
rigor, Holbach diz que todos os diversos interesses e desejos que um indivíduo possa ter em vista
estão condicionados, justamente, a realizar esse interesse pela felicidade. Seus afetos e desejos que
mobilizam sua vontade são circunscritos por esse interesse primordial. Vejamos, portanto, mais
detalhadamente as nuances do interesse segundo a concepção do barão.
O interesse pela felicidade, de modo mais geral, corresponde ao desejo excitado pelos corpos
que o indivíduo vincula ao seu bem-estar, de modo que toda ação seja determinada por essa
inclinação. Contudo, embora a primeira impressão seja a de que o interesse pela felicidade possa
tornar o indivíduo egoísta e mesquinho, disposto a tudo para alcançar aquilo que deseja, como
prejudicar os outros se tiver a possibilidade de fazê-lo sem o risco de consequências nocivas para si,
ou mesmo, sem que seja impedido por uma força exterior que torna o medo da punição mais poderoso
que esse desejo, o que Holbach procura demonstrar é que, justamente, é o interesse pela felicidade
que pode tornar o indivíduo um cidadão virtuoso, porque a concepção de felicidade genuína vincula
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“Assim, a partir do momento em que um homem se mata, devemos concluir que a vida, em vez de ser um
bem, tornou-se um enorme mal para ele, que a existência perdeu todos os encantos para os seus olhos, que a
natureza inteira não tem mais nada que o seduza […]” (HOLBACH, 2010a, p.358).
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a felicidade pessoal à felicidade de todos aqueles com quem se convive e se compartilha a vida. Isso
ocorre pela vinculação que o barão estabelece entre as concepções de amor por si mesmo,
sociabilidade natural e virtude, e é essa vinculação que pretendemos apresentar no capítulo seguinte
(3).
Por enquanto, é importante destacarmos precisamente o que seja o interesse pessoal pela
felicidade: “A palavra interesse, assim como a palavra paixão, não apresenta ao espírito senão o amor
por um bem, o desejo da felicidade” (HOLBACH, 2015, p.25). É ele que põe o corpo em movimento,
mobiliza a vontade e torna o indivíduo sociável e, no fim das contas, interessado pela felicidade dos
outros. Holbach defende que não se deve censurar o interesse como sendo uma qualidade imoral,
como fazem os teólogos e filósofos espiritualistas. Eles consideram o interesse como imoral porque
ele seria o oposto da virtude – entendida aqui como o sacrifício do próprio bem –; ele remeteria,
segundo a tradição teológica e metafísica, ao egoísmo e ao apego ao mundo terreno, enquanto a
virtude seria derivada de uma pureza espiritual e uma conexão com o divino. Agir por puro interesse
seria, neste sentido, uma fraqueza da alma, incapaz de ter domínio sobre sua vontade, entregue aos
desejos do corpo ou ao pecado, em vez de, por meio de seu livre-arbítrio e pela constrição da vontade,
agir somente em conformidade com as normas derivadas da revelação divina ou do plano espiritual,
cujas regras são definidas por conceitos ideais, etéreos e universais. Mas Holbach reitera que censurar
o ser humano por agir conforme os seus interesses seria censurá-lo por fazer aquilo pelo qual todo ser
vivo é determinado a fazer: “Agir sem interesse seria agir sem motivo” (HOLBACH, 2015, p.27).
A censura ao interesse pelos teólogos e espiritualistas parte do princípio de que as ações
morais verdadeiras são as ações desinteressadas96, ou seja, desvinculadas do próprio bem daquele que
age, seja porque ele vê no bem para os outros a possibilidade de salvação da sua alma, seja porque
somente o bem comum seria verdadeiro, e a busca de um bem pessoal representaria o egoísmo. Mas
o barão afirma que não existem ações desinteressadas, e que quando o indivíduo age
desinteressadamente, na verdade, ele está sacrificando um objeto que lhe é caro – ou que é visto pelos
outros como extraordinário –, por um outro objeto que lhe seja ainda mais valioso, ou necessário,
pois a razão ou a imaginação lhe pintaram esse objeto como sendo mais importante para a sua
felicidade do que aquele objeto preterido. Além disso, a ação desinteressada, que amiúde é associada
à virtude do autossacrifício pelos teólogos, é também considerada uma benevolência natural que
pertence à essência espiritual do ser humano, e a ausência dessa benevolência é atribuída à corrupção
da alma e da vontade pelo pecado, pelo desejo ou pela degenerescência moral da sociedade. Holbach,
por sua vez, não considera a benevolência como uma qualidade universal, embora a tome como uma
“Os teólogos não reconhecem por virtuosas senão as ações conformes à vontade divina, ou que agradam a
seu Deus; eles condenam impiedosamente ou desprezam todas aquelas que tem somente a utilidade ou o
interesse dos homens por objeto” (HOLBACH, 1994, p.97).
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disposição natural e uma virtude social importante para uma boa vida em sociedade. Ele a considera
um efeito da própria experiência da convivência com os outros, e uma consequência da reflexão e da
consciência moral, que lhe mostra que ser útil aos outros atrai a estima, a consideração e a própria
benevolência deles para consigo. Em suma, conforme sugere Charles Devellennes97, a influência do
interesse nas ações humanas é absoluta e Holbach não se preocupa em desenvolver uma ética
normativa. Ele procura, primeiramente, compreender as relações causais que existem entre as ações
humanas e as relações entre os indivíduos e busca definir quais são aquelas que promovem a
felicidade pessoal e a felicidade da sociedade, e quais aquelas que perturbam a vida humana e causam
sofrimento. Seja praticando ações benevolentes, ou mesmo ações irracionais e prejudiciais a si
mesmos, os indivíduos vislumbram tão somente o próprio interesse pela felicidade, porque são
movidos pelos seus desejos reais ou imaginários que os levam a praticar essas ações. Cabe à moral
reconhecer quais são as que promovem ou não a felicidade genuína, e aos governantes implementar
os meios de incentivar as primeiras e impedir as segundas. Neste sentido, como aponta Devellennes,
Holbach não está propondo uma teoria ética da escolha racional, cujo cálculo do interesse próprio é
a medida da deliberação; ele está, na verdade, propondo uma outra forma de se compreender as ações
humanas e os fundamentos da ética, o que o próprio Devellennes denomina como “teoria da
imanência do interesse”98, na qual toda ação humana visa ao interesse pela felicidade pessoal e mesmo
uma ação interessada em proporcionar o bem aos outros seja, na verdade, a busca de um benefício
para si mesmo99, sem que isso implique em um vício ou uma ausência de virtude; pelo contrário, o
que o barão pretende demonstrar é que o interesse pela felicidade é a base da virtude, o que
poderíamos chamar de “interesse virtuoso”, cujo princípio seria algumas qualidades pertencentes à
natureza humana, como o amor por si mesmo e a sociabilidade natural 100. Holbach ainda
complementa essa crítica à concepção espiritualista de interesse quando confronta a ideia de que há
pessoas que são benevolentes com aqueles que lhes causam danos ou que jamais terão a oportunidade
de retribui-la, não podendo jamais contribuir com a felicidade delas. Quando isso ocorre, ele atribui
essa benevolência à consciência moral do indivíduo, e afirma que ele a está ou aliviando de qualquer

97

Cf. DEVELLENNES, 2014, p.191.

“Holbach não está propondo uma teoria da escolha racional, por meio da qual calculamos que nosso interesse
próprio é melhor alcançado por tais e tais meios, mas ao invés disso, ele está apresentando uma afirmação
ontológica sobre o que significa ser humano; o que chamo de teoria da imanência de interesse” (DEVELLENNES,
2014, p.191).
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“É com relação a si mesmo que o homem demonstra benevolência com os outros. Ele quer fazer amigos, ou
seja, seres que se interessem por ele; ou então ele tem esse sentimento por aqueles de quem ele próprio
experimentou as disposições favoráveis; ou, enfim, ele quer atrair a estima de si mesmo e da sociedade”
(HOLBACH, 2015, p.28).
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A esse respeito, ver ÁVILA, 2019b.

69

sentimento de remorso ou vergonha, ou regozijando-se com a própria virtude, pois encontra em si
mesmo a consideração e o reconhecimento que os outros lhe recusaram ou não puderam lhe oferecer
em retribuição101. Compreenderemos melhor esse ponto ao analisarmos a consciência moral no
próximo capítulo (cap.3, 3.2).
Isso, contudo, não torna a benevolência ou qualquer outra virtude uma hipocrisia ou uma
falsidade de indivíduos ardilosos que enganam ou mentem para obterem vantagens sobre os outros,
porque, na filosofia moral de Holbach, a necessidade da convivência e das ações benevolentes é uma
consequência da natureza das coisas. Não está em poder do ser humano não agir em vista do seu
interesse pela felicidade, tampouco está em seu poder não depender da benevolência e da boa vontade
dos seus semelhantes com os quais convive. É somente por meio da virtude da benevolência que o
indivíduo conquista amigos, se posiciona na sociedade, adquire o respeito e atrai a estima e a
consideração dos outros para si102. Indivíduos viciosos que mentem para obter vantagens sobre os
outros podem até fazer uso da benevolência para os seus propósitos mesquinhos; porém, na dinâmica
da vida social, eles não conseguiriam sustentar suas mentiras para seres esclarecidos e virtuosos; elas
só funcionariam para indivíduos incapazes de raciocinar e reconhecer o próprio bem. Não é por acaso
que uma das principais críticas de Holbach à religião é em relação à impostura. A religião seria a
forma suprema desses indivíduos viciosos enganarem e mentirem para os outros sem sofrer as
consequências de tornar os outros infelizes. Veremos esse ponto com mais cuidado no capítulo sobre
a educação (cap.6, 6.4).
Seguindo a análise sobre o interesse, na filosofia moral de Holbach não podemos distinguir
o interesse das práticas virtuosas103. O barão alerta que o interesse pode ser censurável, por exemplo,
quando ele é pernicioso ao indivíduo que deseja objetos que o prejudicam e podem torná-lo infeliz;
ou quando é nocivo aos seus semelhantes, quando suas ações afetam negativamente a felicidade
daqueles com quem se convive. Ou seja, é por meio dos seus interesses que um cidadão pode se tornar
bom ou mau, justo ou injusto, virtuoso ou vicioso, útil ou nocivo a si mesmo ou à sociedade: “É de
acordo com os seus interesses que os homens são bons ou maus. Ao fazer o bem, assim como ao fazer

“Se ela [a benevolência] provém da piedade, veremos logo que o homem compassivo alivia a si mesmo
fazendo o bem aos outros” (HOLBACH, 2015, p.28).
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Esses dois sentimentos são fundamentais na lógica afetiva da sociabilidade: “A estima é um sentimento
favorável fundamentado nas qualidades que julgamos úteis e louváveis, e de acordo com as quais nós
avaliamos aqueles que as possuem; é uma disposição a amá-los, a nos ligar a eles […] A consideração é um
sentimento de estima misturada com respeito, despertado por algumas qualidades pouco comuns, por ações
grandiosas e nobres, por talentos raros e sublimes. Ter consideração por alguém é manifestar-lhe uma atenção
acentuada em favor das qualidades que o distinguem dos outros” (HOLBACH, 2015, p.767).
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“Em Holbach não existe tal antagonismo entre o interesse próprio e a virtude. Virtude não é definida como
‘olhar do outro’ ou ‘abnegar a si mesmo’, mas como uma característica constante do caráter, como uma
internalização do interesse comum como parte do interesse particular” (DEVELLENNES, 2014, p.191).
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o mal, nós agimos sempre visando a uma vantagem que acreditamos ser resultado da nossa conduta”
(HOLBACH, 2015, p.26). O interesse visa sempre à felicidade, contudo, o seu julgamento a respeito do
objeto que ele considera útil pode estar equivocado ou deturpado por uma paixão, desviado por um
erro ou um preconceito ou pela ignorância das qualidades desse objeto. Holbach denomina esse
interesse prejudicial como “interesse mal-entendido”104; trata-se de um interesse desarrazoado, ou
seja, é uma ação impulsiva que escapou do crivo da experiência e da razão. Esse interesse, geralmente,
tem sua origem em paixões nocivas, necessidades imaginárias ou na simples ignorância dos efeitos
das suas ações.
Vemos, assim, que mesmo em relação às inclinações mais naturais do ser humano, a razão
ocupa seu lugar, e que Holbach, materialista e determinista, que constantemente reitera que o ser
humano deve seguir a sua natureza, não considera essa natureza espontaneamente benevolente, justa
ou perfeita, tampouco uma natureza corrompida ou perversa que deve ser contida por instrumentos
exteriores e artificiais. Pelo contrário, ele faz questão de enfatizar a todo momento, que é necessário
ao ser humano agir constantemente sobre essa sua natureza, para reconhecer e adequar as suas
inclinações aos objetos devidamente proveitosos para o seu bem-estar e felicidade, e conter aquelas
inclinações que podem torná-lo infeliz. Os seus interesses, desejos e paixões devem ser, portanto,
orientados pela reflexão, pela ponderação, pela prudência, ou seja, sem a experiência, sem o
desenvolvimento da razão e sem a emergência de sua consciência moral, não é possível ao ser humano
tornar-se sociável e saber o que pode fazê-lo genuinamente feliz.
Podemos dizer que Holbach está longe de ser um filósofo que defenda o egoísmo e o
autointeresse como características naturais e convenientes, e que basta um laissez-faire para que todos
os interesses e desejos se ajustem e promovam o bem comum. É estritamente necessário, para o barão,
que o interesse seja devidamente orientado na direção da virtude e do bem comum, e isso não cabe
somente ao indivíduo, pois ultrapassa as suas forças naturais, tendo em vista que sua personalidade –
ou seja, seu caráter e temperamento – é moldado, como vimos, pela sua constituição física e pelas
circunstâncias às quais esteja circunscrito, quais sejam, a localização geográfica de sua sociedade, a
educação, as leis e os costumes105, estas últimas, cuja ação dos governantes é determinante, que o
inclinam a desejar certos objetos que ele irá considerar úteis e que o afastam daqueles que serão
considerados nocivos para sua própria felicidade e para o bem comum da sociedade.
“A ideia de bem-estar, ou o interesse ligado a alguns prazeres ou a alguns objetos contrários à nossa
felicidade, constitui aquilo que se chama de interesse mal-entendido; ele é a fonte dos erros e dos extravios
dos homens que, por falta de experiência, de reflexão e de razão, desconhecem muitas vezes os seus
verdadeiros interesses e não escutam senão algumas necessidades imaginárias e algumas paixões cegas geradas
pela sua ignorância, pelos seus preconceitos e pelos impulsos de uma imaginação desregrada” (HOLBACH,
2015, p.26).
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Quer dizer, fatores genéticos e ambientais, como um psicólogo diria hoje em dia.
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*
A respeito da felicidade, devemos observar os seguintes pontos. Como vimos, o interesse é
o motor de toda atividade humana, contudo, os corpos que despertam os prazeres e impulsionam os
diversos interesses variam em cada indivíduo, de maneira mais restrita, e em cada sociedade, de
maneira mais ampla. Por exemplo, do ponto de vista da felicidade pessoal, os mesmos corpos tendem
a embotar as sensações de prazer, por mais agradáveis que sejam, porque o prazer continuado tende
a tornar-se tedioso ou até mesmo doloroso. A felicidade pessoal, portanto, não pode ser uniforme ao
longo do tempo, nem pode ser proporcionada pelo mesmo objeto a todos os indivíduos. Vemos essa
perspectiva de Holbach muito claramente no Système Social:
A verdadeira moral é única: ela deve ser a mesma para todos os habitantes de nosso
Globo. Se o homem é em todo lugar o mesmo, se ele tem em todo lugar a mesma
natureza, as mesmas inclinações, os mesmos desejos, ao estudar o homem e suas
relações conformes aos seres de sua espécie, nós descobriremos sem esforço seus
deveres para consigo mesmo e para com os outros. O homem selvagem e o homem
civilizado, o homem branco, vermelho, negro, o Indiano, o Europeu, o Chinês, o
Francês; o Negro e o Lapão têm uma mesma natureza: as diferenças que se
encontram entre eles são somente modificações desta mesma natureza, produzidas
pelo clima, pelo governo, pela educação, pelas opiniões, e pelas diferentes causas
que agem sobre eles. Os homens diferem apenas em suas ideias sobre a felicidade, e
nos meios que eles imaginaram para obtê-la (HOLBACH, 1994, p.71-2).

Essa passagem é emblemática para compreendermos um dos aspectos mais importantes da
filosofia moral do barão: o papel da imaginação e da significação dos objetos, tanto físicos quanto
ideais. A imaginação é uma faculdade importante do ponto de vista da moral porque ela cria novos
desejos e novas possibilidades de encontrar o prazer e buscar a felicidade106 nos diversos objetos que
encontramos na sociedade. Devido à organização particular de cada indivíduo, cada um tenderá a
desejar por um momento um objeto que preterirá em outro, assim como evitará agora um outro objeto
que ele desejará posteriormente. Sendo assim, uma concepção de felicidade com base em uma regra
única universal, que determina quais objetos devem ser desejados e quais devem ser preteridos, seria
inviável, ou mesmo impossível, pois seria contrária à própria maleabilidade da natureza humana.
Logo, a própria possibilidade da moral, considerando a dificuldade de se estabelecer uma
uniformização dos objetos de desejo e a possibilidade de todos os indivíduos possui-los para se
tornarem felizes, torna-se também impraticável.

“A busca pelo interesse é, portanto, o motor da ação humana. Mas os objetos dos prazeres variam. Os
mesmos objetos, por mais agradáveis que sejam, embotam os sentidos. Além disso, a felicidade, ‘prazer
contínuo’, mesmo que seja para o mesmo indivíduo, é impossível ser de um único modo ou, mais precisamente,
ser produzida a partir de um único objeto. É por isso que é bom que a imaginação crie em nós novos desejos
e, consequentemente, novas possibilidades de buscar o prazer”. (STAQUET, 2011, p.402).
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Para entendermos melhor esse ponto, precisamos analisar a concepção de desejo de Holbach.
Há duas dimensões possíveis em relação aos desejos em sua filosofia moral, e é perceptível uma
mudança no tratamento dado aos desejos pelo barão no Sistema da Natureza e nas obras políticas
posteriores, como bem observou Anne Staquet107. Ela ressalta que no Sistema da Natureza, temos
uma dimensão utilitária mais ampla dos desejos, que influenciam na organização social e no
desenvolvimento da sociedade, pois são os desejos que impulsionam a atividade econômica. O desejo
é, neste sentido, tomado por motor do progresso social, porque ele estimula a criatividade e a atividade
dos indivíduos: “Se todos os homens estivessem perfeitamente contentes, não existiria mais atividade
neste mundo. É preciso desejar, agir, trabalhar para ser feliz […] É assim que os desejos sempre
renascentes e jamais saciados são o princípio da vida, da saúde, da atividade e da sociedade”
(HOLBACH, 2010a, p.382). Inclusive, a própria sociedade é definida pela relação entre os desejos dos
indivíduos que a compõem: “Uma nação nada mais é do que a reunião de um grande número de
homens ligados uns aos outros pelas suas necessidades ou pelos seus prazeres” (HOLBACH, 2010a,
p.383). Holbach divide os desejos em dois tipos: as necessidades naturais, que são aquelas que
concernem à satisfação dos imperativos mais básicos para a sobrevivência e bem-estar do indivíduo,
como alimentar-se, repousar, reproduzir-se, proteger-se das intempéries, ter segurança; e as
necessidades imaginárias, que são aquelas que os costumes e os hábitos sociais tornaram
fundamentais para o indivíduo sentir-se feliz; trata-se, assim, de uma dimensão simbólica do
significado de certos objetos, que podem ser físicos, como certos tipos de alimentos, práticas sociais
ou a indumentária108 que distingue as classes sociais, ou mesmo objetos ideais, como amuletos, totens
ou seres imaginários como santos ou relíquias, sem os quais o indivíduo sente-se incompleto ou
imperfeito109. Os desejos impulsionam a produção dos bens que satisfazem essas necessidades
imaginárias, e são renovados constantemente pelo caráter maleável da natureza humana, que faz com
que um objeto não seja desejado igualmente por todos os indivíduos, ou que um objeto que
proporciona felicidade em um momento deixe de proporcioná-la em outro:
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Cf. STAQUET, 2011, p.401 e segs.
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Ver, por exemplo, o belo trabalho de Daniel Roche sobre o papel da indumentária na mentalidade europeia,
principalmente francesa, nos séculos XVII e XVIII, e que ilustra perfeitamente o que Holbach pretende dizer
sobre os desejos imaginários. Cf Daniel Roche, A cultura das aparências: uma história da indumentária
(séculos XVII-XVIII). Tradução de Assef Kfouri, São Paulo: Editora Senac SP, 2007.
“Nos indivíduos da espécie humana, assim como nas sociedades políticas, a progressão das necessidades é
uma coisa indispensável. Ela está fundamentada na essência do homem; é preciso que as necessidades naturais,
uma vez satisfeitas, sejam substituídas por algumas necessidades que chamamos de imaginárias ou
necessidades de opiniões. Estas se tornam tão necessárias à nossa felicidade quanto as primeiras” (HOLBACH,
2010a, p.383, grifo do autor). Em Système social, lemos também: “Às necessidades do corpo, uma vez
satisfeitas, sucedem as necessidades da imaginação; estas são comumente fundadas sobre as opiniões, as
convenções, os exemplos, as ideias verdadeiras ou falsas que nós vemos disseminadas na sociedade”
(HOLBACH, 1994, p.183). Cf. também ÁVILA, 2018, p.71.
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Um homem que não tivesse nada a desejar, ou que obtivesse de uma só vez tudo o
que ele é capaz de desejar, estaria logo infeliz; nada seria mais cruel para ele do que
não poder esperar nenhuma adição à sua felicidade. Um prazer requisita ser seguido
por um prazer ainda mais vivo, se não houver um novo prazer, ele produz um
desgosto pela comparação que se faz entre este e aquele prazer que o precedera
(HOLBACH, 1994, p.184).

Essa plasticidade da natureza humana e sua consequente maleabilidade tornam, assim,
ilimitadas as possibilidades de obtenção da felicidade. Os desejos impulsionam a vontade e
mobilizam as atividades, como a indústria, o comércio, o que possibilita assim o desenvolvimento
econômico e social: “É assim que as vestimentas multiplicam as necessidades do rico. É assim que
sua vaidade se torna ela mesma uma necessidade que põe em jogo mil braços solícitos para satisfazêlas […] progressão natural e necessária nos seres ativos que têm necessidade de sentir e que, para
serem felizes, devem variar as suas sensações” (HOLBACH, 2010a, p.384).
Contudo, podemos notar uma ligeira mudança na ênfase de Holbach em relação ao papel
social dos desejos nas obras posteriores ao Sistema da Natureza. Já no Système social, os desejos
mantêm, mais comedidamente, esse caráter social e econômico, e a relação entre a imaginação e os
desejos já não é tão forte. Aqui ganha espaço a ideia de que os desejos a serem satisfeitos devem ser
os essenciais, e os outros desejos devem ser moderadamente satisfeitos e é necessário, ao buscar sua
satisfação, sempre ter em vista os interesses dos outros110. Mas é em A Moral universal que vemos
mais claramente uma mudança, pois Holbach passa a usar amiúde o termo necessidade em detrimento
de um uso muito mais contido do termo desejo. Em vez de uma expansão dos desejos, trata-se, agora,
de um comedimento, de uma moderação, ou ainda, “de adequar seu apetite ao conteúdo de seu prato”
(STAQUET, 2011, p.403). A seguinte passagem torna ainda mais evidente essa ligeira mudança de tom
sobre o que ele diz a respeito dos desejos em A Moral universal e o que havia sido dito no Sistema
da Natureza111:
As necessidades imaginárias são aquelas que uma imaginação quase sempre
desregulada nos pinta muito falsamente como indispensáveis para a nossa felicidade.
Uma imaginação permanentemente incitada pelos exemplos, pelas opiniões e pelos
hábitos que encontramos estabelecidos na sociedade faz de nós escravos de inúmeras
necessidades pelas quais somos incessantemente atormentados e nos coloca na
dependência daqueles que podem satisfazê-las (HOLBACH, 2015, p.23, grifo do
autor).

Essa passagem representa a outra dimensão dos desejos na moral de Holbach: o papel que
eles ocupam na felicidade do indivíduo. Embora o desejo seja o estímulo da atividade para a busca
da felicidade pessoal, o barão estabelece alguns limites a ele; quanto a isso, vemos a mesma mudança
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Cf. STAQUET, 2011, p.402.
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Cf. STAQUET, 2011, p.402.
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nas obras políticas de 1773 em relação ao Sistema da Natureza: os desejos são essenciais à natureza
humana, são o combustível das paixões que excitam a vontade para a ação, mas precisam ser, de
alguma maneira, amenizados, contidos, para que não se tornem a causa dos males da sociedade. Ele
chega a recomendar, como observa Staquet112, que se atribua certos limites às necessidades e aos
desejos, seguindo um receituário epicurista para facilitar, assim, a obtenção da felicidade113: “A
felicidade consiste na harmonia entre as nossas necessidades e o poder de satisfazê-las […] A
felicidade consiste em não desejar senão aquilo que se pode obter” (HOLBACH, 2015, p.22 e 24).

*
Para termos, portanto, uma dimensão mais precisa da noção de felicidade que Holbach
desenvolve, e compreender a relação estrita entre felicidade e sociabilidade, precisamos retomar a
análise da sensibilidade e ver a forma como ele trata das sensações de prazer e dor do corpo e o
impacto dessas sensações na formação das ideias e nas motivações da atividade. O grau de
sensibilidade, como vimos, influencia no modo como as sensações de prazer e de dor afetam o
indivíduo, e também influencia na formação das suas ideias e na constituição do seu temperamento e
caráter. Holbach propõe a existência de duas modalidades de prazer e de dor, e essa distinção é
fundamental para termos uma noção mais precisa de como ele desenvolve os conceitos de amor de
si, de sociabilidade natural e de virtude, que são o núcleo duro da sua concepção de moral natural.
Essas duas modalidades de sensações dependem da intensidade, em proporção oposta à duração da
sensação que determinado objeto possa causar ao corpo, seja a sensação de prazer ou de dor. Um
prazer muito intenso é fugaz e não deve ser considerado um bem porque, necessariamente, devido à
dinâmica das moléculas que compõem o corpo, ele é acompanhado posteriormente por uma dor
durável, de maneira que o corpo que o causou também não deve ser considerado útil para a felicidade,
porque ao prazer intenso que ele proporciona, sobrevém o sofrimento: “Os prazeres mais vivos são
comumente os menos duradouros, porque produzem as comoções mais violentas no organismo
humano” (HOLBACH, 2015, p.17). Do mesmo modo, um corpo que proporcione uma dor momentânea,
mas de pouca intensidade, e que tenha por consequência um prazer durável, pode ser considerado um
bem ou um objeto útil à felicidade. Há, neste sentido, uma economia dos desejos e do interesse, na
qual o barão estabelece uma relação de proporção e um cálculo entre o interesse e a obtenção do
prazer. O interesse cessa no caso de o prazer obtido ser menor do que o sofrimento despendido para

112

Cf. STAQUET, 2011, p.403.

“A felicidade pode ser obtida, mas não com base na busca dos prazeres que
dependem de objetos exteriores ao homem, mas em um amor de si que é esclarecido, que pode ser chamado
de virtude e que consiste em buscar a felicidade dos outros homens e desfrutar da satisfação de seu
comportamento” (STAQUET, 2011, p.403).
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obtê-lo. Ou seja, há uma relação física e mecânica, na própria constituição física do indivíduo, entre
o dispêndio de energia e a obtenção do prazer: no caso de o dispêndio de energia ser menor que o
prazer obtido com esse bem, por conta da quantidade de movimentos necessários para alcançá-lo, o
cálculo da utilidade dessa ação irá considerá-lo nocivo114. Isso significa que a relação entre dor e
prazer enquanto meio e fim nessa economia dos desejos define o ponto em que o princípio da utilidade
se impõe como norma de conduta, que se dá por meio da deliberação: para o indivíduo razoável,
prevalece a ação útil no longo prazo, aquela que proporciona o bem mais durável, mesmo que o prazer
obtido não seja intenso ou que ele tenha que sofrer uma dor moderada; enquanto que para o indivíduo
insensato, o bem mais prazeroso é cotejado, o que tende a acarretar para ele danos ou prejuízos
futuros. É importante observar, ainda, que esse cálculo possui duas dimensões, a da espontaneidade
da deliberação pelo desejo irrefletido; e a da deliberação razoável, fundamentada na ponderação
racional das qualidades do corpo. Ou seja, o indivíduo desarrazoado tende a ceder ao desejo por
aquele objeto que ele desconhece as qualidades, porque o julga prazeroso, enquanto o indivíduo
razoável só cede ao desejo por aquele objeto que a razão julgou útil e benéfico a ele.
Essa dinâmica do cálculo dos desejos, contudo, não é tão simples. Essas duas modalidades
de prazeres e dores dependem do modo como eles influenciam no organismo e na busca pela
felicidade pessoal. Como a felicidade é definida por Holbach como uma sensação de prazer
durável115, esse prazer não pode ser intenso, já que todo prazer excessivo é acompanhado por uma
dor, por vezes durável. Holbach é muito claro a esse respeito:
O prazer só é um bem enquanto ele está em conformidade com a ordem [do
organismo]; a partir do momento em que ele produz desordem, seja imediatamente,
seja por suas consequências, esse prazer passa a ser um mal real, visto que a
conservação do homem e sua felicidade duradoura são bens mais desejáveis do que
alguns prazeres passageiros seguidos de dor (HOLBACH, 2015, p.14).

Assim, o princípio da utilidade, que consiste nesse cálculo dos prazeres e dores, e que é uma
consequência do desenvolvimento das faculdades intelectuais e do fortalecimento da razão, é o
principal critério para julgar as qualidades dos objetos dos quais depende a nossa felicidade: aqueles
que produzem sensações prazerosas e agradáveis são considerados úteis e benéficos, e aqueles
contrários são considerados inúteis ou nocivos. Como bem ressalta Devellennes, a ideia de utilidade
permeia as obras de Holbach desde o Christianisme devoilé (1761) e é aplicada em oposição à ética
cristã e utilizada para confrontar a “inutilidade” dos padres e sacerdotes do cristianismo. Porém, a
partir das obras de 1770, como o Sistema da Natureza e o Essai sur les préjugés, vemos um uso mais
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Cf. GISLAIN, 2011, p.197.

“A felicidade é, portanto, um estado de aquiescência contínua às maneiras de sentir e de existir que nós
achamos agradáveis ou em conformidade com o nosso ser” (HOLBACH, 2015, p.14).
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positivo do termo, a partir do uso comum da fórmula da “maior felicidade”, que encontramos amiúde
também no Le bon sens e nas obras políticas posteriores. O modo como Holbach utiliza a fórmula da
maior felicidade para o maior número não se traduz estritamente a um cálculo racional de interesses,
como encontramos no utilitarismo clássico, pois não é a racionalidade que fundamenta nossos
interesses, segundo o barão, mas o nosso amor-próprio aliado à nossa sociabilidade natural116.
Esta utilidade, a rigor, pode ser definida como o grau de contribuição da sensação para o
bem-estar e a felicidade: útil é aquilo que proporciona prazer ou evita uma dor, contribui para a
conservação do bem-estar do corpo e torna possível a felicidade; inútil é tudo aquilo que não contribui
nem para obter prazer, nem para evitar dor, e é indiferente à felicidade; nocivo é aquilo que prejudica
o bem-estar e desfaz ou impede a felicidade. Porém, esse princípio da utilidade não se limita ao
indivíduo e à sua felicidade pessoal; ele é, acima de tudo, um princípio social117, a base da virtude e
deve estar adequado aos interesses da sociedade como um todo118. Ele afirma no Système social: “Não
existe virtude sem utilidade, mas não é a utilidade de um indivíduo, de um corpo, de uma nação que
lhe dá seu valor: é a utilidade geral dos homens, é a conformidade com os interesses permanentes da
raça humana” (HOLBACH, 1994, p.98).
Mas no registro individual, como já indicamos, os corpos que proporcionam sensações
agradáveis e são considerados úteis são os objetos que o indivíduo vincula à sua felicidade e que ele
tem constantemente em seu horizonte, enquanto aqueles que lhe causam dores e sofrimentos ele os
associa à sua infelicidade e procura evitá-los ou destruí-los. Logo mais a seguir, ao tratarmos da
orientação da vontade, veremos que Holbach dá uma ênfase maior à necessidade de o ser humano
conhecer bem as qualidades dos corpos e os modos como ele pode ser afetado por eles, pois somente
assim ele é capaz de julgar adequadamente o papel que cada um deles irá desempenhar em sua
felicidade, para que ela seja verdadeira e genuína, e não uma sensação agradável momentânea que
mais tarde se tornará a fonte de uma infelicidade duradoura119.
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Cf. DEVELLENNES, 2014, p.189.

“[…] a utilidade, conforme definida por Holbach, é uma teoria social e não uma teoria individual”.
(DEVELLENNES, 2014, p.191).
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No Sistema da Natureza encontramos essa mesma ideia sobre o princípio de utilidade: “É sobre a utilidade
que a verdade funda seu valor e os seus direitos […] A utilidade é, pois, a pedra de toque dos sistemas, das
opiniões e das ações dos homens. Ela é a medida da estima e do amor que devemos à própria verdade: as
verdades mais úteis são as mais estimáveis. Chamamos de grandes as verdades mais interessantes para o gênero
humano; as que chamamos de estéreis ou que desdenhamos são aquelas cuja utilidade se limite ao divertimento
de alguns homens que não tem ideias, maneiras de sentir e necessidades análogas às nossas” (HOLBACH, 2010a,
p.268).
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“Só a experiência pode nos ensinar a distinguir os prazeres aos quais é possível se entregar sem receio, ou
que se deve preferir, daqueles que podem ter para nós algumas consequências perigosas” (HOLBACH, 2015,
p.15).
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As duas modalidades de prazer, o prazer durável e moderado e o prazer intenso e fugaz, são
distinguidos também em duas categorias que se opõem simetricamente: os prazeres verdadeiros e os
enganosos. Na categoria dos verdadeiros estão os prazeres racionais, os honestos ou legítimos: são os
tipos de prazer que contribuem para o bem-estar e conduzem à felicidade genuína; em oposição a eles
estão os desonestos e ilegítimos: estes tem a aparência de um bem legítimo, mas na verdade perturbam
o bem-estar e afastam da felicidade, geralmente porque causam danos ao indivíduo, como em sua
saúde, ou prejudicam suas relações sociais, porque atraem o desprezo, o ódio ou a ignomínia dos
outros para ele, ou também porque oferecem-lhe uma forma de felicidade que não condiz com a sua
natureza e o mantém preso ao erro e ao engano:
Nada mais natural ao homem que amar o prazer; mas ele age contra sua natureza
quando ele se entrega a ele com excesso; ele age contra a natureza de um ser sociável,
quando ele se entrega a prazeres que podem atrair para si a aversão, os castigos, o
desprezo de seus semelhantes, porque para ser feliz, ou para fruir de um prazer
durável, ele tem necessidade da aprovação e da benevolência de seus associados
(HOLBACH, 1994, p.133).

Em certa medida, Holbach retoma aqui a distinção clássica entre prazeres físicos ou sensíveis
e prazeres intelectuais. Os prazeres físicos são aqueles provenientes diretamente das sensações.
Contudo, diferentemente de como fizeram os filósofos espiritualistas e os teólogos, os prazeres físicos
não são preteridos pelo barão, há uma reserva apenas em relação ao seu uso excessivo; eles devem
ser moderados, e a temperança e a prudência são alçadas à qualidade de virtudes essenciais do
indivíduo razoável e do sábio. Holbach é claro sobre a importância de sentir os prazeres físicos porque
eles mobilizam a vontade e põe o corpo em movimento, proporcionam sensações vívidas e atiçam o
desejo de conviver com os outros, porque é nos jantares, nos espetáculos, nas ocasiões sociais que
comumente esses prazeres se fazem presentes e criam laços entre os indivíduos120. Mais precisamente,
Holbach enfatiza que o ser humano tem necessidade dos prazeres físicos e chama a atenção para a
obrigação de sempre renová-los:
O homem, desfrutando de vários sentidos, tem necessidade de que os seus sentidos
sejam alternadamente exercitados. Sem isso, ele cai logo na apatia e no tédio, o que
nos faz deduzir que a natureza do homem exige que ele varie seus prazeres. O tédio
é a fadiga de nossos sentidos afetados por algumas sensações uniformes (HOLBACH,
2015, p.17).

Já quanto aos prazeres intelectuais, estes são mais importantes do que os físicos, pois eles
nos elevam à condição de seres distintos dos animais. Estes prazeres permitem que o ser humano
desfrute do bem-estar sem depender necessariamente dos corpos exteriores a ele. Esses prazeres são
“Em poucas palavras, não são os prazeres dos sentidos que a razão condena; é o abuso que comumente se
faz deles; é o seu uso muito frequente que os torna insípidos ou faz deles necessidades prementes, que nós não
podemos mais satisfazer senão em detrimento de nós mesmos ou dos outros” (HOLBACH, 2015, p.277)
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fruto de uma forma de experiência do pensamento, pois o indivíduo opera dos modos mais
diversificados com as ideias provenientes das suas faculdades intelectuais. Isto não significa, como o
faz a tradição a qual Holbach se opõe, que os prazeres intelectuais pertençam a uma esfera espiritual
da natureza humana. Na verdade, ele enfatiza que a fonte destes prazeres é sempre a sensibilidade,
pois eles só são possíveis a partir do momento em que o ser humano possui ideias, e estas são
provenientes das sensações. Mas estes prazeres são denominados intelectuais porque é por meio da
memória, da imaginação ou da reflexão que ele extrai essas ideias de si mesmo e opera com elas em
uma atividade contemplativa, seja pelas lembranças de uma leitura agradável, pela contemplação das
imagens de uma obra de arte ou uma paisagem, ou pelos raciocínios elevados de uma reflexão sobre
a natureza humana ou sobre o universo: “Nós estamos sempre em condições de desfrutar dos prazeres
cuja fonte trazemos dentro de nós mesmos, e dos quais os outros homens não podem de modo algum
nos privar” (HOLBACH, 2015, p.18). Eles também necessitam ser regulados pela razão, e estar em
conformidade com um temperamento equilibrado, caso contrário, quando se trata da moral, eles
podem ser a origem de um comportamento vicioso e danoso à vida social, porque o comportamento
muitas vezes segue as ideias já estabelecidas na mente121. A imaginação, neste sentido, é a fonte
comum do vício e da virtude, porque é dela que derivam os prazeres honestos e desonestos. Para um
avarento, por exemplo, ela transforma um bem possuído em uma necessidade desmedida, o que faz
dele um ser mesquinho e desprezível para os seus concidadãos. Por outro lado, quando associada à
consciência moral e impulsionada pelo sentimento de humanidade, a imaginação torna o indivíduo
sensível aos sentimentos dos outros, e ele encontra prazer em se sentir útil e amado por eles: “Que
prazer pode encontrar em aliviar um outro aquele que não se sente afetado o bastante pela descrição
de seus males para ter uma grande necessidade de aliviar a si mesmo? É preciso ter ouvido ressoar
em seu coração o grito do infortúnio para achar prazer em fazê-lo cessar” (HOLBACH, 2015, p.280).
Em suma, uma moral sadia e conforme à natureza humana é aquela que considera os prazeres como
necessários à vida humana e à felicidade.
Em uma perspectiva ontológica, os prazeres não possuem em si mesmos nada de bom ou
ruim, mas é a partir de suas consequências que podemos julgá-los como úteis ou nocivos à nossa
felicidade pessoal. Quanto à moral e à política, os prazeres são legítimos e genuínos quando
contribuem para a felicidade comum, e são nocivos e censuráveis quando contribuem para desagregar
o corpo político; quando, por exemplo, para satisfazê-los, alguns indivíduos precisam causar danos
ou fazer os outros sofrerem para que possam obtê-los. Apreciador e legatário de uma tradição antiga
eudemonista que encontramos no pensamento de Aristóteles e Epicuro, Holbach procura, a seu modo,
“A moral deve dirigir nossos pensamentos e banir de nosso espírito as ideias que possam ter consequências
incômodas para nós. Os desvios do pensamento são logo seguidos pelos desvios da conduta” (HOLBACH, 2015,
p.278).
121

79

desenvolver uma ética e uma política que se apoia naquilo que ele considera o que há de melhor nas
ideias desses dois autores. E o tratamento dado à relação entre os prazeres e à virtude é um ponto cujo
pensamento de Holbach claramente deve aos dois pensadores gregos.
A começar pela distinção que o barão faz entre prazeres honestos e desonestos, podemos
dizer que essa concepção seria uma extensão para a vida social daquilo que ele denomina como
prazeres verdadeiros e enganosos, estes sendo relacionados à obtenção dos bens que proporcionam a
felicidade pessoal. Assim como para Aristóteles122, para Holbach o prazer não pode ser um fim em si
mesmo, mas sempre um meio para se alcançar a felicidade e proporcioná-la aos outros indivíduos
com quem se convive. O prazer do jogo de cartas, por exemplo, decorre de uma atividade que tem
por propósito distrair o espírito do cansaço habitual e proporcionar divertimento por meio da
sociabilidade; porém, caso ele se torne uma ocupação em si mesma, e o jogador tenha necessidade de
viver em função de jogar, dispendendo recursos que ele não possui e prejudicando a ele mesmo e aos
seus familiares e amigos, esse prazer se torna censurável e deve ser evitado a todo custo 123. Logo, o
prazer é condenável não somente quando ele pode causar dor ou sofrimento ao indivíduo que o busca,
mas tanto quanto ele é a origem de males sociais, de disputas, intrigas ou conflitos entre os indivíduos:
A razão nos permite e nos ordena desfrutar dos benefícios da natureza, seguir
algumas inclinações reguladas, buscar alguns prazeres e divertimentos que não
causem prejuízo nem a nós mesmos, nem aos outros. Ela nos aconselha a fazer uso
deles na medida fixada pelo interesse de cada homem, assim como pela boa ordem
ou pelo interesse geral da sociedade (HOLBACH, 2015, p.274).

Como já observamos, o grau de obtenção de prazer e o modo como cada indivíduo opera
com suas faculdades sensíveis e intelectuais depende, em grande medida, de seu temperamento e do
modo como seu organismo se constituiu. Alguns indivíduos serão mais capazes de sentir-se felizes
por meio dos prazeres intelectuais, outros preferirão os prazeres físicos. Estas características
singulares, derivadas do grau de sensibilidade e inteligência de cada um, produzem as mais diversas
sensações e ideias, e são a origem da distinção dos seres humanos uns em relação aos outros, e,
consequentemente, da variedade dos tipos de sociedades e de costumes que encontramos nas diversas
regiões do mundo. É devido a essa diversidade de indivíduos, sociedades e costumes que a moral
sempre foi, também, diversa em seus princípios e concepções, o que proporcionou um número
incontável de povos com as mais variadas leis e as mais singulares – e por vezes exóticas – regras de
conduta moral: “A felicidade é somente o prazer continuado. Nós não podemos duvidar que o homem
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Cf. ARISTÓTELES, 2002, Livro VII, p.185 e segs.

Holbach é duro em sua crítica à jogatina, embora ele não censure totalmente essa atividade: “O jogo não
passa de um furor insensato quando nos expõe à ruína. Ele prova o vazio daqueles que, sem ele, não saberiam
nem se ocupar, nem conversar uns com os outros” (HOLBACH, 2015, p.277).
123

80

a busca em todos os instantes de sua duração; de onde se segue que a felicidade mais durável, mais
sólida, é aquela que melhor convém ao homem. A moral deve então encorajá-lo em sua busca, e não
o desviar” (HOLBACH, 1994, p.75). Ou seja, é preciso encontrar esses pontos em comum em toda essa
diversidade, para definir quais meios são necessários e possíveis para que esses pontos se conectem
e configurem uma moral universal.

*
Josiane Boulad-Ayoub lembra que as diversas tendências filosóficas do século XVIII têm
um traço em comum: a recusa radical da metafísica e do inatismo. Essa recusa é mais evidente nos
filósofos materialistas e em dois campos filosóficos124: na metafísica, de um lado, pois é notório o
determinismo das leis naturais; e de outro, na teoria do conhecimento, porque é explícita a primazia
do sensualismo125. Esta recusa é a base teórica sobre a qual se desenvolverá uma filosofia moral e
política que será o alicerce do edifício eudemonista no século XVIII, do qual o barão de Holbach seja,
talvez, o seu principal representante. Nessa perspectiva imanentista, um ser essencialmente físico está
sujeito a um encadeamento natural e cultural de causas e efeitos, logo, o ser humano é inocentado e
liberado da marca do pecado original, que o impedia de desfrutar do prazer e o conduzia ao sofrimento
para dignificá-lo. Mas a partir do sensualismo e do eudemonismo setecentista, emerge conjuntamente
a autonomia do ser humano, pois a felicidade passa a ser garantida pelo bom uso do próprio corpo,
aproveitando-se as potencialidades das suas sensações e paixões126. A felicidade passa, portanto, a
ser compreendida como uma “força natural”, um impulso que obriga todo ser sensível e racional a
agir em vista de sua autoconservação e a fugir de qualquer excesso que possa ameaçar sua
existência127.
Ainda segundo Boulad-Ayoub, obedecer às leis da natureza torna-se um requisito
imprescindível para a conquista da felicidade. Ela sugere que há uma mudança de perspectiva na
observação da história humana e uma redefinição na própria ideia de propósito da existência humana:
Abandonando a velha questão da natureza eterna e universal do homem, apresentase uma explicação relativa ao considerar o homem e seus sistemas de sociedade que
ele se dá nas condições históricas e geográficas determinadas […] o recurso
tradicional aos dogmas teológicos para explicar o homem é também abandonado em
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Cf. BOULAD-AYOUB, 1989, p.135.

“É com o sensualismo, doutrina que corresponde, no plano filosófico, à primazia da sensibilidade, que
começa o movimento em direção a uma moral e uma política naturais fundadas sobre a felicidade e a
emancipação do homem” (BOULAD-AYOUB, 1989, p.134).
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Cf. BOULAD-AYOUB, 1989, p.137.
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Cf. BOULAD-AYOUB, 1991, p.125.
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proveito da história natural e da história em toda sua extensão (BOULAD-AYOUB,
1989, p.138).

O eudemonismo emergente permite ao ser humano reconciliar-se consigo mesmo a partir da
reconciliação com a sua natureza. A visão sobre o indivíduo muda radicalmente, ele não é mais
espírito puro e corpo corrompido, ele é puro pensamento, ação e fruição. Seu corpo sofre, mas agora
tem direito ao prazer e à supressão dessa dor. Esta, por sua vez, já não é mais vista como boa ou
necessária para a salvação da alma, mas uma consequência do movimento da natureza que pode ser
enfrentado, dirimido ou até mesmo suprimido. Com essa mudança, o direito à felicidade torna-se,
assim, um direito legítimo, não mais uma esperança post-mortem. É em seu nome que a liberdade e
a igualdade serão declaradas como direitos imprescritíveis e que será assentada a base das leis
essenciais da democracia e da República128.
Boulad-Ayoub aponta para o que caracteriza o pensamento moral e político da maior parte
dos filósofos iluministas, e de Holbach em particular: um uso razoável das paixões, a busca do prazer
e a fuga da dor, um exercício da razão que conhece e pondera e uma felicidade mundana e social que
é agora tida como o sumo bem; não por acaso todas essas são marcas da sabedoria dos filósofos
antigos gregos e romanos129. Charles Devellennes é da mesma opinião, e enfatiza a admiração de
Holbach pela filosofia epicurista, a qual o barão se propõe a preencher as lacunas, desenvolvendo
uma ética da utilidade que parte dela, mas vai além da busca do prazer e da supressão da dor130, para
encontrar na vida em comum, na sociedade, um caminho seguro para a felicidade. O eudemonismo
característico das Luzes é, assim, uma batalha contra o sofrimento humano muito antes de ser uma
teoria hedonista dos prazeres, embora Holbach, assim como Epicuro, não recuse o hedonismo, e o
mantenha como um aspecto secundário dos objetivos de sua moral natural. Essa moral é, neste
sentido, uma defesa da vida imanente e da capacidade humana de compreender o mundo que pode
esmagá-lo e encontrar os meios de se proteger dele e de nele encontrar a alegria. Tanto que Holbach
prefere falar mais de interesses do que de prazeres, e enfatiza sempre uma tranquilidade e felicidade
permanentes131. É necessário preocupar-se mais em minimizar as dores do que tentar maximizar os
prazeres, de maneira que a felicidade reside mais em uma prudência próxima da phronésis de
Aristóteles que do utilitarismo de Bentham132. Devellenes ainda sugere que, assim como o epicurismo
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Cf. BOULAD-AYOUB, 1989, p.137.
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Cf. BOULAD-AYOUB, 1989, p.138.
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A ética de Epicuro, assim como a moral natural de Holbach, não é uma defesa da licenciosidade, mas um
eudemonismo alicerçado em uma ataraxia que se opõe a toda forma de libertinagem.
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Cf. DEVELLENNES, 2013, p.464.

“Esta distinção, entre utilitarismo e ética utilitária, é importante no pensamento do barão. É na relação entre
prazeres e dores que Holbach se mostra mais prudente, preferindo a ataraxia de Epicuro do que um cálculo
estrito” [tal como pretendiam Bentham e Mill posteriormente] (DEVELLENNES, 2016, p.333).
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surge em uma Grécia decadente e retorna com Lucrécio em uma Roma também degenerada, quando
os alicerces da moral e a ordem do Estado estavam em crise, o materialismo de Holbach veio socorrer
a ausência de princípios que a descrença em Deus e a falta de confiança no poder monárquico haviam
emergido em pleno início do século XVIII, decorrentes da crise da civilização europeia que vinha
ocorrendo já desde o século XVII133.
Pois bem, a respeito da concepção de felicidade para o barão, embora todas as ações humanas
visem a alcançar a própria felicidade do indivíduo, essa felicidade só é possível em uma perspectiva
moral porque, apesar de o interesse pela felicidade ser o motor das ações humanas, Holbach se esforça
em demonstrar que esse interesse não é de modo algum um interesse egoísta ou mesquinho, ou que
isso torne o ser humano insociável. Pelo contrário, a felicidade tem um sentido moral muito mais
amplo do que meramente a obtenção pessoal do prazer ou a mera satisfação pessoal das necessidades:
“É muito natural que todo homem ame a si mesmo; mas é contra a natureza de um ser sociável amar
unicamente a si mesmo, porque os outros são indispensavelmente necessários à sua própria felicidade.
Aquele que não ama senão a si próprio, não está no direito de exigir o apego de ninguém” (HOLBACH,
1994, p.133). Como destaca Staquet, nas obras políticas posteriores ao Sistema da Natureza, a
felicidade se define melhor como uma boa consciência que repousa sobre a estima que se conquistou
pela benevolência para com os outros, e se relaciona mais à virtude do que à ideia de prazer
continuado, sendo a virtude então compreendida como satisfação em contribuir para a felicidade dos
outros cidadãos, de maneira ainda mais acentuada134, o que não ocorre de modo muito significativa
na obra de 1770. Em suma, o ser humano busca conservar-se, e para isso ele vive em sociedade. A
natureza trata de indicar a ele que para conservar-se e ser feliz, não basta cuidar de si mesmo, ele deve
ocupar-se da conservação e da felicidade dos seus semelhantes com quem convive, sem os quais ele
seria incapaz de obter a sua própria felicidade. Como vemos no Système Social:
Desejar a felicidade é amar o que é conforme ao nosso ser, o que pode conservá-lo,
o que pode tornar nossa existência feliz. Assim, por sua natureza, o homem não
somente deve amar a si mesmo, mas ainda deve amar tudo o que pode concorrer para
sua felicidade; de onde se segue que o homem, por seu próprio interesse, deve amar
os outros homens, pois eles são necessários ao seu bem-estar, à sua conservação, aos
seus prazeres (HOLBACH, 1994, p.76, grifo nosso).

Amar os outros cidadãos é reconhecer que os nossos interesses são comuns, que todo
interesse pessoal visa ao interesse da sociedade. A felicidade só é possível, neste sentido, quando está
associada à virtude.
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Cf. a obra clássica de HAZARD, 2015, principalmente as Terceira e Quarta partes. Cf. também CHARTIER,
2009. Recomendamos também o estudo clássico de Lucien Febvre, O problema da incredulidade no século
XVI: a religião de Rabelais. Tradução de Maria Lúcia Machado, São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
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O interesse é o desejo excitado pelo objeto ao qual cada homem faz consistir em seu
bem-estar. Este interesse é natural e razoável quando nós o vinculamos aos objetos
verdadeiramente úteis para nós mesmos; ele é legítimo e não deve ser censurado,
quando ele não nega os interesses dos outros; ele é louvável quando está em
conformidade aos interesses, ou quando ele contribui para a felicidade de nossos
associados. A moral deve ter por objeto apena fazer os homens conhecerem seus
verdadeiros interesses (HOLBACH, 1994, p.77).

Ainda sobre a felicidade, Holbach apresenta uma definição complementar ao final do
penúltimo capítulo de A Moral universal: “A felicidade é um estado constante e inalterável que não
se pode encontrar nem naquilo que se deseja, nem naquilo que nos falta, mas naquilo que se possui”
(HOLBACH, 2015, p.809). Lembrando a beatitude que Espinosa concebe no Tratado da Emenda do
Intelecto135, Holbach propõe que os bens provenientes dos prazeres, das riquezas ou da glória são
bens exteriores e, portanto, incertos, e afirma que “é em si mesmo que o homem deve encontrar uma
felicidade inalterável” (HOLBACH, 2015, p.810). Não se trata, porém, de uma felicidade fundamentada
em uma apatia ou uma misantropia, não é fora da sociedade que o indivíduo encontra essa felicidade
inabalável. Pelo contrário, essa felicidade interior é fruto do repouso da consciência moral, ou seja,
de um sentimento interior que se tem quando se contribuiu com a felicidade dos seus semelhantes, e
se obteve o sentimento de reconhecimento da estima merecida, mesmo que a despeito da ingratidão
deles: “A Moral é a arte de bem viver com os homens. A virtude consiste em tornar-se feliz pela
felicidade que se proporciona aos outros” (HOLBACH, 1994, p.41). Esse sentimento interior que
fundamenta a felicidade pela virtude é o que Holbach denomina como amor de si. Nós iremos tratar
desse sentimento no próximo capítulo (cap. 3, 3.3).

2.6 Paixões e vontade

Antes de nos dedicarmos, portanto, às qualidades sociáveis da natureza humana, um aspecto
da sua ontologia é imprescindível de compreendermos mais profundamente. Para formular o que
Holbach chama de “moral universal”, o barão se propõe a encontrar aquilo que seria o componente
da natureza humana fundamental dessa moral universal. Este componente, como vimos, é a busca da
felicidade e bem-estar por meio da satisfação das necessidades, da obtenção do prazer e da prevenção
da dor. Podemos, assim, definir a moral natural de Holbach em dois registros complementares: de um
lado, uma moral racional e científica, que estabelece os critérios do juízo moral a partir da
conformidade entre a natureza humana e o conhecimento das leis que a governam; por outro lado,

“Pois tudo aquilo que no mais das vezes ocorre na vida e que junto aos homens é estimado como sumo bem,
como é lícito coligir a partir de suas obras, se reduz a estes três, a saber: as riquezas, a honra e o prazer. Por
esses três a mente é distraída a tal ponto que ela não pode pensar nem um pouco em algum outro bem”
(ESPINOSA, 2015, p.27).
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uma moral pragmática, que estabelece os critérios da ação adequada e justa, que está em
conformidade com os princípios da utilidade geral136. Como já indicamos anteriormente, há uma
articulação entre as paixões, o interesse e o princípio da utilidade nessa moral natural de Holbach: as
paixões são tomadas como os movimentos intensos de amor ou ódio pelos objetos que proporcionam
a felicidade; enquanto o interesse é visto como a força motriz das paixões; a utilidade, por sua vez, é
como uma bússola que orienta para a virtude, um referencial para o qual é possível direcionar o
interesse e a ação no caminho do bem-estar pessoal e da felicidade comum137. Neste sentido, as
paixões cumprem o papel de propulsoras de todo movimento, ou seja, elas são a origem da atividade
humana, sem as quais o ser humano seria apenas um ser inerte ou autômato, sem consciência moral
e sem sociabilidade, logo, sem as paixões, sequer a vida em sociedade seria possível.
Para compreendermos as paixões na filosofia moral de Holbach, vejamos, inicialmente,
como ele define a utilidade, sem a qual o indivíduo passional agiria desarrazoadamente, e incorreria,
no mais das vezes, na direção da sua autodestruição, e não no caminho que leva ao bem-estar pessoal,
à virtude e à felicidade. Tanto em A Moral universal quanto no Système social, vemos claramente a
afirmação de Holbach a respeito desse papel que a utilidade tem em relação às paixões e à felicidade,
sendo vinculada, inexpugnavelmente, à virtude:
Instruir os homens é indicar-lhes aquilo que eles devem amar ou temer; é incitar suas
paixões pelos objetos úteis, é ensinar-lhes a reprimir e a não excitar os desejos que
poderiam ter efeitos funestos, seja para eles mesmos, seja para os outros. […] Elas
são direcionadas para a utilidade pública, à qual, na vida social, a utilidade particular
de cada homem se encontra necessariamente ligada. Eis aí como os interesses
individuais diversos podem ser combinados com o interesse geral (HOLBACH, 2015,
p.35, grifo nosso).
A virtude é uma disposição habitual de fazer o que contribui para a felicidade dos
seres de nossa espécie, e se abster do que pode prejudica-los […] nós chamaremos
virtude aquilo que a experiência, a reflexão, a razão nos mostram todo o tempo, em
todos os lugares, conforme a utilidade geral e real dos habitantes da terra (HOLBACH,
1994, 93-4, grifo nosso).

Holbach estabelece uma vinculação entre a utilidade geral, como força orientadora do
interesse e das ações, e a virtude, por meio da qual a busca incessante pela felicidade se reflete na
contribuição para a felicidade geral, o que nos permite compreender o porquê de Holbach não
distinguir a moral da política, mas associá-las num mesmo modelo de compreensão da natureza
humana. Moral e política se reúnem naquilo que é comum à natureza humana, ou seja, naquilo que o
ser humano individual é em sua essência, associado àquilo que ele deve ser em sociedade. A partir
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“[…] a ação virtuosa, tal como os objetos do interesse ou aqueles da felicidade, define-se por meio da
bússola da utilidade, que indica sempre a direção do bem-estar” (BOULAD-AYOUB, 1991, p.129).
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das qualidades intrínsecas da natureza humana, quais sejam, a sensibilidade e a razão, o amor por si
mesmo, as paixões e o interesse pela felicidade pessoal, temos a sua expressão na forma social dessas
qualidades, que são a sociabilidade natural, a virtude, a utilidade geral e a felicidade comum que
operam como as engrenagens centrais que articulam e movem as peças da natureza humana, em um
funcionamento harmonioso e equilibrado entre cada indivíduo consigo mesmo e entre cada indivíduo
em relação a todos os outros; cada uma dessas engrenagens, todas essas qualidades intrínsecas à
natureza humana que acabamos de citar, servem como ponto nodal entre um indivíduo e os outros, o
que seria o fundamento da ética consigo mesmo, da filosofia moral e da política, que integram o
sistema filosófico naturalista do barão138.
Essa articulação entre virtude, utilidade geral e felicidade comum só é possível graças ao
papel que as paixões desempenham na natureza humana. As paixões são, portanto, uma qualidade
essencial da natureza humana e não, contrariamente ao que a moral tradicional, teológica e metafísica
sempre apregoou, “doenças da alma, que precisavam ser totalmente extirpadas” (HOLBACH, 2015,
p.20, grifo do autor). A crítica que Holbach dirige aos filósofos espiritualistas que defendem a
contenção das paixões ou mesmo sua (tentativa de) extirpação da natureza humana, é reiteradamente
retomada ao longo de suas obras políticas de 1773, além de ocupar um espaço considerável também
no Sistema da Natureza. Mas é em A Moral universal que essa crítica ocupa um espaço mais
contundente, tendo em vista que as paixões são, nessa obra, o núcleo temático e o cerne da sua
proposta de uma moral universal Como sugere Staquet, nas últimas obras políticas, e em A Moral
Universal em especial, “cada vez mais, Holbach funda sua moral e sua política sobre as paixões”
(STAQUET, 2011, p.399). Nessa obra, Holbach é mais enfático a respeito de as paixões não serem
defeitos ou desvios da natureza humana, mas qualidades derivadas da sensibilidade, que emergem do
corpo e o põe em atividade:
Mas as paixões dos homens são doenças do mesmo modo que a fome, que lhes é
natural, que os solicita a se nutrir, que faz que eles desejem os alimentos mais
adequados aos seus gostos, que os adverte de uma necessidade do seu organismo que
eles devem satisfazer se quiserem se conservar (HOLBACH, 2015, p.20).

Uma moral que impedisse o ser humano de ter paixões seria uma moral que o destituiria de
sua natureza, porque um ser natural possui um corpo orgânico constituído por afetos, desejos,
interesses e inclinações. Sem paixões, o corpo não seria nada além de uma substância homogênea e
etérea, sem extensão, sem movimento nem atividade, o que seria impossível, tendo em vista que essas
são as qualidades do espírito e esse, como substância, não existe. Além de ser uma qualidade do corpo
e da sensibilidade, as paixões são importantes para a dinâmica da própria vida em sociedade, porque
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ao buscar os bens necessários à sua felicidade, o indivíduo se vê levado a realizar as interações
pessoais e sociais que as mobilizam e constituem sua vida afetiva e social. Ou seja, isento de paixões,
cada membro da sociedade seria inerte e inútil a si mesmo e a todos os outros, e a sociedade
simplesmente não poderia existir139. O ascetismo defendido pela maior parte dos teólogos e filósofos
espiritualistas é, nesta perspectiva materialista e eudemonista de Holbach, um contrassenso em se
tratando tanto da felicidade pessoal quanto da vida em sociedade:
Um homem desprovido de paixões ou de desejos, longe de ser um homem perfeito,
como pretenderam alguns pensadores, seria um ser inútil para si mesmo e para os
outros, e com isso pouco feito para a vida social. Um homem que não fosse suscetível
nem de amor, nem de ódio, nem de esperança, nem de temor, nem de prazer, nem de
dor – em poucas palavras, o sábio do estoicismo – seria uma massa inerte que não
poderia de maneira alguma ser posta em ação […] Como incitar ao bem seres
despojados de paixões e de interesses, para os quais não existe nenhum motivo
próprio para fazê-los agir? (HOLBACH, 2015, p.35-6).

A rigor, como já indicamos, as paixões são definidas como movimentos intensos de amor ou
ódio pelos objetos de que se necessita e por aqueles indivíduos que se acredita serem úteis ou nocivos
à própria conservação e obtenção do bem-estar140. Em si mesmas, elas não são boas tampouco más,
pois são os usos que delas fazemos que as tornam úteis ou nocivas. E elas são necessárias porque são
inerentes à natureza humana; elas correspondem ao desejo de autoconservação e à inclinação ao bemestar e felicidade, e são a causa de todo e qualquer movimento em direção a um objeto ou a um
indivíduo que satisfaça esse desejo e inclinação, ou correspondem a todo movimento de rejeição ou
repulsa a um outro objeto que ameace a autoconservação ou ponha em risco o bem-estar e felicidade.
As paixões, no entanto, têm seu lado perigoso, e devem ser direcionadas para a utilidade
geral, ou melhor dizendo, devem ser conduzidas em vista do bem comum da sociedade, sem, contudo,
prejudicar o interesse pessoal do indivíduo pela sua própria felicidade. Inclusive, Holbach enfatiza
que um bom governo é aquele que, ao conduzir as paixões de seus cidadãos, consegue estabelecer
um equilíbrio permanente entre esse interesse pessoal do cidadão e o interesse geral da sociedade,
possibilitando, assim, a felicidade geral por meio da promoção das felicidades particulares, sem, no
entanto, suprimir as paixões e subordiná-las, tão somente, ao interesse racional. É o que veremos mais
cuidadosamente no próximo capítulo (cap. 3), afinal, como já afirmamos acima, não é possível, na
perspectiva de Holbach, fazer o ser humano agir unicamente de maneira racional.

No Système Social Holbach já havia afirmado categoricamente sobre o papel das paixões na vida social: “A
sociedade tem necessidade das paixões de seus membros para incitá-los a trabalhar por sua conservação […]
Um homem sem interesses não estaria disposto de modo algum a ocupar-se dos interesses dos outros. Um ser
sociável deve então ter paixões e desejos” (HOLBACH, 1994, p.106).
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“Todas as paixões se reduzem a desejar algum bem, algum prazer, alguma felicidade real ou falsa e a temer
e fugir de algum mal, seja verdadeiro ou imaginário” (HOLBACH, 2015, p.19).
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Uma passagem no capítulo de A Moral universal que trata da “utilidade das paixões” talvez
esclareça esse ponto: “O moralista deve expor as vantagens da virtude e os inconvenientes do vício.
A tarefa do legislador é convidar, interessar e mesmo forçar cada um, por seu próprio interesse, a
contribuir para o interesse geral” (HOLBACH, 2015, p.35). Não devemos nos enganar, contudo, com
essa expressão “e mesmo forçar cada um”, compreendendo que, com isso, Holbach seja favorável a
um Estado onipotente, tal como o Leviatã hobbesiano, que força seus cidadãos a contribuir com a
manutenção do corpo político. A forma como o cidadão torna-se apto a colaborar com o bem comum
passa por um processo complexo que envolve a educação pessoal e pública e que tem na virtude o
seu horizonte mais forte; não somente o medo constritivo ou um sistema severo de punições. O
cidadão holbachiano ideal não contém suas paixões por receio de penas e castigos ou pratica ações
virtuosas somente em busca de recompensas psicológicas ou econômicas, mas procura a todo instante
a recompensa oriunda da virtude, que é o fortalecimento do seu amor por si mesmo e da sua
consciência moral, cuja afeição que ele tem por si mesmo é ampliada e estendida àqueles com quem
ele compartilha a vida, alimentando, assim, um círculo virtuoso de sentimentos como afeição, ternura,
benevolência e piedade. Quanto mais ele tem sentimentos nobres em relação aos seus, mais eles
desenvolvem esses sentimentos em relação a ele. São as paixões prejudiciais à sociedade que esse
cidadão ideal é compelido a evitar, e neste mesmo processo, as paixões que são benéficas à sociedade
são incentivadas e promovidas pelos pais, por meio da educação e formação do seu temperamento, e
pela autoridade soberana, por meio da educação pública e pelas leis e costumes que as encorajam.
Apenas aqueles indivíduos que sejam, por sua própria natureza, inaptos à vida social, devido a um
temperamento insociável, quando suas paixões os inclinam às ações perversas com tamanha força
que a educação e o estímulo da virtude não são suficientes para desviá-los do crime, é que devem ser
contidos pelo rigor das leis e pela força do Estado. Ao mesmo tempo, Holbach atribui a quantidade
de indivíduos com essas características à própria forma de gestão do governo e do exemplo que dão
as classes superiores às classes mais baixas, incentivando e promovendo as virtudes ou os vícios na
vida social (ver cap.6, 6.2; 6.3).

*
Analisando de forma mais rigorosa a perspectiva de Holbach, não devemos considerar as
paixões como catalogadas entre aquelas que são boas e aquelas que são ruins. Todas as paixões são
naturais e provenientes da constituição física do indivíduo, e derivam do seu interesse pela felicidade,
de modo que haja duas paixões mais fortes e originárias das outras, que são o amor pelo que é útil e
o ódio pelo que é nocivo. As paixões visam à satisfação dos desejos, contudo, é necessário fazer com
que elas tenham um uso vantajoso não só para o indivíduo, mas também para a sociedade. Holbach
estabelece uma delimitação muito clara para o uso das paixões em favor da utilidade comum e
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felicidade geral. Por exemplo, a ambição, que é o desejo pelas riquezas e pela glória, pode ser uma
paixão útil quando visa ao bem-estar pessoal e à felicidade comum; “Todas as nossas paixões são
louváveis, quando elas são reguladas pela justiça; todas as nossas paixões são virtudes, quando elas
têm por objeto o bem da sociedade” (HOLBACH, 1994, p.156). Ou seja, as paixões comumente
consideradas nocivas podem ser direcionadas para a virtude, dependendo do modo como o indivíduo
seja capaz de direcioná-las, ou pela própria maneira como a sociedade incentiva e estimula
determinadas práticas sociais que decorrem dessas paixões.
O caráter benéfico ou nocivo das paixões provém, portanto, dos seus efeitos pessoais e
sociais. Por essa razão, assim como os legisladores, também os governantes, pais e preceptores – ou
seja, todos aqueles que gozam de certo grau de autoridade sobre os outros, de acordo com a hierarquia
natural e necessária existente nas sociedades – precisam instruir cada indivíduo a bem orientar suas
paixões na direção da virtude, indicando-lhes que tipos de objetos eles devem adequadamente amar,
odiar e temer. A autoridade deve incitar os cidadãos a desejar os objetos úteis à sua felicidade e à dos
outros, ao mesmo tempo em que deve ensiná-los a detestar tudo o que seja contrário não só à sua
felicidade pessoal, mas, também, contrário à utilidade comum e à felicidade geral.
Mais precisamente, Holbach argumenta que determinadas paixões devem ser
contrabalançadas por outras. Ele diz:
Opondo algumas paixões a outras, o temor à impetuosidade dos desejos desregrados,
o ódio e a cólera às ações nocivas, alguns interesses reais a alguns interesses fictícios
e imaginários, um bem-estar constante a algumas fantasias momentâneas, será
possível fazer das paixões um uso vantajoso (HOLBACH, 2015, p.35).

Ele não constrói uma distinção entre paixões simetricamente opostas, como, por exemplo,
opor amor ao ódio, a alegria à tristeza, a coragem ao medo, etc., – tal como encontramos, por exemplo,
no pensamento sobre os afetos em Espinosa141 –, pelo contrário, o barão sugere que é o objeto ao qual
a paixão se dirige que deva ser redirecionado. Em outras palavras, ele propõe que uma paixão que é
inicialmente nociva devido ao seu objeto pode tornar-se uma paixão útil quando direcionada para um
outro objeto, de outra natureza. É, portanto, ao uso que a paixão adquire conforme seu objeto de
desejo ou repulsa que determinará seu caráter útil ou nocivo ao bem-estar e à felicidade do indivíduo
e, consequentemente, que define qual papel essa paixão terá na utilidade comum e na felicidade geral.
O amor, por exemplo, é um sentimento necessário à conservação da espécie, mas deve ser temperado
para que cultive relações recíprocas entre o amante e o amado, sem que um acabe por prejudicar o
outro. Assim como o ódio pode ser legítimo quando ele se dirigir a uma injustiça ou a um ato de
crueldade, desde que ele seja contido nos seus devidos limites, e não se torne um desejo de pura
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vingança ou retaliação. A paixão da glória, que é o desejo de ser estimado e querido pela posteridade,
é útil se incita à coragem, à generosidade e à honradez, mas pode tornar-se funesta se visa a causar
dano a outros indivíduos ou outros povos. O amor pelas riquezas pode ser útil quando é a fonte do
trabalho e da atividade, mas torna-se perigoso se afasta o cidadão de seus semelhantes e faz dele um
avarento desconfiado e insociável. O temor, que é uma paixão que auxilia o indivíduo a evitar causar
dano a si mesmo, pode ser útil quando contém alguns insensatos a cometer atos prejudiciais aos
outros, quando eles sabem que estes atos serão severamente punidos pelas leis e desejam, assim,
evitar as dores da punição. Até mesmo a inveja, sentimento tão vilipendiado pelos moralistas, tornase, na perspectiva de Holbach, a possibilidade de uma admiração que leva à imitação daqueles que se
julga superiores, quando se busca merecer a mesma estima que eles, desde que essa inveja não se
transforme em um desejo de prejudicá-los142.
As paixões correspondem às necessidades do ser humano de conservar-se e de ser feliz.
Como vimos anteriormente, essas necessidades são, de modo geral, as mesmas para todos os
indivíduos; porém, os meios de satisfazê-las são diversificados, e essa diversificação decorre do modo
como o organismo possui paixões mais ou menos intensas ou embotadas. A força da imaginação para
combinar os objetos, a capacidade de sua memória para reter suas qualidades, o modo como os objetos
o afetam devido à sua sensibilidade, a disposição de suas paixões, se elas são mais ou menos fortes;
todos estes elementos internos configuram a singularidade do seu temperamento que o leva a agir de
modo impetuoso, entusiasta, feroz, ameno, lânguido, melancólico etc., enfim, são esses os elementos
que determinam o seu caráter. Porém, os desejos e as paixões também recebem influências externas,
devido às circunstâncias nas quais o indivíduo encontra-se imerso. Estas circunstâncias referem-se ao
clima no qual ele se encontra – um clima mais frio pode tornar o indivíduo mais melancólico, ou pode
torná-lo mais ativo; já um clima mais quente tende a torná-lo mais indolente; às leis às quais está
submetido – leis mais severas em relação aos desejos mais comuns tendem a irritar os cidadãos, leis
mais equitativas tendem a torná-los mais contentes e satisfeitos –; às formas de organização de sua
sociedade, como os hábitos e costumes que configuram as relações sociais – alguns costumes mais
arcaicos, como rituais irracionais violentos, tendem a tornar os cidadãos mais fanáticos e desumanos.
Essas circunstâncias podem ser, como vimos, derivadas de um universo simbólico que se manifesta
em seus hábitos sociais, decorrente das ideias que influenciaram a formação do caráter e que
constituem suas necessidades imaginárias. É importante lembrar que essas necessidades imaginárias
não dizem respeito necessariamente a posse de um bem físico, mas, amiúde, podem se referir a um

A reflexão sobre a inveja é tão interessante que resolvemos citá-la aqui: “A inveja, essa paixão tão comum
e tão vil, se enobrece quando, em vez de nos fazer odiar covardemente os grandes homens e os grandes talentos,
nos leva a imitá-los e a merecer, como eles, a estima de nossos concidadãos. Ela se transforma, então, em
emulação louvável” (HOLBACH, 2015, p.38).
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bem ideal, como um totem ou uma divindade. Caso esse indivíduo seja privado deste bem – ou, de
algum modo, da possibilidade de sua relação com ele –, ele sofrerá e se sentirá infeliz tanto quanto
se fosse privado de alimento ou de repouso. Uma sociedade de guerreiros, por exemplo, terá na ideia
de Pátria um bem ideal para todos os seus cidadãos, e fará feliz aquele que se sentir forte e corajoso
o suficiente para defender seu povo; uma outra, mais civilizada e letrada, terá esse bem ideal nas artes
e nas ciências, fazendo com que os mais sábios e eruditos sejam os mais felizes; já aquela em que o
luxo e as riquezas representam os maiores bens tornará feliz somente aquele que os possuir e puder
esbanjá-los para seus concidadãos.
A orientação das paixões depende, em grande medida, de duas forças que se impõem na
formação do caráter do indivíduo, quais sejam: por um lado, a educação e as leis e costumes sociais;
e por outro, a própria constituição do indivíduo, que está manifesta, como vimos, em seu
temperamento. Holbach sublinha:
Que a educação semeie nos corações algumas paixões úteis, para nós e para os
outros. Que ela impeça de se desenvolver, ou que sufoque com cuidado, aquelas das
quais resultaria o mal para nós e para os nossos associados. Que ela incite a atividade
necessária à sociedade. Que ela reprima ou suprima os impulsos perigosos. Que ela
direcione as vontades particulares para o bem geral do todo, ao qual o bem dos
membros está sempre ligado. Enfim, que o governo, de acordo com a moral, se sirva
das paixões dos homens para fazê-los querer e agir da maneira mais adequada ao seu
verdadeiro interesse (HOLBACH, 2015, p.38).

Essa orientação do caráter pela educação e as leis não é tão simples, tendo em vista que ela
precisa se adequar ao temperamento do indivíduo e, como vimos, o temperamento é particular e cada
um possui paixões, afetos, sentimentos e ideias muito singulares, pois cada indivíduo é um corpo
físico singular e único. Neste sentido, o caráter não é dependente unicamente da educação e das leis,
mas de um conjunto de elementos constitutivos que devem, alinhados, conduzir os indivíduos a terem
paixões benéficas e a praticar as ações virtuosas.
O meio pelo qual é possível efetuar essa configuração do caráter que inclina o indivíduo a
agir virtuosamente é o direcionamento da vontade. A vontade, tal como o interesse razoável, é
definida por Holbach como uma disposição interna que impulsiona o indivíduo a buscar os objetos
que ele vincula a sua felicidade ou a se afastar daqueles que ele considera perigosos: “Essa direção
[da vontade] não é determinada senão pela ideia de um bem ou de um mal vinculado ao objeto que
excita o desejo ou o temor, a afeição ou a aversão” (HOLBACH, 2015, p.39). Por essa razão, o barão
ressalta a importância de se conhecer suficientemente bem as qualidades dos objetos, pois o
desconhecimento dessas qualidades dificulta a orientação da vontade. É aí que está a importância da
experiência e do conhecimento da natureza. Se o indivíduo se vê impossibilitado de saber as
consequências que decorrem da escolha de determinado bem ou de determinada ação relativa a um
objeto de desejo, ele tende à hesitação, pois ora ele se inclina a desejá-lo, ora a sentir repulsa por ele.
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A hesitação da vontade, ou o que Holbach define como deliberação, é justamente essa oscilação em
alternar constantemente entre o desejo e a aversão por um mesmo objeto: “Deliberar sobre um objeto
é, alternadamente, amá-lo pelas qualidades úteis que se acredita encontrar nele e odiá-lo pelas
qualidades nocivas que se supõem nele” (HOLBACH, 2015, p.40).
Ele já havia alertado, no Sistema da Natureza, que essa hesitação da vontade e consequente
capacidade de deliberar sempre foi confundida, pelos moralistas e espiritualistas, com a ideia de
liberdade da vontade, como se o indivíduo estivesse em condições de ter poder de decisão sobre a sua
própria vontade ou sobre o seu próprio desejo, e pudesse, livremente, escolher desejar um objeto,
mesmo que ele o considere nocivo, ou recusar um objeto que ele julga benéfico para sua felicidade.
Mas na perspectiva materialista e determinista de Holbach, essa liberdade da vontade,
definitivamente, não existe. Holbach dedicou todo um capítulo no Sistema da Natureza para tratar do
“sistema da liberdade do homem”, e nesse capítulo ele se dedica a esclarecer o que é a vontade e
porque ela não é livre143. Em suma, trata-se do erro metafísico de considerar a alma como uma parte
da essência humana que, por ser espiritual, não está sujeita, tal como o corpo, às leis naturais da física.
No entanto, a alma, embora os espiritualistas a considerem o motor da atividade humana, está sujeita
às mesmas determinações do corpo, tal como Holbach demonstra ao longo de todo o Sistema da
Natureza: “ela está submetida à influência das causas materiais e físicas que afetam esse corpo, cuja
maneira de ser, habitual ou passageira, depende dos elementos materiais que formam o seu tecido,
que constituem o seu temperamento, que entram nele por meio dos alimentos, que o penetram e que
o rodeiam” (HOLBACH, 2010a, p.229).
Holbach não distingue os movimentos do corpo dos movimentos da alma, como geralmente
a tradição filosófica platônica, aristotélica e mesmo cartesiana o faziam, ao considerar que a alma
seria responsável por mover o corpo quando o indivíduo se encontrasse em posse de suas faculdades
intelectuais, a razão mais especificamente, ou que seria o corpo que moveria a alma, quando o
indivíduo não desfrutasse da posse de sua razão e fosse movido cegamente pelas paixões144. Porém,
para Holbach, não há influência do corpo sobre a alma ou da alma sobre o corpo; ambos são afetados
pelos objetos externos e se movem simultaneamente, sem hierarquia de um sobre o outro. O que há
é um processo de transmissão das sensações para a alma (cérebro), por meio dos nervos, e que, alçadas
à condição de percepções e ideias, servem de impulso à vontade, que põe o corpo em movimento.
A vontade, portanto, não é livre, mas inteiramente determinada pelo que podemos denominar
circunstâncias nas quais o indivíduo está envolvido. Ela é impulsionada por motivos, ou seja,
sentimentos de desejo ou repulsa que acionam a atividade do indivíduo em vista de realizar um bem
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Cf. CHAUÍ, 2011.
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para si mesmo. Longe de ser uma faculdade espiritual, a vontade nada mais é que um movimento do
cérebro:
A vontade, como já foi dito em outra parte, é uma modificação no cérebro pela qual
ele é disposto à ação ou preparado para pôr em funcionamento os órgãos que pode
mover. Essa vontade é necessariamente determinada pela qualidade boa ou má,
agradável ou desagradável do objeto ou do motivo que atua sobre os nossos sentidos,
ou cuja ideia permanece em nós e nos é fornecida pela memória (HOLBACH, 2010a,
p.233).

A hesitação e consequente deliberação, portanto, não deve ser confundida com livre-arbítrio
ou capacidade de escolher livremente, mas compreendida como uma estagnação física proveniente
do conflito entre duas forças opostas, a respeito do mesmo objeto, que se impõe à vontade do
indivíduo, quais sejam, o desejo e a repulsa simultâneos em possui-lo. Tal como uma pedra empurrada
com a mesma força em duas direções opostas permanece inerte, a vontade, impulsionada ao mesmo
tempo para desejar e repelir o objeto, mantém o indivíduo em suspensão, incapaz de tomar uma
decisão e agir prontamente145. Assim, Holbach alerta que, para evitar essa hesitação e possuir uma
vontade firme e resoluta, antes de tudo, é necessário conhecer bem as qualidades dos objetos e seus
efeitos:
Quando acreditamos estar seguros dos efeitos de nossas ações não balançamos mais,
nossa vontade deixa de ser oscilante, somos direcionados ou determinados em nossa
escolha pela ideia do bem-estar ligado ao objeto sobre o qual estávamos incertos;
nós agimos então para obtê-lo ou evitá-lo (HOLBACH, 2015, p.40).

Gislain observa que essa teoria da ação de Holbach é mais fisicalista que a de seus
contemporâneos, como Diderot e Helvétius, por exemplo, pois a dinâmica da tomada de decisão, para
o barão, nada mais é que o efeito de forças mecânicas que constrangem os indivíduos a agir ou à
inação146. Uma vontade firme e determinada, sem hesitações, é, neste sentido, um princípio básico
para a moral natural. Não é por acaso que Holbach defende arduamente o conhecimento científico da
Natureza e a educação pública. É por meio da instrução pela educação que os indivíduos, libertos dos
temores infantis da superstição e do medo da morte, que decorrem do desconhecimento da Natureza,
encontram-se em condições razoáveis de agir conscientemente. A ação do indivíduo que conhece
devidamente e tem consciência das relações adequadas entre os seres e os corpos é uma ação segura,
pois ele pondera as causas e efeitos e age em conformidade com a virtude da prudência, que é uma
das qualidades fundamentais do cidadão sociável.
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Por isso não devemos ignorar o papel que a vontade desempenha na moral natural de
Holbach. Quando ele afirma que o ser humano não é livre nas suas ações, ele está afirmando que, na
medida em que o indivíduo é afetado por um objeto e julga se ele é útil ou nocivo à sua felicidade,
sua vontade é mobilizada a desejar ou a sentir repulsa por esse mesmo objeto. A princípio, esse
impulso é imediato e pode fazer com que um objeto útil seja preterido ou um objeto nocivo seja
desejado. Como já indicamos anteriormente, a experiência e a razão, uma vez que possibilitem um
conhecimento mais apurado das propriedades e qualidades dos objetos, permitem um julgamento
mais adequado sobre a sua verdadeira utilidade. Um objeto cujas qualidades são bem conhecidas
tende a inclinar a vontade favoravelmente, ou não, em sua direção, sem hesitação.
Holbach também atribui uma importância fundamental aos costumes porque eles têm a força
de direcionar e mesmo de modificar a significação dos bens e dos objetos de desejo, e torná-los
compatíveis ou não com a ideia individual de felicidade pessoal e também de torná-los úteis para a
felicidade geral. Neste mesmo sentido, as leis também são essenciais, pois elas tornam a punição pela
posse de um bem ou a obtenção indevida de um objeto um motivo mais forte para que o indivíduo
contenha o seu desejo e a sua paixão de possui-lo, quando essa posse não seja conveniente para a
sociedade. Assim é possível estabelecer a ordem social por meio de um sistema de justiça que
funciona com base em incentivos e recompensas por práticas virtuosas e prevenções e punições de
práticas viciosas.

*
Em suma, a sensação torna-se ideia, e a ideia torna-se ação, isso é possível pelo processo de
emersão da consciência. No capítulo de A Moral universal sobre a consciência, Holbach a define da
seguinte maneira: “A consciência nada mais é que o conhecimento íntimo das modificações ou dos
efeitos que os objetos que o afetam produzem em seu organismo” (HOLBACH, 2015, p.8). Aqui, tratase de uma forma de conhecimento dos objetos e da ponderação de suas qualidades diante da busca da
felicidade, como já tratamos acima. O indivíduo recebe as impressões provindas de determinado
corpo, concebe uma ideia sobre ele e, pelas sensações aferidas, ele é capaz de emitir um juízo sobre
a utilidade desse corpo para a sua felicidade. Porém, outro processo emerge dessa consciência, quando
se trata das relações com outros indivíduos: trata-se da manifestação da consciência moral, que vai
deslocar essa forma de conhecer e ponderar a utilidade dos corpos naturais para as relações sociais,
ou seja, a mesma maneira de julgar se os objetos são úteis à felicidade é também a maneira como
julgamos a utilidade dos outros indivíduos para o nosso bem-estar e felicidade. Em um primeiro
momento, a ideia que se concebe sobre os outros assemelha-se a de qualquer outro objeto, é um
julgamento sobre o prazer ou a dor que esse indivíduo proporciona a nós; contudo, a moral só é
possível porque o pensamento é capaz de ir além desse juízo puro da utilidade e estabelecer outras
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relações entre o “eu” que o cérebro constitui em suas operações e os outros indivíduos, que são, de
uma maneira singular, uma extensão desse “eu”, porque são a causa do amor-próprio, ou seja, a causa
da estima e consideração que o indivíduo tem por si mesmo. Portanto, a consciência moral emerge
por meio de uma reflexão e um julgamento sobre si mesmo, quando o indivíduo se volta para o seu
interior e buscar identificar se é útil ou não para si mesmo e para os outros.
Além disso, pudemos compreender como, na moral natural de Holbach, há um hedonismo e
um eudemonismo bem consolidados, que não se tratam de dar vazão a todos os desejos e paixões e a
legitimar todas as ações provenientes da vontade do indivíduo, mas de compreender sua verdadeira
natureza, os verdadeiros motivos que o fazem agir de tal ou tal modo, e encontrar os meios mais
promissores para bem conduzir suas ações na direção de torná-lo um cidadão bom para si mesmo e
útil aos outros, o que fortalece os vínculos sociais e assegura a felicidade. Isso é possível porque a
felicidade, junto da utilidade e da virtude, configura um mecanismo moral que possibilita direcionar
o interesse pessoal – a utilidade que caracteriza o interesse natural e particular – e conduzi-lo ao
interesse coletivo – a virtude que configura o interesse social, que nada mais é que a felicidade geral.
Os sistemas moral e político são intrínsecos porque a ordenação da vida social tem origem no desejo
de felicidade que constitui a natureza humana. Holbach define, assim, o ser humano e o cidadão, que
são ligados por meio da concepção de ser sensível e racional, movido pelo desejo de felicidade e
sujeito à autoridade legitima da lei147. É por meio da educação, das leis e dos costumes que a sociedade
poderá influenciar a vontade do indivíduo e, assim, em vez de orientar seu desejo somente para os
objetos que servirão para sua felicidade particular, ela poderá direcioná-lo para os desejos mais úteis
socialmente. O indivíduo desejará os objetos que concernem a si próprio, e desejará que todos os
outros possam também obter aqueles que lhes são convenientes particularmente, promovendo assim
uma equidade em relação à satisfação dos desejos. Para isso ser possível, é preciso que cada membro
da sociedade deseje a felicidade dos seus semelhantes tanto quanto a sua, o que ocorre somente
quando há um ajuste entre o seu amor-próprio e as disposições e sentimentos que ele tem pelos outros.
Vejamos, a partir daqui, como o barão concebe a possibilidade de orientar os diferentes interesses,
paixões e vontades de cada um na direção daquilo que promove o bem-estar comum, fortalecendo,
assim, a coesão e a harmonia social, em suma, estabelecendo a felicidade geral, fim último de sua
filosofia.
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Cf. Josiane Boulad-Ayoub, Préface In HOLBACH, 1994, s/p.
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PARTE II – FILOSOFIA MORAL E POLÍTICA
CAPÍTULO 3 – A MORAL NATURAL DE HOLBACH

3.1 Reflexão introdutória: a propósito da antropologia filosófica de Tzsvetan Todorov

No capítulo anterior, vimos como Holbach preocupa-se em fundamentar a moral na natureza
humana, e o quanto ele se dedica em demonstrar as qualidades mais prementes do ser humano e de
sua natureza social. A partir daqui, iremos analisar, diretamente, o pensamento moral e político que
o barão desenvolve em suas obras, em especial, aquelas escritas no período de 1773 a 1776.
Mas, antes, pretendemos esclarecer um ponto importante do percurso que percorreremos
neste capítulo e adiante. Para isso, remetemo-nos, inicialmente, à obra do filósofo, linguista e ensaísta
búlgaro Tzvetan Todorov, A Vida em Comum: ensaio de antropologia geral, de 1995. A análise
inicial de Todorov é importante para trazer à luz um aspecto do pensamento de Holbach que,
aparentemente, passa desapercebido por seus comentadores, e que pretendemos, aqui, lançar um novo
olhar, acerca da categoria de pensamento a qual Holbach se enquadraria na História do pensamento
filosófico ocidental. Por isso, primeiramente, vejamos a distinção que Todorov apresenta sobre as
interpretações filosóficas da natureza humana e, em seguida, em qual dessas interpretações o barão
se situa na perspectiva do pensador búlgaro e, em que medida, essa interpretação, a nosso ver, está
equivocada.
A princípio, Todorov propõe uma interpretação antropológica do ser humano a partir de uma
perspectiva distinta da tradicionalmente utilizada pela Antropologia, que propõe a análise da natureza
humana a partir da sua vivência no interior das sociedades, enquanto Todorov propõe, em vez disso,
analisar a sociedade a partir do interior do ser humano, ou seja, fazendo o movimento inverso, ele
quer compreender melhor o impacto que a sociedade tem sobre o indivíduo e o lugar que as suas
relações sociais acabam por ocupar em sua psique. Em suma, ele quer saber que papel a sociedade
desempenha na natureza do ser humano. Como ele mesmo afirma: “tratar não do lugar do homem na
sociedade, como se faz habitualmente, mas, ao contrário, do lugar que a sociedade ocupa no homem”
(TODOROV, 2014, p.10). Trata-se de uma análise sobre a sociabilidade humana.
Todorov propõe algumas questões iniciais às quais ele pretende responder ao longo de seu
ensaio. Porém, a fim do que consideramos mais relevante para compreender o pensamento do barão
de Holbach, iremos nos restringir a algumas dessas questões que o filosofo búlgaro propõe:
Na verdade, o que significa o fato admitido, de modo geral, de que o homem é um
ser social? Quais são as consequências desta constatação, de que não existe eu sem
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tu? Em que consiste, para o indivíduo, a exigência de conhecer apenas uma vida em
comum? (TODOROV, 2014, p.10-1, grifo do autor).

Para responder a essas questões, Todorov propõe duas interpretações da natureza humana.
De um lado, uma tradição que considera o ser humano associal, que enxerga o indivíduo como egoísta
e autointeressado devido à sua natureza solitária. Dentro dessa mesma tradição, temos duas correntes
distintas. Uma, a dos moralistas da era clássica, que divide o ideal da vida humana em duas condições
possíveis: ou o ser humano hesita entre uma vida pública, real e social, e que, por isso mesmo, é
também uma vida enredada pela fraqueza da dependência dos outros indivíduos; ou uma vida privada,
a vida ideal e autêntica, que é difícil de ser alcançada, já que devemos nos preocupar em nos
aproximarmos mais dos deuses que dos homens e buscar, à revelia da nossa condição social, a
autossuficiência, afastando-nos o máximo possível das agitações da vida mundana148. De Montaigne
a Pascal, o ideal da vida humana consistiria, de acordo com essa corrente da tradição associal, em
buscar a sabedoria, preterindo uma vida social e preferindo uma vida retirada, de recolhimento e
reflexão, e não se sujeitando à exigência de aprovação dos outros indivíduos:
Lamentando, Pascal constata: não sabemos nos bastar a nós mesmos;
melancolicamente, ele nos observa entregues a um divertimento social perpétuo. A
socialidade149 é o real, mas o ideal, também verdade profunda de nosso ser, é a
solidão: esta é a primeira grande versão da concepção individualista que subjaz as
nossas representações da vida humana (TODOROV, 2014, p.17).

Outra corrente dessa tradição associal estabelece uma interpretação diferente da oposição
entre vida real e ideal, e entre sociabilidade e solidão. Nessa corrente, mais do que uma preocupação
existencial da condição humana, com o seu interesse pela sabedoria e a ascese pessoal, há uma
preocupação moral maior, da qual emerge uma interpretação política e psicológica da natureza
humana, que agora considera como real a vida política, e natural o desejo de dominação dos outros.
É uma tradição inaugurada por Maquiavel e estendida com Hobbes, La Rochefoucauld e os
materialistas franceses do século XVIII, dentro da qual Holbach estaria incluído.
Segundo Todorov, de acordo com essa tradição, a sociabilidade é mera aparência, a
moralidade é pura convenção e pantomima, ou seja, “[…] somente em aparência, e para concordar
com as exigências da moral oficial, o homem se ocupa dos outros; na verdade, ele é um ser puramente
egoísta e interessado, para quem os outros homens são apenas rivais e obstáculos” ( TODOROV, 2014,
p.17). Não somente ele é egoísta e autointeressado, como, devido ao seu caráter solitário, ele tende a

“O comércio com os outros homens é um fardo do qual é preciso se livrar; o consentimento demandado ao
próximo não passa de uma vaidade condenável que só seria tolerada pelo sábio; este aspira à autarquia, à
autossuficiência” (TODOROV, 2014, p.16)
148
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A tradução utiliza o termo socialidade para o original em francês sociabilité. Consideramos uma tradução
mais adequada o uso de sociabilidade, mas manteremos, nas citações, o uso da tradução em referência.
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desejar exercer o poder sobre todos os outros, para garantir, assim, a sua própria conservação: “Se ele
não estivesse sujeito a poderosas exigências, as da sociedade e as da moral, o homem, ser
essencialmente solitário, viveria em guerra perpétua com seus semelhantes, numa busca desenfreada
pelo poder” (TODOROV, 2014, p.18).
Uma vez sendo o ser humano egoísta e solitário, só há dois caminhos possíveis para a moral
e a política: ou se combate essa natureza humana, ou se exaltam as suas qualidades, pretensamente
insociáveis, que podem se converter em uma forma específica de sociabilidade. Para Todorov, La
Rochefoucauld, por exemplo, entende que a primeira via é a mais confiável, pois “a vida em sociedade
restringe o apetite imoderado dos homens e lhes impõe o aprendizado da reciprocidade; o ideal social
é preferível ao real egoísta” (TODOROV, 2014, p.18). Neste sentido, aquilo que conhecemos por virtude
e bons sentimentos não seriam nada além de disfarces que o amor-próprio e o interesse empregam
para esconder as suas verdadeiras intenções. Kant, por sua vez, seria da mesma opinião, pois sua ideia
de insociável sociabilidade150 revela uma contradição na própria natureza humana, a inclinação em
fugir da sociedade e a necessidade de buscá-la insistentemente: “Os homens ficam dilacerados entre
sua aspiração ao poder ilimitado, não partilhado com os outros, e sua incapacidade de se privar da
sociedade, resultado de sua fraqueza” (TODOROV, 2014, p.21). Ainda segundo Kant, conforme
Todorov nos apresenta, na natureza humana haveria três modalidades de ação que visariam ao poder:
o desejo pelas honras, o desejo pela dominação e o desejo pelos bens; no caso dos bens, os outros são
tomados por obstáculos; no caso da dominação, eles seriam os instrumentos; e no caso das honras, o
indivíduo deveria se desfazer dos outros dois para tomar os outros indivíduos como complementares
a si mesmo. Nos termos do próprio Todorov:
O próprio das honras (no plural) é que elas nos devem ser concedidas por
outros que não nós mesmos, por aqueles que estão habilitados a fazê-lo; esses
outros não podem então ser reduzidos ao papel de rivais ou de obstáculos que,
como nós, aspiram às mesmas distinções. O outro é, aqui, ao mesmo tempo,
irredutivelmente, diferente de si e complementar (TODOROV, 2014, p.22).
Cabe, assim, tão somente conter as paixões e desejos, em uma tentativa de, forçadamente, e
indo de encontro às inclinações pelo desejo de poder atiçado pelo amor-próprio e o interesse, tornar
os seres humanos sociáveis, por meio das paixões sociais, como o desejo de glória e honra, no caso
de La Rochefoucauld, ou pelo uso da razão e do imperativo categórico, no caso de Kant.
A segunda via seria representada, por exemplo, pelos materialistas do século XVIII, por
quem Todorov passa rapidamente em sua análise. Para esses autores, segundo o filósofo búlgaro, não
adianta tentar conter ou eliminar as paixões e os desejos da natureza humana, pelo contrário, a moral
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deve não apenas permitir, como deve ser fundamentada nas inclinações e paixões humanas: “sugerese que é melhor calcar o ideal sobre o real, em vez de opor um ao outro” (TODOROV, 2014, p.23). Não
aprofundando mais a sua análise sobre os materialistas para além dessa constatação, Todorov voltase em seguida para Nietzsche.
De outro lado, há uma outra tradição que não aposta no interesse e no egoísmo como
fundamentos da conduta e da moral humana, mas que enxerga o ser humano como um ser tencionado
a viver com os outros indivíduos, isto é, um ser necessariamente social. Os Antigos como Platão,
Aristóteles e Cícero vão nessa direção. A excelência do ser humano está na virtude, e os outros
indivíduos são necessários para a sua manifestação151. Ou seja, segundo essa tradição que Todorov
denomina como social, o ser humano é incompleto e tem necessidade da convivência com os outros
indivíduos; como o próprio filosofo búlgaro afirma, parafraseando Aristóteles: “os animais e os
deuses são autossuficientes; portanto, podem ser imaginados sós; quanto ao homem, ele é,
irremediavelmente, incompleto e tem necessidade dos outros” (TODOROV, 2014, p.27). Porém, para
essa tradição antiga, essa necessidade que se tem dos outros implica convivência e não
complementaridade. Para Platão, por exemplo, isso está explícito no mito do Andrógeno, narrado por
Aristófanes em seu Banquete, quando ele afirma que o homem é incompleto e busca sua
complementaridade em seu outro “eu” separado de si. Essa complementaridade desejada, porém,
implicaria mais um desejo relacionado à sexualidade e reprodução do que propriamente a uma vida
em comum, segundo o filósofo búlgaro. Aristóteles, por outro lado, ao dizer que o ser humano é um
animal social, busca mostrar que o homem é necessário ao homem, contudo “[…]A relação que
Aristóteles pretende é a copresença dos indivíduos no seio de uma cidade, e não a complementaridade
daquele que olha e daquele que é olhado” (TODOROV, 2014, p.27); ou seja, essa necessidade mútua
que os seres humanos têm uns dos outros é uma necessidade restrita a ter os outros como um meio
natural para as suas próprias necessidades, e não, exatamente, uma reciprocidade que implica uma
vida em comum.
Mas o que mais nos interessa na análise de Todorov vem a seguir. A sua interpretação dos
pensamentos de Rousseau e Adam Smith. Segundo ele, Rousseau postula que o ser humano é um ser
que necessariamente precisa dos outros indivíduos. Porém, houve alguns equívocos na interpretação
de seu pensamento, na medida em que duas dificuldades se impuseram ao se interpretar
filosoficamente os seus textos: a primeira diz respeito à antropologia filosófica apresentada no
Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, pois trata-se de um
retrato hipotético e não de um relato histórico – como o próprio Rousseau adverte, aliás –, como se
costuma associar o conceito proposto por Rousseau de “estado de natureza” com a ideia comum de
151

Cf. TODOROV, 2014, p.27.
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“bom selvagem”. A segunda dificuldade, segundo a análise de Todorov, está em uma confusão que
se pode fazer entre, por um lado, a pessoa Jean-Jacques Rousseau, afeito à solidão por ter um
“temperamento suscetível e desconfiado” (TODOROV, 2014, p.29) e seus escritos autobiográficos – o
que pode nos levar a uma consideração equivocada, a de que Rousseau faça uma defesa da solidão
ou que ele seja adepto da teoria do recolhimento e da ascese – e, de outro lado, as suas ideias sobre a
natureza humana presentes em suas obras teóricas sociais e políticas. O próprio Rousseau faz uma
ressalva a si mesmo em seus Dialogues [Diálogos]: “A solidão absoluta é um estado triste e contrário
à natureza” (J.J. Rousseau, Dialogues, p.813 apud

TODOROV,

2014, p.29), o que representa, de

maneira clara, não uma discrepância entre autor e obra, mas apenas que devemos saber distinguir,
devidamente, de um lado, o homem Rousseau e seu acerto de contas consigo mesmo, e de outro, suas
ideias sociais e políticas sobre a natureza humana.
Pois bem, Rousseau segue, até certo ponto, a tradição de Montaigne e Pascal, da vida
retirada, condenando a vida em sociedade como uma vida de perturbações. Mas ele parte da distinção
entre amor de si – sentimento verdadeiro e genuíno que preza pela autoconservação e fonte da piedade
natural e das virtudes – e amor-próprio, “sentimento existente apenas em sociedade e que consiste
em nos compararmos aos outros, em nos julgarmos superiores a eles e em desejá-los inferiores”
(TODOROV, 2014, p.30). Em se opondo à tradição moralista de La Rochefoulcaud e Hobbes, que
esgota, por sua vez, o campo das relações sociais na competição e na comparação, Rousseau aponta
para uma direção diferente, a possibilidade de uma outra forma de existência coletiva. Na
interpretação de Rousseau por Todorov, em sociedade, os seres humanos têm necessidade de atrair
para si o olhar dos outros; os outros ocupam, assim, uma posição contígua e complementar: o
indivíduo quer ser visto, ele busca a estima pública, tenta ser interessante para os outros da sua
espécie. Essa necessidade de ser visto e de ser considerado, em Rousseau, vai muito além da simples
aspiração à honra e ao prestígio152, como vemos em La Rochefoucauld e Hobbes, por exemplo. O
autor genebrino pretende dizer, com isso, que o ser humano é carente de algo que somente os seus
semelhantes podem lhe oferecer, porque as relações com os outros ampliam a dimensão do seu
próprio “eu”. Neste sentido, Todorov afirma que “a socialidade não é um acidente nem uma
contingência: é a própria definição da condição humana” (TODOROV, 2014, p.31). Citando, inclusive,
uma passagem do Discurso sobre a Origem da Desigualdade,153 o filósofo búlgaro reforça seu
argumento de que Rousseau enfatiza um sentimento de consideração sobre nós mesmos que está
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Cf. TODOROV, 2014, p.31.

“O Selvagem vive em si mesmo, o homem sociável [e isto quer dizer, não o esqueçamos, o homem tal como
existe realmente] sempre vive fora de si, não sabe viver senão segundo a opinião dos outros e é, por assim
dizer, apenas do julgamento destes que ele concebe o sentimento de sua própria existência” ( ROUSSEAU,
Discours sur l’origine de l’inégalité, p.193 apud TODOROV, 2014, p.33).
153

100

depositado nos outros, que estende e reforça o sentimento de nossa própria existência154: “As relações
com os outros tornam maior a dimensão do si mesmo, em vez de diminui-lo. Esta característica
transforma o homem naquilo que ele é, ela é a fonte de suas virtudes e de seus vícios, de suas
incessantes infelicidades e de sua frágil felicidade” (TODOROV, 2014, p.33).
Todorov afirma, em seguida à sua análise de Rousseau, que Adam Smith, leitor e admirador
do filósofo genebrino, o considera um aliado na sua batalha contra a filosofia moral de Hobbes, La
Rochefoucauld e Bernard de Mandeville. Em sua obra Teoria dos Sentimentos Morais, vemos ecos
da ideia de consideração de Rousseau nos conceitos smithianos de simpatia e aprovação. Tanto isso
é verdadeiro que Smith é categórico ao afirmar que a ausência de consideração, o que ele denomina
desprezo, é considerada o maior dos males que pode atingir o ser humano. Para Smith, o indivíduo é
extremamente incompleto, ele não pode privar-se do olhar dos outros sem sofrimento: “A necessidade
de ser visto não é uma motivação humana entre outras: é a verdade das outras necessidades”
(TODOROV, 2014, p.36). Seguindo esse raciocínio, a acumulação egoísta de riquezas seria tão somente
um meio de o indivíduo assegurar a consideração dos outros, e não um fim em si mesmo, segundo a
interpretação de Todorov. Além disso, Smith não confunde a vaidade com uma interdependência
entre os homens. É isto que ele critica, inclusive, em La Rochefoucauld e Mandeville, a afirmação
categórica de que apenas o interesse nos governa e que nossas ações visam tão somente atrair a
consideração dos outros. Todorov é preciso em sua comparação entre Rousseau e Smith:
Portanto, o fundamento de qualquer julgamento reside na referência ao outro:
como para Rousseau, para Adam Smith, os valores e, consequentemente, a
ética bem como a estética, podem nascer apenas na sociedade. Não podemos
emitir um julgamento sobre nós mesmos sem sairmos de nós e sem nos
olharmos através dos olhos dos outros. Se pudéssemos educar um ser humano
no isolamento, este seria incapaz de julgar, até a si mesmo: faltar-lhe-ia um
espelho para se ver (TODOROV, 2014, p.38).
O que possibilita ao ser humano estabelecer juízos é a vida em sociedade. O fundamento da
moral, os valores, portanto, só podem nascer da vida em comum. Isso, no entanto, não significa que
sejamos reféns do julgamento positivo dos outros, pois “esse julgamento pode ser volátil e
superficial” (TODOROV, 2014, p.39). Para escapar a essa armadilha, Smith propõe uma entidade ideal
isenta dos defeitos humanos, uma representação interior designada por ele como consciência: o outro
generalizado é o olhar dos outros em nosso interior, de modo que a consciência se constitui, assim,
por um sentimento interior pela nossa dignidade, caráter moral e nobreza. Todorov assim resume o
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Cf. Dialogues, p.805 apud TODOROV, 2014, p.33. É importante lembrar, o que Todorov não diz, que se trata
de nossa existência como ser social. Isso significa que há um desdobramento em nossa forma de existir, pois
agora ela também se projeta no plano social. Cf. MARUYAMA, 2001.
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pensamento moral de Smith como um pensador dentre os quais pensam o ser humano como
naturalmente sociável:
Os mais poderosos motivos da ação humana não são designados prazer,
interesse, avidez, nem, por outro lado, generosidade, amor pela humanidade,
sacrifício de si; mas, sim, desejo de glória e consideração, vergonha e culpa,
medo da falta de estima, necessidade de reconhecimento, apelo ao olhar do
outro... (TODOROV, 2014, p.40).
Dito isto, não pretendemos entrar no mérito de saber se as análises de Todorov sobre os
autores citados estão corretas ou não155. Mas consideramos útil e esclarecedora a forma como ele
distingue a perspectiva associal da social a respeito da natureza humana. Porém, a nosso ver, podemos
nos perguntar se Todorov está sendo justo com a tradição materialista setecentista e, em especial,
com o barão de Holbach. Na sua visão, nesta tradição a sociabilidade não passa de aparência ou
artifício útil para a conservação do indivíduo que, sem ela, permaneceria em perpétuo conflito com
seus semelhantes. A nosso ver, o barão, além de se enquadrar, mais precisamente, na tradição que
considera o ser humano naturalmente um ser social, poderia ser colocado ao lado de Rousseau e Adam
Smith no que tange à importância que o olhar e a estima dos outros indivíduos adquirem na sua
concepção de natureza humana e na formulação de sua filosofia moral.
A partir daqui, portanto, trataremos de demonstrar como Holbach está distante de uma
perspectiva associal que considera o ser humano egoísta e voltado unicamente para os seus interesses
– que não é uma visão apenas de Todorov sobre este autor, vale ressaltar, mas um lugar-comum entre
estudiosos do Iluminismo, que enquadram Holbach entre filósofos que se ocupam estritamente de
desconstruir a religião e defender a razão, um reducionismo descabido sobre seu pensamento
filosófico156 – e que, na realidade, a filosofia moral que ele desenvolve implica necessariamente uma
sociabilidade natural, uma noção de consciência moral e um sentimento interior de estima por si
mesmo, que ele denomina como amor de si ou amor-próprio – que nós poderíamos chamar hoje de
autoestima –; esses conceitos, aliados às noções, que vimos anteriormente, de paixão, interesse e
utilidade, são o cerne do desenvolvimento de uma concepção de moral natural que o barão almeja
como uma moral universal, fundada sobre a natureza das coisas, e, em sua visão, a única doutrina

155

Mesmo porque Todorov parece somente levar em consideração as análises de Rousseau sobre as sociedades
corrompidas, tal como descritas no segundo Discurso. Como se sabe, quando as reflexões do genebrino se
deslocam para o âmbito da ética, vemos surgir um princípio das ações morais, que ele denomina consciência
moral, e que está para além dos julgamentos que fazemos a partir da relação com o mundo à nossa volta; e,
portanto, independe da necessidade de ser admirado e prestigiado, característica do ser social já corrompido,
isto é, desnaturado. A consciência moral, princípio inato de justiça, torna dispensável a presença do outro na
ampliação da dimensão do seu próprio “eu”. Este princípio, tão essencial na filosofia de Rousseau, parece ter
sido deixado de lado por Todorov.
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Cf., por exemplo, HIMMELFARB, 2011; CASSIRER, 1992.
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moral capaz de aprimorar a vida humana, de tornar tanto os indivíduos quanto as sociedades felizes,
levando em consideração a realidade da natureza humana e todas as suas potencialidades e limitações.

*
Como já dito anteriormente, as obras de Holbach de 1773 a 1776 buscam fundamentar uma
filosofia moral e política, e temos em A Moral Universal talvez o seu desenvolvimento mais bem
consolidado, pois nesta obra encontramos a construção de uma antropologia filosófica e uma
psicologia social concatenadas com princípios morais, sociais e políticos muito bem delimitados e
definidos. A começar pela definição de moral que o barão apresenta, ele a institui, nessa obra, como
o dever dos membros de uma sociedade:
A moral é a ciência das relações que subsistem entre os homens e dos deveres que
decorrem dessas relações: se preferirem, a moral é o conhecimento daquilo que
devem necessariamente fazer ou evitar os seres inteligentes e racionais que queiram
se conservar e viver felizes em sociedade (HOLBACH, 2015, p.3, grifo nosso).

A ênfase no termo dever propõe definir a moral como o compromisso social do cidadão com
o bem público e, além de um compromisso com os outros indivíduos, torna-se também um
compromisso que ele assume consigo mesmo. Holbach define os deveres como “os meios que um ser
inteligente e suscetível de experiência deve adotar para obter a felicidade para a qual sua natureza o
força a tender incessantemente […] Em poucas palavras, o dever é a adequação dos meios à finalidade
a que nos propomos” (HOLBACH, 2015, p.4). No registro da moral, o dever é a obrigação que o ser
humano tem, enquanto membro de uma comunidade política, ou seja, enquanto cidadão, em agir bem
consigo mesmo e com os outros; trata-se das suas ações serem direcionadas visando ao bem-estar e
felicidade pessoais, mas vinculando isso àqueles com quem ele compartilha a vida. Ele enfatiza isso
no penúltimo capítulo de A Moral universal, em que trata da felicidade:
Proporcionar ao homem uma felicidade duradoura que nada possa alterar e relacionar
essa felicidade com a dos seres com os quais ele vive – eis o problema com que a
moral deve se ocupar e que se tentou resolver nesta obra. O objetivo era provar que
a verdadeira felicidade consiste no testemunho invariável de uma boa consciência,
esse juiz incorruptível estabelecido para sempre dentro de nós mesmos para nos
aplaudir pelo bem que nós fazemos e cujos decretos são confirmados por aqueles
sobre quem agimos (HOLBACH, 2015, p.811-2).

É importante observarmos como ele enfatiza que o cidadão tem como dever reconhecer que
suas ações refletem diretamente no bem-estar e na felicidade dos outros cidadãos e, uma vez que ele
tenha conquistado a benevolência e a estima deles por meio da virtude, só assim ele é finalmente
capaz de desfrutar do próprio bem-estar e da própria felicidade. Para compreendermos, portanto, a
dimensão da filosofia moral que Holbach desenvolve em A Moral Universal, precisamos definir
adequadamente alguns conceitos que ele elabora, como o de consciência moral, de amor-próprio ou
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amor de si, de sociabilidade natural e de virtude. Essa é a tarefa à qual nos propomos a realizar a partir
daqui.
Grosso modo, Holbach irá insistir, ao longo de A Moral universal, que não é possível a um
indivíduo tornar-se feliz sozinho ou em detrimento da felicidade de todos os outros. Este seria, aliás,
o mote da tirania, à qual ele se dedica a confrontar virulentamente em suas obras, desde os primeiros
textos anticlericais, como o Le christianisme devoilé157, e, principalmente, no Sistema da Natureza e
nas suas últimas publicações de 1773 e 1776.

3.2 O papel da consciência na moral natural

Em A Moral universal, vemos uma articulação fundamental entre a felicidade pessoal e a
felicidade dos outros indivíduos, sem os quais a felicidade pessoal seria impossível158; essa
articulação é feita justamente pelo conceito de consciência moral, que está estritamente vinculado aos
de amor de si e de virtude. Ele diz, já quase ao final de A Moral universal:
Portanto, é em si mesmo que o homem deve encontrar uma felicidade inalterável; e
somente a virtude pode produzir nele não uma insensibilidade melancólica e nociva,
mas uma atividade regulada, que ocupe agradavelmente o espírito sem fatigá-lo ou
lhe causar desgosto. Como a virtude nada mais é que a disposição habitual de
contribuir para o bem-estar de nossos semelhantes, e como o homem virtuoso é
aquele que põe essa disposição em prática, deduz-se que o homem sociável não pode
ter uma felicidade isolada e que a sua felicidade depende sempre do bem que ele faz
aos outros (HOLBACH, 2015, p.810).

Para entendermos melhor esta passagem e o objetivo da moral natural de Holbach,
precisamos compreender, portanto, essa articulação entre os conceitos de consciência moral ou boa
consciência, de amor de si e de virtude. Assim, teremos uma dimensão mais precisa de como Holbach
desenvolve sua filosofia moral.

“É certo que o homem é um ser sociável, que procura em tudo sua felicidade […] que a felicidade
acompanhe as ações úteis e virtuosas; que a vergonha, o desprezo e o castigo punam o crime e o vício; então
a moral será humana, fundar-se-á em sua própria natureza” (HOLBACH, 2021, p.20).
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Essa ideia está presente, de modo muito evidente, em uma obra bem pouco estudada do barão, o Essai sur
les prejugés: “Todo homem que faz o mal é cego; todo homem desregrado é um ser desprovido de razão cuja
conduta prova que ele desconhece sua natureza, que ele ignora o que ele deve a si mesmo, o que ele deve aos
outros, o preço atribuído à estima merecida de si, o interesse que ele tem em merecer a estima daqueles que o
circundam. Qualquer um que ignore todas essas coisas não pode ser chamado de um homem esclarecido;
aquele que se mostra insensível à benevolência, à aprovação, à ternura de seus associados, não difere em nada
das feras. Aquele que não percebe que seus vícios tendem à sua própria destruição não é um ser inteligente,
cuja essência e o propósito é querer se conservar. Aquele que desconhece as vantagens inestimáveis da
associação e os meios de torná-la útil e agradável ao seu ser, não é nada além de um insensato e não um
amigo da sabedoria” (HOLBACH, 2007a, p.118, grifo nosso).
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Como vimos anteriormente, a consciência moral é o conhecimento das relações entre nossas
ações e os seus efeitos. A princípio, Holbach considera a consciência um sentimento adquirido,
provindo da nossa capacidade de julgamento a partir das experiências e das reflexões que temos sobre
os objetos com os quais nos relacionamos. Ele a define da seguinte maneira:
As experiências que fazemos, as opiniões verdadeiras ou falsas que nos são dadas ou
que adotamos, nossa razão mais ou menos cultivada, os hábitos que adquirimos e a
educação que recebemos, desenvolvem em nós um sentimento interior de prazer ou
dor que se chama consciência. É possível defini-la como o conhecimento dos efeitos
que as nossas ações produzem sobre os nossos semelhantes e, por via indireta, sobre
nós mesmos (HOLBACH, 2015, p.56).

A consciência é, assim, uma “disposição adquirida” e, no âmbito da moral, ela é um
dispositivo psicológico que condiciona o indivíduo a agir retamente. A consciência não pertence a
uma esfera superior, etérea, transcendente, tampouco é constitutiva das faculdades intelectuais do ser
humano. No âmbito epistemológico, poderíamos dizer que ela pertence à capacidade do ser humano
de fazer experiências e reflexões, para assim poder julgar adequadamente os corpos com os quais se
relaciona; é possível, por meio da consciência, ele saber quais efeitos uma ação produz sobre
determinado corpo, ou quais efeitos o corpo produz sobre si. Porém, o propósito de Holbach em A
Moral universal é apresentar a consciência em seu aspecto estritamente moral. A passagem da
consciência para a consciência moral, se dá, então, pelo processo em que, do mesmo modo que o ser
humano aprende, pela experiência e pelo desenvolvimento de suas faculdades intelectuais, a bem
conhecer e julgar os corpos conforme suas qualidades e o quanto eles proporcionam de prazer ou dor,
no registro da moral, ele aprende a conhecer bem e julgar adequadamente os outros indivíduos com
os quais ele convive em sociedade.
É preciso enfatizar que a consciência é uma capacidade adquirida. Ela se vincula à sua
concepção de verdade, pois ela depende da experiência e das reflexões que o ser humano deve fazer
para ser capaz de julgar adequadamente as relações sociais que ele estabelece ao longo da vida.
Contudo, não é possível dizer que há em Holbach a concepção de uma “consciência pura” – como
alguns fenomenólogos insistirão em defender no século seguinte – a qual emana de uma essência
superior ou transcendental do ser humano; a consciência julga de acordo com a natureza das coisas,
decorre estritamente das experiências e das reflexões que cada indivíduo faz. Ela pode, inclusive,
enganar-se, e isso ocorre por diversos fatores, como as opiniões falsas que são transmitidas pela
sociedade, pelos preconceitos enraizados nos costumes desvirtuados, ou mesmo pelo temperamento
incapaz de ter um juízo adequado sobre os objetos159. Aliás, é importante destacar, Holbach alerta

“Enfim, a consciência da maioria dos homens é depravada pelos preconceitos, pelos exemplos, pelas ideias
falsas e pelas instituições insensatas que eles encontram na sociedade” (HOLBACH, 2015, p.58).
159
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que muitas sociedades, por não desfrutarem de um conhecimento adequado da verdadeira natureza
das coisas, uma vez que estejam mergulhadas em preconceitos e ideias falsas sobre a condição
humana, isto é, sobre a felicidade genuína e a moral, tornam legítimas as ações que o bom senso
reconheceria como insensatas e contrárias à natureza. A respeito dessa relação entre as ações humanas
e os preconceitos, Jean-Jacques Gislain corretamente acentua,
A ação pode assim ser desviada pelos “preconceitos”, isto é, por uma razão deficiente
que oculta os verdadeiros motores naturais do homem. Estes preconceitos são, então,
obstáculos mentais à expressão necessária da natureza do homem. Eles são na
verdade a antirrazão, na medida em que, segundo Holbach, a razão é a verdadeira
natureza do homem, adquirida pelo aprendizado repetido das experiências que lhe
revelam o que lhe é útil, isto é, conforme à sua felicidade (GISLAIN, 2011, p.198,
grifo do autor).

Muitos indivíduos praticariam atos que seriam considerados criminosos segundo a natureza
das coisas, somente porque, na sociedade em que vivem, esses atos não são considerados crimes, e
eles se sentem autorizados pelos costumes ou pelas leis a praticá-los. É possível afirmamos que um
caráter maldoso ou perverso não é necessariamente fruto de um temperamento desequilibrado ou de
uma organização mal constituída – embora comumente o seja, segundo o barão –, mas, simplesmente,
uma consequência da autoridade das leis e da educação que não correspondem aos verdadeiros
princípios da moral fundamentados na natureza humana. Nas palavras do próprio Holbach:
Não existe nenhum vício que não perca a deformidade de suas feições quando é
aprovado pela sociedade em que vivemos […] Por menos que se abram os olhos,
encontram-se alguns homens muito injustos, muito perversos, muito desumanos, e
que, no entanto, não se recriminam nem pelas suas frequentes injustiças – que eles
confundem quase sempre com ações legítimas ou com direitos –, nem pelas suas
crueldades – que eles consideram efeitos de uma coragem elogiável, deveres
(HOLBACH, 2015, p.59).

Indivíduos com um bom temperamento podem vir a praticar atos cruéis porque a autoridade
e o exemplo os levaram a não julgar adequadamente certas relações entre justiça, bondade e
utilidade160. Quanto à consciência, por ela ser uma “disposição adquirida” – ou seja, falando mais
claramente, não sendo um sentimento inato, como pretendiam alguns pensadores de seu tempo161 –,
ela se desenvolve pela experiência, mas não somente pelas experiências do próprio indivíduo; aquelas
“Encontramos alguns zelosos cuja consciência, cega por algumas falsas ideias de virtude, os solicita a
exterminar sem remorsos e sem piedade aqueles que não têm as mesmas opiniões que eles” (HOLBACH, 2015,
p.59)
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“Por menos que reflitamos sobre isso, reconheceremos que, do mesmo modo que o instinto ou o sentimento
moral do qual acabamos de falar, a consciência é uma disposição adquirida, e que é com pouquíssimo
fundamento que tantos moralistas a consideraram um sentimento inato, ou seja, como uma qualidade inerente
à nossa natureza” (HOLBACH, 2015, p.56, grifo nosso). Aqui, Holbach refere-se, possivelmente, aos pensadores
britânicos, como Locke, Shaftesbury, Hutcheson, Adam Smith e Hume, que viam a consciência como uma
disposição inata. Cf. HIMMELFARB, 2011.
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transmitidas por seus pais, por seus preceptores, por todos aqueles que estão envolvidos na formação
de seu caráter, ou mesmo as lições que se tira do estudo da História dos povos, também tem seu peso
e sua importância. Como o próprio barão afirma:
É preciso ter aprendido, quer por nossa própria experiência, quer por aquela que nos
é transmitida, os efeitos que as causas podem produzir sobre nós para julgar essas
causas, ou seja, para saber se elas nos são favoráveis ou nocivas. São necessárias
experiências e reflexões ainda mais multiplicadas para descobrir e prever as
influências de nossa conduta sobre outras, ou para pressentir suas consequências
muitas vezes bastante remotas (HOLBACH, 2015, p.57).

Holbach chama a consciência de “disposição adquirida” e ainda de “sentimento moral”
porque ele não a situa como uma faculdade intelectual, ou um puro processo mental, tampouco uma
faculdade intuitiva; além disso, ela não é, apesar de ser necessário que seja, uma qualidade universal;
pelo contrário, ele sublinha a raridade de um temperamento bem cultivado a ponto de ter uma
consciência reta e justa. Isso se deve ao fato de a consciência ser uma capacidade que o ser humano
desenvolve para considerar a si mesmo e aos outros de determinada maneira e, para ser bem
desenvolvida ou cultivada, essa capacidade depende da conjunção de certos aspectos essenciais da
natureza do indivíduo, tais como uma sensibilidade aguçada e uma imaginação viva, além da
influência que as circunstâncias exercem sobre ele.
Como veremos adiante, essa concepção moral da consciência desempenha um papel central
na moral natural de Holbach, porque ela é o meio pelo qual o indivíduo forma a base de seu ser social,
que é a estima de si, ou, nos termos de Holbach, o seu amor por si mesmo. Vejamos, nesse momento,
como ele desenvolve esse conceito e qual a sua importância.

3.3 Amor de si: a chave da sociabilidade

Após compreendermos melhor o conceito de consciência, é importante analisarmos o que
ele denomina por amor-próprio ou amor de si mesmo. Este é um conceito-chave, pois, se a partir
daqueles de paixão, interesse e utilidade temos uma dimensão abrangente da natureza humana em seu
aspecto individual, ao compreendermos os conceitos de consciência moral – que acabamos de ver –
de amor de si – que veremos agora – e de virtude – que veremos adiante (cap.5, 5.2; 5.4), teremos um
quadro teórico mais completo da filosofia moral do barão que nos permite compreender,
conjuntamente, os pressupostos da sua filosofia política.
Em primeiro lugar, é importante notarmos o uso que Holbach faz dos termos amour-propre
(amor-próprio) e amour de soi (amor de si ou amor por si), em algumas passagens de A Moral
universal, para se referir ao sentimento de estima que o ser humano tem por si mesmo. Holbach trata
o amor de si como um sentimento derivado do desejo que o ser humano tem de conservar-se de
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maneira agradável e feliz; geralmente, ele aparece quando ele procura se referir à inclinação que o
ser humano tem para conservar-se e de buscar o seu próprio bem, como podemos ver nas seguintes
passagens:
Este amor por si, tão criticado por alguns moralistas e confundido
despropositadamente por eles com um egoísmo insociável, não é, de fato, senão o
desejo permanente de se conservar e de proporcionar a si mesmo uma existência
feliz. (HOLBACH, 2015, p.29).
Os motivos naturais do amor por si mesmo e do interesse bem entendido não serão,
pois, mais reais, mais poderosos e mais dignos do homem de bem do que os motivos
romanescos de uma moral entusiasta, que admiramos sem jamais nos entregar a ela?
(HOLBACH, 2015, p.819).
Esse amor por si é necessário, natural e inseparável do homem e aprovado pela
moral; mas ele vos impõe o dever de amar os outros e contribuir para o bem-estar
deles, se quereis merecer a sua ternura e seu auxílio (HOLBACH, 2015, p.855).

Já o termo amor-próprio é, geralmente, usado mais no registro das relações sociais162.
Vejamos alguns desses usos:
O amor por nós mesmos, que se chama orgulho ou amor-próprio e que desagrada
quando deprecia os outros, é um sentimento muito louvável quando nos faz temer
que nos aviltemos por algumas ações baixas e dignas de desprezo” (HOLBACH, 2015,
p.38, grifo do autor).
A intolerância e o orgulho não podem deixar de revoltar. Buscar se fazer amar e
temer desagradar são deveres que obrigam igualmente todos os membros da
sociedade. Não há nenhuma glória em ofender; não há nenhuma baixeza em poupar
o amor-próprio daqueles que estão em condições de fazer muito bem às nações
(HOLBACH, 2015, p.548).
O homem de bem é o único que sabe como é preciso se amar, que conhece o seu
verdadeiro interesse, que distingue os impulsos da natureza que ele deve seguir ou
reprimir; enfim, apenas ele tem um amor-próprio legítimo e um direito
fundamentado a sua própria estima, pois ele sabe ter direito à estima dos outros
(HOLBACH, 2015, p.816, grifo do autor).

Holbach faz uso destes termos, a rigor, de um modo indiscriminado. Eles dizem respeito,
especificamente, ao interesse pessoal pela felicidade e pelo bem-estar. No entanto, uma observação
um pouco mais atenta nos mostra que, quando Holbach faz uso do termo amor-próprio, na maior parte
das vezes, ele se refere à estima que o indivíduo tem por si mesmo, e que está sujeita à opinião que
os outros indivíduos têm sobre ele. Vemos este uso também nas seguintes passagens:

Em outras obras, como Système Social, por exemplo, vemos o mesmo uso de amour-propre: “O homem
não adquire um direito legítimo à estima de seus semelhantes senão pelos sentimentos favoráveis que ele lhes
mostra ou pelo bem que ele lhes faz; o orgulho não lhes mostra senão desprezo, ofendendo seu amor-próprio,
ele lhes faz um mal real e acaba por jamais estar contente com o papel que ele cumpre na sociedade”
(HOLBACH, 1994, p.143).
162
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A justiça faz que o homem respeite a boa-fé nos tratados, modere seu amor-próprio,
julgue a si mesmo imparcialmente, não se aproprie senão daquilo que lhe é devido e
entregue aos outros aquilo que eles podem exigir (HOLBACH, 2015, p .95).
Só se recebe um benefício com reconhecimento quando se tem a confiança de que o
benfeitor não se valerá disso para fazer sentir a sua superioridade de uma maneira
incômoda para o amor-próprio (HOLBACH, 2015, p.109).
Todo ser verdadeiramente sociável deve se acomodar à fraqueza dos homens; se ele
quer merecer o seu amor e a sua estima, ele deve ser modesto e resistir aos impulsos
de um amor-próprio que lhe atrairia o ódio ou o desprezo, em vez da afeição e da
estima que ele é feito para esperar (HOLBACH, 2015, p.117).

Vemos assim que ele não busca estabelecer, propriamente, uma distinção entre os termos
amor de si e amor-próprio, tal como Rousseau, por exemplo, sugere em seu Discurso sobre a Origem
e os Fundamentos da Desigualdade dos Homens (1755) e no Emílio (1762) 163. Podemos ver também
que amor-próprio, para Holbach, não se restringiria à vaidade, a um sentimento ilegítimo que o ser
humano teria por si mesmo, como vemos, por exemplo, nos moralistas como La Bruyère ou La
Rochefoucauld164. Trata-se, em Holbach, tão somente de um sentimento genuíno de estima que cada
indivíduo tem em relação a si mesmo, porém, esta estima tem sua origem na forma como ele é visto
e estimado pelos seus semelhantes. Este amor-próprio é, portanto, diferente do sentimento egoísta
que decorre da sua vaidade, que, como veremos mais a frente, é o amor por si mesmo desvirtuado,
ou uma estima exagerada por si, que faz o ser humano desconsiderar a necessidade que ele tem dos
outros para a sua própria felicidade. Para o barão, se o ser humano não amasse a si mesmo, ele não
desejaria conservar-se, ou seria indiferente à sua conservação e sua felicidade; ele seria, assim,
responsável pela sua própria aniquilação, o que contraria todos as suas inclinações naturais. De acordo
com o que diz Boulad-Ayoub,
Os preceitos do sistema moral e as regras do sistema político serão definidas como
consequências necessárias do amor que o homem tem por si mesmo. Não se trata de
confiar em uma religião cujas “revelações” variam de um clima do globo a outro,
mas na educação da razão, que irá habituar os homens a seguir em tudo a regra
primordial da felicidade e a aplicá-la nos limites do simples julgamento (BOULADAYOUB, 1991, p.125).

“Não se deve confundir o amor-próprio com o amor de si mesmo; são duas paixões bastante diferentes tanto
pela sua natureza quanto pelos seus efeitos. O amor de si mesmo é um sentimento natural que leva todo animal
a velar pela própria conservação e que, no homem dirigido pela razão e modificado pela piedade, produz a
humanidade e a virtude. O amor-próprio não passa de um sentimento relativo, fictício e nascido na sociedade,
que leva cada indivíduo a fazer mais caso de si mesmo do que de qualquer outro, que inspira aos homens todos
os males que mutuamente se causam e que constitui a verdadeira fonte da honra” (ROUSSEAU ,1973, p.312,
grifo nosso). Cf. MARUYAMA, 2001; FORTES, 1976.
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“O amor-próprio é o maior dos aduladores […] O amor-próprio é mais hábil que o homem mais hábil deste
mundo” (LA ROCHEFOUCAULD, 1994, p.15).
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O amor que o ser humano tem por si mesmo é responsável pelo juízo que ele atribui aos
corpos dos quais ele se utiliza para tornar-se feliz, assim como pelo julgamento que ele faz dos outros
indivíduos que convivem com ele, e ainda pelo juízo que faz de si mesmo: “É sempre visando a si
mesmo que ele [o homem] tem afeição pelos outros e que se une com eles […] Somos nós mesmos
que nos amamos nos outros, assim como em todos os objetos aos quais vinculamos o nosso amor”
(HOLBACH, 2015, p.30). Quando o ser humano não ama a si mesmo, significa que suas paixões ou sua
imaginação desviaram sua razão do seu interesse pela felicidade, ou a direcionaram para uma ideia
falsa de felicidade, desvinculada da sua verdadeira natureza e da natureza das coisas. Se ele não amar
a si mesmo, ele já não é capaz de julgar adequadamente visando ao seu próprio bem: assim, ou o
indivíduo se torna um infeliz que deseja dar cabo da sua própria existência, ou torna-se um indivíduo
insociável, incapaz de se ligar aos seus semelhantes, pois ele desconfia tanto de si mesmo quanto dos
outros, o suficiente para não ser capaz de ligar-se adequadamente com ninguém165. Uma vez que o
ser humano seja por sua natureza um ser sociável, é imprescindível para sua felicidade o auxílio e a
companhia dos seus semelhantes. Ao reconhecer, pela reflexão, que ele necessita deles para ser feliz,
ele percebe que precisa atrair a estima deles e ser por eles querido para alcançar este auxílio e a sua
companhia. É desse modo que o amor por si mesmo conduz à virtude, pois o indivíduo reconhece
que, sendo útil aos outros, ele é capaz de atrair para si o respeito e a consideração deles, do mesmo
modo como reconhece que ele respeita e estima aqueles que lhe são úteis e o auxiliam. Conforme o
próprio barão assegura:
[…] a moral deve servir-se dele [do amor de si] para lhe mostrar o interesse que ele
tem em ser bom, humano, sociável, e fiel aos seus compromissos […] Essa moral
[natural] dirá a todo homem, portanto, para amar a si mesmo e lhe indicará os
verdadeiros meios de contentar essa necessidade que o reconduz a todo momento
para si mesmo, fazendo que ela seja partilhada por aqueles que o rodeiam […] Enfim,
suas paixões e seus interesses, de acordo com os da sociedade, tornarão ele próprio
feliz com a felicidade dos outros (HOLBACH, 2015, p.33-4).

O comportamento virtuoso, a utilidade e a sociabilidade, se bem compreendidos, fazem parte
do mesmo interesse, que é a busca da felicidade. Porém, cuidar da própria felicidade é o mesmo que
encontrar prazer em fazer os outros felizes. Essa forma de altruísmo mostra-se como um suplemento
para a felicidade que o interesse pessoal proporciona. Para Gislain, Holbach procura demonstrar que
a cooperação é a forma mais potente de organizar os interesses e muito mais efetiva do que a colisão
de forças contrárias166. E essa busca da felicidade pessoal, que orienta a dinâmica dos interesses, só

“Um homem que deixasse de se amar seria um doente para quem a sua própria vida se tornaria incômoda e
que não se interessaria de modo algum pelos outros” (HOLBACH, 2015, p.31)
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“Ao desenvolver este raciocínio da superioridade da cooperação, da coalizão de interesses mútuos de
diversos indivíduos, sobre a ação individual do mais forte, Holbach chega naturalmente à conclusão de que,
pelo alargamento sucessivo deste tipo de coalizão cooperativa, a sociedade domina as veleidades daqueles que,
166
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é possível quando o indivíduo possui um sentimento de amor por si mesmo fortalecido. Contudo, é
importante ressaltar, é imprescindível que o amor de si seja contido em certos limites, ou seja, ele
deve ser moderado pela razão e pelo cálculo dos prazeres. Para Holbach, se o ser humano ama a si
mesmo e este sentimento sobrepõe-se a todos os outros de um modo irrefletido, ele se torna um
cidadão nocivo aos outros e, por não atrair a estima deles, torna-se, assim, nocivo para si mesmo:
“Aquele em quem o amor por si sufoca toda a afeição pelos outros é um ser insociável, um insensato
que não vê que todo homem, vivendo com outros homens, está em uma completa impossibilidade de
trabalhar pela sua felicidade sem a assistência dos outros” (HOLBACH, 2015, p.34). Mesmo
pertencendo ao impulso primordial e mais forte da busca da felicidade, o amor de si precisa ser
contrabalançado pelos sentimentos de ternura, de humanidade, de compaixão, de piedade, de
fraternidade, em suma, pelos sentimentos que ligam o indivíduo aos outros e que formam os laços de
convivência e solidariedade entre os seres humanos. Por meio da reflexão e da orientação adequada
das paixões na direção da virtude, o ser humano reconhece essa necessidade que ele tem dos outros e
se liga afetivamente a eles: “No homem que reflete, o amor por si é sempre acompanhado de afeição
pelos outros. Amando os seres com os quais ele tem relações, ele nada mais faz que amar mais
eficazmente a si mesmo, visto que ele ama os instrumentos de sua própria felicidade” (HOLBACH,
2015, p.32).
Esses sentimentos que ligam os indivíduos uns aos outros, essa solidariedade que constitui
o cerne de toda sociedade, são disposições que os seres humanos possuem devido à sua constituição
física aliada às influências das circunstâncias, em especial, as leis e a educação. Vejamos então, mais
detalhadamente, como se dá essa dinâmica social e afetiva e como se constitui esse laço de
solidariedade entre os cidadãos.

*
Como vimos anteriormente, na medida em que o indivíduo, ao longo da formação do seu
caráter, aprende a julgar aqueles corpos que lhe são úteis para obter a sua felicidade, ele aprende a
julgar também aos outros indivíduos com os quais convive. Isso ocorre porque as experiências que
ele tem lhe ensinam que ele não pode ser feliz sem o auxílio de seus semelhantes – desde a sua mais
tenra infância, ele aprende que seus pais, seus empregados, ou mesmo, mais tarde, seus chefes e
superiores, são necessários para que ele obtenha os objetos que satisfazem suas necessidades mais
básicas. Ele aprende a julgar esses outros indivíduos com os quais convive do mesmo modo que julga
um corpo útil para seu bem-estar: aqueles indivíduos que ele percebe que lhe proporcionam sensações

por serem mais fortes, procurariam lançar-se mais às relações de forças do que à cooperação” (GISLAIN, 2011,
p.202).
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agradáveis e que lhe são úteis, ele passa a desejar a companhia, ele desenvolve as disposições de
afeição, de consideração, de estima ou mesmo de amizade para com eles; por outro lado, quanto
àqueles que ele julga serem nocivos ao seu bem-estar e que potencialmente possam prejudicar a sua
felicidade, ele os odeia, deseja afastar-se deles, ou, caso seja movido por uma paixão muito violenta,
pode desejar, inclusive, destruí-los.
Esse julgamento que ele faz a respeito dos outros indivíduos se volta para si mesmo, e ele
passa a julgar-se a si próprio tal como ele julga os outros167. Ele considera a si mesmo como o objeto
da felicidade dos outros, e, por meio da ponderação das suas ações, reflete se tem lhes sido útil à
felicidade deles ou não. A imaginação, aqui, é fundamental: é ela que permite esse exercício de
autorreflexão e de consideração de si mesmo como a causa da felicidade dos outros. Holbach ainda
destaca que é por meio de uma educação orientada para a virtude que é possível incitar nos seres
humanos essa necessidade de refletir, de olhar para dentro de si mesmo como se olha para os outros,
para incitar e desenvolver essa prática imaginativa que permite o desenvolvimento e o aprimoramento
da consciência moral. As palavras do próprio barão talvez sejam muito esclarecedoras a esse respeito:
A consciência não fala senão àqueles que adentram a si mesmos, que raciocinam
sobre as próprias ações e nos quais uma educação adequada fez nascer o desejo, o
interesse de agradar e o temor habitual de se fazer desprezar ou odiar. Um ser assim
modificado torna-se capaz de se julgar; ele se condena quando cometeu alguma ação
que sabe que pode alterar os sentimentos que ele gostaria de incitar constantemente
naqueles cuja estima e a ternura são necessárias ao seu bem-estar. Ele sente
vergonha, remorsos ou arrependimentos todas as vezes em que agiu mal. Ele se
observa, ele se corrige pelo temor de ainda experimentar, na sequência, esses
sentimentos dolorosos que o forçam muitas vezes a detestar a si mesmo; porque ele
se vê, então, com os mesmos olhos com que é visto pelos outros (HOLBACH, 2015,
p.62, grifo nosso).

É importante destacarmos dois pontos desta passagem que mostram o caráter prático da
moral natural proposta por Holbach. Por um lado, trata-se da importância que os sentimentos de
“vergonha”, “remorsos” e “arrependimentos” desempenham em sua moral, e da influência que eles
exercem sobre o amor de si e, consequentemente, sobre a conduta do indivíduo, sendo
imprescindíveis, neste sentido, para a sociabilidade e a boa convivência. Por outro lado, em como
esses sentimentos são aprendidos, afinal de contas, Holbach é enfático ao negar a existência de
sentimentos inatos e universais. Compreendamos melhor, portanto, estes dois pontos.
A imaginação, quando disposta na medida suficiente para permitir esse exercício de se
colocar no lugar dos outros – isto é, ela não pode ser mínima, pois um indivíduo com pouca

“É sempre relativamente aos outros que o homem estima a si mesmo. Estimar-se é conhecer seus direitos,
seu valor, sua superioridade; é felicitar a si mesmo pelas qualidades úteis que se tem, ou que se acredita ter; é
aplaudir a si mesmo por possuir aquelas que imaginamos que devem merecer a consideração dos seres que o
cercam” (HOLBACH, 1994, p.163).
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imaginação não seria capaz desse exercício; tampouco aquele com uma imaginação exagerada,
“ardente”, pois ele permaneceria numa “contínua embriaguez” –, incita no indivíduo o desejo de
tornar-se agradável e bem-estimado aos olhos deles. Por essa razão, é necessário também que ele
disponha de um temperamento cuja sensibilidade seja aguçada o suficiente para que suas disposições
o inclinem a uma prática constante deste exercício imaginativo; um indivíduo sem nenhuma
sensibilidade não estaria disposto a se imaginar no lugar dos outros, pois ele estaria pouco preocupado
com eles, ele seria frio o suficiente para ser indiferente; do mesmo modo que um indivíduo sensível
demais estaria propenso a toda sorte de paixões, o que dificultaria também que sua consciência fosse
racional o suficiente para entender as relações entre ele e os outros conforme a conveniência e a
natureza das coisas.
Assim, considerando uma imaginação e uma sensibilidade bem equilibradas, o indivíduo
que recebe uma boa educação desenvolve essa capacidade de ligar seus interesses aos interesses dos
outros, pois ele adquire a compreensão de que sua felicidade está ligada à felicidade dos demais. É
aqui que o amor de si se torna fundamental para a moral natural de Holbach. Como vimos acima, ele
é o desejo de conservar-se de uma maneira agradável e feliz, e, segundo o barão, a melhor maneira
de ser feliz é por meio da virtude, quando o ser humano encontra em si mesmo a recompensa de uma
boa consciência, ao reconhecer que é útil aos outros e que merece a estima e a afeição deles. Quando
o indivíduo age mal, prejudica a si mesmo e aos outros, ele percebe que não pode contar com essa
estima e afeição. Ele percebe que eles lhe são hostis, que eles se afastam dele, que o tratam com
desprezo168, enfim, aquele reflexo que ele desenvolve de si mesmo a partir do olhar dos outros voltase contra ele próprio. Com isso, os sentimentos de vergonha, remorso e arrependimento afetam-lhe
penosamente, e ele se vê incapaz de amar a si mesmo por não se sentir querido e estimado pelos
outros.
Holbach define a vergonha como “um sentimento doloroso provocado em nós pela ideia do
desprezo em que sabemos ter incorrido”, o remorso como “o temor que produz em nós a ideia de que
nossas ações são capazes de atrair para nós o ódio ou o ressentimento dos outros” e o arrependimento
como “uma dor interna por termos feito algo cujas consequências consideramos desagradáveis ou
perigosas para nós mesmos” (HOLBACH, 2015, p.60). Embora a vergonha e o remorso sejam
sentimentos que estão diretamente vinculados à convivência com os outros indivíduos, o
arrependimento é que nos inclina a evitar aquelas práticas ou ações que atraem os outros dois. Estes
três sentimentos, na verdade, desempenham em conjunto uma mesma função na consciência, que é
inclinar o indivíduo – ou seja, servir como um motivo forte para sua vontade – a praticar ações e
168

O desprezo é o avesso da estima e da consideração, ele seria um dos maiores males dos quais o indivíduo
sociável pode sofrer na vida social: “O desprezo é insurportável para aqueles que são objetos dele, porque
parece de algum modo exclui-los da sociedade como inúteis” (HOLBACH, 2015, p.767).
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desenvolver hábitos virtuosos, que sejam benéficos e vantajosos aos outros, e capazes de atrair a
estima e a afeição daqueles com os quais convive. A imaginação é imprescindível porque ela auxilia
a consciência a impor um freio à vontade, pois ela excita no indivíduo estes sentimentos que se
impõem como forças contrárias às paixões nocivas, quando a vontade é mobilizada por desejos ou
interesses que possam nos levar a praticar aquelas ações danosas ou nocivas aos nossos semelhantes
que atrairiam o desprezo e, consequentemente, estes sentimentos. Vejamos o exemplo que ele mesmo
apresenta:
Por uma lei constante da natureza, o perverso não pode jamais desfrutar de uma
felicidade pura nesse mundo […] É assim que o assassino, durante a noite, mesmo
desperto, acredita ver a sombra lastimosa daqueles que ele cruelmente degolou; ele
vê os olhares cheios de horror do público irritado que clama por vingança; ele vê
alguns juízes severos que pronunciam sua sentença; enfim, vê os preparativos para
o suplício que ele reconhece ter muito justamente merecido. Esse espetáculo
imaginário é algumas vezes tão cruel para alguns espíritos dotados de uma
imaginação muito forte que se tem visto alguns culpados se oferecerem por si
mesmos aos golpes da justiça e buscarem nos tormentos e na morte um asilo contra
os remorsos pelos quais eles se sentiam incessantemente agitados […]O homem é
sempre forçado a sentir dor, um sentimento secreto de desprezo por ele mesmo
quando se lembra de que se tornou odioso ou desprezível aos olhos dos seres de sua
espécie (HOLBACH, 2015, p.64).

Contudo, o fato de serem a vergonha e o remorso sentimentos que podem evitar que um ser
humano prejudique outro, por conta de suas paixões, ou por algum interesse perverso, como a
consciência não é uma disposição natural, mas adquirida pelo habito de refletir, pela educação e pelos
costumes, eles devem vir acompanhados da disposição de se reparar o mal cometido. O amor por si
mesmo pode desempenhar dois papeis nesse caso: por um lado, devido a vaidade, ele reconhece o
crime, assume a reponsabilidade, mas não é capaz de reparar o mal ou submeter-se à punição capaz
de compensá-lo. Ele viverá assim um eterno conflito interior, recriminando-se, mas ao mesmo tempo
aliviando a própria consciência por meio de estratagemas – mecanismos de defesa, como diria um
psicanalista hoje – que justificam seus atos; é o caso, por exemplo, do religioso que se impõe flagelos
que ele acredita poderem purificá-lo de seus crimes. É esse sentimento artificial que o cristianismo
denomina culpa, um amor-próprio corrompido que se exime da sua responsabilidade por seus atos,
que se sobrepõe à consciência do indivíduo, a qual só encontrará alívio na submissão aos padres e
aos seus dogmas169.
Por outro lado, o amor de si pode levar o criminoso a desejar reparar o crime, quando ele
percebe que este crime o marcou como alguém a ser odiado, desprezado e preterido pelos outros. Eis
Holbach afirma em Historie Critique de Jésus-Christ: “Eles afirmam que um Deus justo, disposto a
apaziguar a si mesmo, destinou seu filho inocente a sofrer desde o início, a fim de ter um motivo para perdoar
a raça humana culpada, que se tornou odiosa pela culpa de Adão, a qual, no entanto, seus descendentes não
tiveram parte”. (HOLBACH, 2007b, p.48). Cf. ONFRAY, 2012, p.233.
169
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o efeito benéfico que a consciência produz quando ela enseja o prazer que a virtude pode
proporcionar. Buscar reparar o mal que se cometeu é a prática mais comum quando se busca obter
novamente a aprovação e a estima dos outros. Contudo, não basta apenas reparar o mal cometido,
mas, também, evitar praticá-lo novamente, e aqui vemos uma dura crítica de Holbach à moral
religiosa:
A única expiação que a moral pode fornecer aos criminosos é romper com o crime.
É fazendo enormes benefícios aos homens que podemos fazer que eles esqueçam os
sofrimentos que lhes causamos. É reconhecendo os nossos extravios que aprendemos
a corrigi-los. É nos ocupando da felicidade de nossos semelhantes que podemos
aliviar a consciência sempre que ela recrimina os estragos que uma conduta
criminosa pôde causar […] Levar os homens a estabelecer a ordem e a paz em si
mesmos por meio do contentamento que eles proporcionam aos outros; eis aí o
grande objetivo ao qual a moral deve se propor (HOLBACH, 2015, p.68).

Essa crítica passa pela forma como a religião – a cristã, principalmente – faz com que o ser
humano atenue as aflições de sua consciência por meio de práticas inexpressivas que só servem para
dar um alívio imediato aos tormentos trazidos pela imaginação, colocando em seu lugar uma boa
consciência enganosa, pois ela não serviu, efetivamente, nem para corrigir o mal tampouco para
impedir que ele o pratique novamente. A rigor, o que Holbach pretende demonstrar é que as ameaças
da religião, como a ameaça de uma punição eterna post-mortem, ou a autoimolação que serve como
expiação dos crimes, não impedem o ser humano de praticar o mal contra seus semelhantes, pois não
são motivos suficientemente fortes para desviá-lo da conduta criminosa; quando muito, essas práticas
o desviam, mas ao mesmo tempo o mantém em uma letargia ou apatia constante, pois, como vimos,
pela lei física do movimento, duas forças equivalentes agindo em direção contrária mantém o corpo
em estado de inércia, ou seja, esse indivíduo se torna socialmente inútil ou insignificante, ou tornase, mesmo, insociável, já que não contribui de nenhuma maneira para o bem-estar comum. Outro
ponto de sua crítica é que, em geral, a culpa torna os indivíduos tão insociáveis a ponto de eles
encontrarem um refúgio da autorrecriminação apenas no isolamento e no afastamento da vida social
– é assim que os mosteiros e conventos terminam por ficar lotados de indivíduos que são indiferentes
à vida em sociedade, quando a educação é promovida por clérigos e sacerdotes. Quando tratarmos
das questões políticas e do papel da autoridade, veremos que Holbach reserva um lugar próprio para
que as punições aos crimes sirvam para colaborar com a felicidade geral, como uma forma de
compensação pelo mal social que foi causado pelo criminoso.
O que ele defende é que os danos causados pelo crime precisam ser reparados por algum
benefício, além de que seja indispensável que o crime cesse e, neste sentido, a ideia de uma punição
eterna post-mortem não atrai um verdadeiro temor pelo castigo que, para seres físicos, devem sentir
na carne os efeitos das suas ações, para que esses efeitos sejam motivos suficientes para o criminoso
compreender as vantagens da virtude e as agruras do vício. Já a autoimolação, por mais dolorosa que
115

seja, alivia o remorso pois o flagelado acredita, pela dor, estar quite com aquele ou aqueles a quem
ele prejudicou – mesmo quando ele prejudica a si mesmo e busca penitenciar-se por meio do
autoflagelo. Esta autopunição não é, contudo, suficiente para desviá-lo do crime, pois, sem que ele
repare o mal que tenha causado, de nada adiantará as dores que sofrer, pois ele pode acostumar-se a
elas, e considerá-las um mal menor frente aos benefícios que o crime possa lhe proporcionar. Como
o próprio Holbach sugere:
Quando, por acaso, a consciência eleva neles [os criminosos] a sua voz; quando a
sua imaginação alarmada lhes pinta os efeitos vastos e quase sempre irreparáveis das
suas paixões, ela é comumente tranquilizada com alguns remédios imaginários. A
superstição se encarrega de expiar todos os seus crimes; com a ajuda de algumas
práticas, ela lhes fornece os meios de apaziguar os males daqueles que a sua ambição,
a sua cupidez e as suas vinganças imolaram. A partir disso, os maiores criminosos
acreditam que estão limpos de suas máculas. Porém, eles logo recairão nos crimes
cujos remorsos é tão fácil descartar (HOLBACH, 2015, p.67).

Como podemos ver, o papel que os sentimentos de vergonha, remorso e arrependimento
desempenham na moral natural de Holbach vão além de uma simples forma de castigo – digamos,
psicológico – como encontramos na concepção de culpa inerente às religiões monoteístas e mesmo
na concepção pagã. Segundo Holbach, a expiação da culpa pelos religiosos se faz pelo apaziguamento
da cólera Divina, em práticas estéreis para a moral natural como a da confissão ou do autoflagelo.
Deus é o único a quem se deve reportar as falhas e erros, e o único de quem se deve esperar a
absolvição pelos crimes; logo, nada se deve aos nossos semelhantes170. Mas conforme a moral natural,
esses sentimentos tornam-se também um compromisso do indivíduo com a reparação do crime que
cometeu, além de servirem como motivos fortes para desviarem a sua vontade da prática criminosa,
servindo como um meio de impedir que paixões experimentadas como nocivas venham a tomar a
dianteira novamente no momento da deliberação da vontade, quando por um momento essas paixões
possam ter tido algum grau de utilidade para ele. A consciência, assim, diante do amor de si mesmo,
torna-se um meio pelo qual as paixões nocivas são constrangidas e o indivíduo pode ser conduzido
em direção à virtude.
Em suma, o crime atormenta a consciência daquele que a educação e os costumes incutiramlhe os sentimentos morais e tornaram-no um ser sociável; este cidadão, para expiar os sentimentos
dolorosos que ele experimenta, buscará reparar o mal que causou e não os causará novamente; já
aquele em quem os vícios não atormentam a consciência, que é o perverso, ele sofrerá com o desprezo

Ele é bem claro sobre este ponto no Système Social: “Se os terrores que a religião inspira despertam
alvoroços nos corações, as expiações os tranquilizam. Todas as supertições da terra têm receitas e práticas, por
meio das quais o remorso desaparece e a serenidade penetra nas consciências mais criminosas. Se acreditarmos
que é somente Deus que ofendemos ao fazer mal aos homens, estamos persuadidos de que basta apaziguar
esse Deus; e pouco importa em apaziguar as suas frágeis criaturas”. (HOLBACH, 1994, p.49).
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dos outros e acabará por envergonhar-se das suas ações: a sociedade o fará ver as consequências do
seu crime. No caso do religioso, sua consciência poderá atormentá-lo, porém, a forma como ele irá
reparar o mal que cometeu é improfícua e incapaz de desviá-lo novamente do crime, visto que não
passa de uma punição imaginária, sem efeitos reais na sua consciência, que não se torna forte o
suficiente para desviar sua vontade da prática criminosa. Aliás, é possível que, devido aos princípios
perversos de sua superstição, ele considere a recompensa imaginária do crime boa o bastante para
indenizar a punição que a lei civil prevê para tal crime, a ponto de se dispor ao castigo das leis e da
sociedade visando ao prêmio prometido por sua divindade; é o caso do mártir e do fanático capaz de
morrer ou matar em nome de seu deus. Portanto, sem o desenvolvimento dessas disposições que
inclinam a vontade a praticar ações vantajosas e benéficas para os outros e para a sociedade,
dificilmente o indivíduo se tornará um cidadão sociável e útil aos seus semelhantes.

3.4 A sociabilidade natural e o sentimento de humanidade

Embora em A Moral Universal Holbach não utilize amiúde o termo sociabilidade, em La
Politique Naturelle, ele inicia a obra com um capítulo dedicado a esse conceito, que pode não parecer,
a princípio, muito importante na sua filosofia moral e política, mas que, como pretendemos
demonstrar aqui, é fundamental no encadeamento de suas ideias. O barão diz que “a sociabilidade é
um sentimento natural do homem, que é fortificado pelo hábito e cultivado pela razão” (HOLBACH,
2008b, p.7). A sociabilidade é apresentada como uma inclinação natural171 que leva o ser humano a
viver com os outros seres de sua espécie, porque, uma vez sendo sensível e inclinado a buscar a
própria felicidade por meio da obtenção do prazer e da evitação da dor, ao conviver com os seus
semelhantes, ele obtém essa felicidade mais facilmente do que se precisasse lutar sozinho pela própria
sobrevivência. Ou seja, o amor de si mesmo, que o leva a se conservar, é também a origem natural da
sociabilidade, que nada mais é que o amor que o indivíduo sente por si mesmo estendido aos outros,
à sua vida em sociedade. Logo, Holbach afirma, o ser humano desejará conservar a sociedade tanto
quanto ele reconheça que essa sociedade lhe seja benéfica, útil e que possibilite a ele se tornar feliz.
A princípio, a vida em sociedade deve ser agradável e cheia de prazeres, enquanto que a vida
isolada ou solitária só poderia ser árdua e cheia de desvantagens. Holbach assim esclarece:
Em uma palavra, o homem é sociável porque ele ama o bem-estar e se compraz em
um estado de segurança. Estes sentimentos são naturais, ou seja, decorrem da
essência ou da natureza de um ser que busca se conservar, que ama a si mesmo, que
quer tornar sua existência feliz, e que persegue com ardor os meios de conseguir isso.
Tudo prova ao homem que a vida social lhe é vantajosa: o hábito o liga a ela, e ele
se encontra desafortunado a partir do momento em que é privado da assistência de
171

“O homem vive em sociedade porque a Natureza o fez nascer nela” (HOLBACH, 2008b, p.7).
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seus semelhantes. Eis o verdadeiro princípio da sociabilidade (HOLBACH, 2008b,
p.7).

O princípio da sociabilidade natural é, portanto, a vantagem em viver em sociedade. Esta
noção de sociabilidade se baseia, também, no raciocínio de que os mesmos deveres que um indivíduo
teria para consigo mesmo caso vivesse isoladamente, em que ele dedicaria seus esforços e direcionaria
sua energia para obter os bens necessários à sua sobrevivência e a evitar os perigos que a ameaçassem,
necessitariam ser estendidos para aqueles outros indivíduos que compõem a sociedade com ele. Ele
desenvolve esse raciocínio na seguinte passagem de A Moral Universal:
Assim, cada homem em sociedade deveria dizer para si mesmo: “Eu sou homem, e
os homens que me cercam são seres como eu. Eu sou sensível, e tudo me prova que
os outros são, como eu, suscetíveis de sentir o prazer e a dor. Eu busco um e temo a
outra; portanto, alguns seres semelhantes a mim sentem os mesmos desejos e os
mesmos temores. Eu odeio aqueles que me fazem mal ou que colocam obstáculos à
minha felicidade; portanto, eu me torno um objeto desagradável para todos aqueles
que têm os seus desejos contrariados pelas minhas vontades ou pelas minhas ações.
Eu amo aqueles que contribuem para a minha própria felicidade; estimo aqueles que
me proporcionam uma existência agradável e estou pronto a fazer tudo por eles.
Portanto, para ser querido, estimado e considerado por alguns seres que se parecem
comigo, eu devo contribuir para o bem-estar deles, para a sua utilidade” (HOLBACH,
2015, p.76).

Esta forma de considerar os outros como semelhantes a si mesmo é o princípio fundamental
a partir do qual Holbach elabora sua concepção de sociabilidade natural. Esta concepção também
implica que o interesse pelo próprio bem-estar e felicidade, que é a base do amor por si mesmo, não
possa ser concebido em uma perspectiva egoística, visando apenas a si mesmo, ou tomado como um
autointeresse funesto que faz o indivíduo ser capaz de prejudicar os outros ou que o incline a dominar
e exercer a força sobre eles em razão de seu próprio bem. Pelo contrário, vemos que essa concepção
de sociabilidade natural de Holbach, cujo interesse particular torna-se estritamente vinculado ao
interesse pelo bem das outras pessoas, atribui ao conceito de amor de si um vínculo inextrincável ao
de virtude – entendido, pois, como interesse pela felicidade dos outros –, conceitos esses que
adquirem, neste sentido, o estatuto de qualidades da natureza humana e de alicerces da filosofia moral
e política do barão em suas últimas obras.
A rigor, podemos ver que, para Holbach, a sociabilidade natural é uma qualidade que decorre
das nossas carências e necessidades naturais, que existem desde o momento em que nascemos e que
nos torna dependentes da coexistência com outros indivíduos de nossa espécie. Ele afirma, como já
vimos, que mesmo o desenvolvimento das nossas faculdades cognitivas, sensíveis e intelectuais,
dependem da nossa vida em comum172. Afinal, é o interesse pelo próprio bem-estar e pela própria
172

Devellennes sugere, inclusive, um outro cogito holbachiano, além daquele que sugerimos anteriormente,
pensando na concepção de sociabilidade e na filosofia moral do barão: “Não há, Holbach nos assegura, fazendo
eco a Rousseau, um desenvolvimento das faculdades cognitivas sem nenhum laço social. Ele inverte o cogito
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conservação que leva os seres humanos a se associarem, e afastar-se da vida social implicaria em
dificuldades maiores para sobreviver. Além disso, a sociabilidade não é apenas um atributo da
natureza humana, mas é também uma qualidade do cidadão. Isso é o cerne do que Holbach vai chamar
de pacto social, conceito a partir do qual ele desenvolve alguns fundamentos da sua teoria política. O
indivíduo busca a vida social por suas inclinações naturais, mas, ao mesmo tempo, ele precisa
encontrar algumas vantagens concernentes à essa associação. Esse princípio da sociabilidade,
portanto, não apenas sustenta a ideia de uma natureza humana carente e frágil, que busca na
associação a amenização das suas limitações e dificuldades, como também dá sustentação à
articulação de um pensamento político que estabelece entre os integrantes da sociedade um vínculo
baseado na necessidade e na reciprocidade, entre o indivíduo e seus semelhantes, e, inclusive, entre
o povo e seu soberano. Como veremos no capítulo sobre a autoridade legítima (cap.6, 6.2), não há
uma hierarquia ontológica entre poder soberano e súditos e Holbach é muito claro quanto isso, ele
afirma que “se as partes devem ao todo, o todo [também e necessariamente] deve às suas partes”
(HOLBACH, 2008b, p.9). Eis o princípio do pacto social e a origem do contrato que fundamenta a vida
política do cidadão. Voltaremos a esse ponto logo a seguir (cap.4, 4.1; 4.3).
Assim como a cultura, a sociabilidade, embora natural, se desenvolve conforme o indivíduo
aprimora a sua razão. Afinal, a necessidade que os seres humanos têm uns dos outros se assemelha à
condição da infância, cuja vulnerabilidade da criança a torna dependente daqueles que cuidam dela,
de modo que essa ligação seja indispensável e inquebrantável. Como salienta Devellennes: “Para
Holbach, nada explica melhor nossa natureza social que nossa condição infantil. Nós somos
vulneráveis desde nossa mais tenra idade, e esta vulnerabilidade, esta necessidade dos outros, molda
em nós um sentimento de ligação em direção aos nossos semelhantes”. (DEVELLENNES, 2016, p.336).
É importante observar que o desenvolvimento da razão e, por conseguinte, da sociabilidade,
depende, em grande medida, do modo como os governantes conduzem os povos. Se analisarmos o
modo como Hollbach constitui a sua visão sobre a história dos povos, contida em obras como La
contagion sacrée ou histoire naturelle de la superstition, e o Essai sur les préjuges, ou mesmo no
segundo tomo do Sistema da Natureza, entre outras obras, podemos ver que ele considera que os
primeiros povos não possuíam leis e costumes favoráveis ao desenvolvimento da razão e, por
conseguinte, da virtude, pois muitas de suas práticas eram totalmente contrárias ao que ele denomina
como bom senso, dada a influência da superstição sobre as ideias e os costumes. Isso seria
consequência do pouco conhecimento sobre a natureza das coisas e do pouco desenvolvimento,
nesses povos, das faculdades intelectuais – que, é bom reiterar, desenvolvem-se conforme avança o

cartesiano afirmando ‘eu sou social, logo eu penso’. Mas, diferentemente de Rousseau, isto é considerado um
bem social, e não como uma queda originária”. (DEVELLENNES, 2016, p.336).
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conhecimento da natureza –, de modo que é a experiência, ao corrigir os hábitos sociais e torná-los,
gradualmente, mais civilizados, que serve como pedra de toque para o aprimoramento da razão e para
o desenvolvimento da sociabilidade e o surgimento da virtude173.
Logo, a educação e as leis constituídas pelos governantes são o principal meio pelo qual
ocorre esse aprimoramento moral dos membros da sociedade, pois cabe a eles recompensar as
virtudes e punir os vícios, incentivando ou dissuadindo os cidadãos a praticar as ações que podem se
tornar úteis ou não à felicidade geral. Cabe a eles, portanto, esse papel de conduzir os povos tendo
em vista a verdadeira natureza do ser humano, que tem a sociabilidade natural como princípio:
Os verdadeiros princípios da moral parecem, com efeito, se chocar com algumas
noções, costumes e instituições visivelmente opostos à sociabilidade, que vemos
estabelecidos em quase todos os povos […] É à moral que cabe amadurecer o espírito
humano, tornar o homem racional, libertá-lo dos cueiros da infância, ensiná-lo a
andar com um passo firme na direção dos objetos verdadeiramente desejáveis para
os seres inteligentes (HOLBACH, 2015, p.XXXIV).

Esta passagem parece esclarecer, a nosso ver, a forma como Holbach vincula uma concepção
de natureza humana a uma concepção de moral universal. A moral está naquilo que concerne à
felicidade do ser humano, nas inclinações e desejos que constituem o seu corpo, na sua sensibilidade
e nas suas faculdades intelectuais. Negar essa natureza humana e instituir uma moral que se
fundamenta em princípios teológicos, em ideias metafísicas, em concepções abstratas sobre o ser
humano ou sobre sua conduta ideal, é uma forma equivocada de elaborar leis, normas de conduta e
estabelecer instituições sociais e políticas que regulem a vida em sociedade. Eis aí, neste sentido, os
descaminhos que tornam as sociedades infelizes, corrompidas e mergulhadas nos vícios, nos crimes
e na tirania. O pressuposto basilar é que somente a compreensão da natureza humana, tal como ela é,
possibilita aos governantes conduzir devidamente os povos e tornar a sociedade feliz e próspera.

*
A sociabilidade natural é complementada por uma disposição natural sem a qual dificilmente
o ser humano poderia tornar-se sociável e querido pelos seus semelhantes. Essa disposição é a chave
para o desenvolvimento da consciência moral e para a prática da virtude. Não se trata de uma paixão,
mas de um sentimento que tem relação com o movimento de o indivíduo ver-se a si mesmo nos outros,
reconhecendo os outros nele próprio: trata-se do sentimento de humanidade. Este sentimento é
definido como uma “afeição que devemos aos seres de nossa espécie como membros da sociedade
universal, aos quais, por conseguinte, a justiça quer que mostremos benevolência e que demos os
auxílios que exigimos para nós mesmos” (HOLBACH, 2015, p.97, grifo nosso). O barão, mais uma vez
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Veremos esse ponto em maiores detalhes mais adiante (Cap. 6, 6.2).
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seguindo Aristóteles174, considera que o núcleo familiar, assim como a aldeia composta por um grupo
de famílias, compõe uma microssociedade que, conforme esses pequenos corpos políticos vão
estabelecendo alianças e acordos, acabam por formar corpos cada vez maiores, até se tornarem uma
nação ou uma pátria. Mas, em sua perspectiva, só há, de fato, uma única sociedade humana, e todas
as nações seriam análogos a indivíduos do gênero humano. O sentimento de humanidade é, neste
sentido, alçado a um princípio moral e político que deve ser universal, no sentido de que deve
abranger a todos os povos, já que ele o considera fundamental para uma possível e necessária paz
entre todos os povos. Em vez de as nações se pautarem em tratados diplomáticos que visam a evitar
conflitos e guerras, a reciprocidade universal deveria ser a sua regra de ouro:
O gênero humano, em seu conjunto, não passa de uma vasta sociedade composta de
todos os seres da espécie humana. As diferentes nações não devem ser consideradas
senão como indivíduos dessa sociedade geral. Os diversos povos que vemos ao redor
do globo são sociedades particulares, distintas das outras pelos nomes das regiões
que elas habitam. Se elas tivessem mais razão, em vez de se combaterem e se
destruírem, deveriam cooperar para se tornar reciprocamente felizes. ( HOLBACH,
2015, p.75).

O que Holbach denomina como sentimento de humanidade pode ser aproximado ao que os
moralistas britânicos como Smith, Hume, Hutchenson e outros chamaram de simpatia, qualidade
moral da qual derivam os sentimentos como benevolência, piedade e compaixão175. No entanto, a
humanidade, para o barão, é um sentimento que todo ser humano tem quando reconhece a si mesmo
nos outros, ou seja, quando ele reconhece que os outros seres humanos são como ele, possuem as
mesmas qualidades e as mesmas necessidades que ele176, sem ser, contudo, uma qualidade universal
no sentido de ser inata. Holbach chega a se referir ao sentimento de humanidade nas obras de 1770,
mas não há um desenvolvimento consistente enquanto um conceito moral177. Porém, nas obras de
1773 e em A Moral Universal, principalmente, Holbach o desenvolve como uma virtude social
fundamental. Em La Politique Naturelle, por exemplo, ele elenca três virtudes sociais
fundamentais178, que seriam o sentimento de humanidade, a força (que poderíamos chamar de firmeza
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Cf. ARISTÓTELES, 1988.
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Cf. HIMMELFARB, 2011.

“Um ser sensível que ama o prazer e que foge da dor, que deseja ser socorrido em suas necessidades, que
ama a si mesmo e quer ser amado pelos outros, por pouco que se reflita reconhecerá que os outros são homens
como ele, têm os mesmos desejos, as mesmas necessidades” (HOLBACH, 2015, p.98).
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Como vemos, por exemplo, no Sistema da Natureza: “Qual é o homem cheio de bondade e de humanidade
que não desejaria de todo o seu coração tornar os seus semelhantes felizes? ” (HOLBACH, 2010a, p.498); ou no
Essai sur les préjugés: “Os descontentamentos de um coração honesto são, portanto, muito legítimos e bem
fundados. Todo homem que não é desprovido de todo o sentimento de humanidade deve derramar suas
lágrimas sobre os males de sua espécie e se ocupar, se possível, com os meios de remover as causas [destes
males]” (HOLBACH, 2007a, p.189).
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Cf. HOLBACH, 2008b, p.29 (Discours I, Cap. XXXIII).
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de caráter) e a justiça. Se nos detivermos na forma como ele apresenta o sentimento de humanidade
nesta obra, perceberemos que se trata de um sentimento de afeição que abrange a todos os outros
indivíduos humanos. Ele dá a seguinte definição: “A primeira das virtudes sociais é a humanidade.
Ela é o resumo de todas as outras. Tomada em sua mais ampla dimensão, ela é este sentimento que
dá a todos os seres de nossa espécie os direitos sobre o nosso coração” (HOLBACH, 2008b, p.29), e
completa:
Seus efeitos são o amor, a benevolência, a liberalidade, a indulgência, a piedade por
nossos semelhantes. Quando essa virtude se encerra nos limites da sociedade em que
nós vivemos, seus efeitos são o amor pela pátria, o amor paternal, a piedade filial, a
ternura conjugal, a amizade, a afeição pelos nossos próximos e concidadãos
(HOLBACH, 2008b, p.29).

Aqui temos uma dimensão mais restrita do sentimento de humanidade, que abrangeria os
laços sociais do indivíduo, enquanto membro de uma comunidade política, com seus concidadãos e
pessoas afetivamente próximas. Contudo, já em Système Social, Holbach aponta para a universalidade
deste sentimento, ou seja, nesta obra ele defende, mais enfaticamente, que o sentimento de
humanidade deveria se estender, devidamente, a todos os indivíduos da espécie humana, e não se
restringir aos indivíduos que pertençam à Pátria ou ao círculo social e afetivo pessoal. Como ele
mesmo reitera:
A humanidade é um nó feito para ligar invisivelmente o cidadão de Paris ao de
Pequim. É um pacto que engaja igualmente todos os membros da grande família [da
espécie humana], cujos diferentes povos do mundo são somente os indivíduos
esparsos. Este pacto é a salvaguarda de nossa raça; ele coloca cada um de nós em
direito de reclamar a justiça, a piedade, os benefícios de todo ser sensível, de
qualquer país, de qualquer religião, de qualquer condição que seja. A guerra, a
crueldade, as conquistas, a intolerância, a dureza, são coisas contrárias à humanidade
(HOLBACH, 1994, p.126).

Vemos, assim, que Holbach propõe um laço social que não é apenas uma formalidade
jurídica em torno de um consenso político a respeito de um governo soberano. O que fundamenta a
sociedade é um sentimento que liga os seus membros entre si a partir de uma constatação racional e
um vínculo afetivo. Esse laço é, portanto, uma ligação que passa pela formação do próprio indivíduo
como cidadão e como ser humano, que se fundamenta na estima que ele adquire por si mesmo e se
estende aos seus semelhantes e ao conjunto dos cidadãos com quem ele compartilha a vida. Contudo,
esse laço não se restringe apenas aos seus, sejam eles os irmãos em uma mesma família, membros da
mesma comunidade ou concidadãos da mesma nação; pelo contrário, esse laço deve ser estendido a
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todos os seres humanos179 e Holbach advoga, assim, um dos princípios fundamentais do Iluminismo
e da modernidade, que é a universalidade dos direitos180.
Conforme assinala Boulad-Ayoub, o sentimento de humanidade que Holbach propõe é um
conceito de filosofia moral que esteve muito em voga na segunda metade do século XVIII, pois
muitos philosophes o utilizam para se referir a um ser humano universal. Ele é, em certo sentido, a
base política e moral da felicidade e um guia para a vida social181; e no pensamento moral e político
do barão em particular, presente nas suas últimas obras, ele tem uma importância central e faz de
Holbach não apenas um iluminista convicto, mas também um humanista radical182. É importante
observar que a ordem social instituída no século XVIII é uma ordem verticalizada que contém Deus
e o Príncipe no topo, e essa ordem dá lugar a uma horizontalidade cuja base são as relações sociais
fundadas nas virtudes cívicas. Não podemos nos esquecer que há, no movimento das Luzes, uma
redefinição dos conceitos de vida, de ser humano e de sociedade. O ser humano é redefinido, a
princípio, como um ser sensível, racional e sociável, em lugar da visão cristã de homem, como ser
marcado pelo pecado e condenado à infelicidade mundana183. A sensibilidade e a razão tornam-se,
assim, a base das relações sociais e políticas, substituindo a fé e a obediência, assim como o
sentimento de humanidade, acompanhado da benevolência e da tolerância, ocupa o espaço da política,
tomando o lugar da honra e da dignidade estatutárias. É nesse processo de redefinição da vida social
que essa ideia de humanidade se torna, então, abrangente e universal: “a exaltação do sentimento de
humanidade se fortifica também no combate pelo respeito à pessoa humana e seus direitos naturais”
(BOULAD-AYOUB, 1989, p.134, grifo da autora). A virtude torna-se, também, laicizada e, por
conseguinte, humanizada, e serve, a partir daí, ao interesse da coletividade e não mais à glória divina
e à salvação da alma184.

“Ser humano é estar disposto a praticar a justiça, a prestar socorro, a fazer o bem indistintamente a todos os
indivíduos da espécie da qual nós fazemos parte” (HOLBACH, 1994, p.125).
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Cf. TODOROV, 2008.
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Cf. BOULAD-AYOUB, 1989, p.139.
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Holbach defende que há apenas uma raça humana, e assim, alguns princípios políticos podem ser
considerados universais, como a equidade, apesar dos particularismos nacionais. Desse modo, podemos
concordar com J. Israel, que enxerga um universalismo nos valores humanos, que nos permite falar em deveres
universais, ou seja, para com todos os seres humanos. Como observa Devellennes: “Israel tem razão em falar
de universalismo no pensamento radical, e esta noção se adapta bem ao pensamento do barão. Há um
universalismo nos valores humanos, e nós temos certamente deveres para com toda a humanidade”.
(DEVELLENNES, 2016, p.328). Cf. ISRAEL, 2013; ISRAEL, 2009.
183

Cf. BOULAD-AYOUB, 1989, p.133.

“Por definição, a ação virtuosa explicitamente laicizada e humanizada, pode-se dizer, serve ao interesse da
coletividade”(BOULAD-AYOUB, 1989, p.140).
184
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Ainda segundo Boulad-Ayoub, houve também, neste sentido, uma mudança no cenário
político que foi possível por meio da transformação do conceito filosófico de humanidade para o
conceito político de fraternidade, que se deu pela instituição das leis que estatuíram a todos os
cidadãos os direitos provenientes das ideias, agora também universais, de liberdade e de igualdade.
Ao mesmo tempo, uma mudança cultural permitiu um maior estreitamento da unidade social, em que
o amor à pátria passou a envolver a todos os cidadãos e a ser o vínculo da coletividade, substituindo
o sentimento de pertencimento a uma comunidade religiosa 185. Esse sentimento de humanidade,
associado aos ideais de igualdade e liberdade, adquiriu, portanto, para além de seu caráter natural e
civil, um aspecto social e político. E com o advento da Revolução de 1789 e a passagem do súdito ao
cidadão, a fraternidade, acompanhada da igualdade jurídica estabelecida, passa a simbolizar, a partir
daí, relações sem privilégios e discriminações, algo que o conceito de humanidade, em certo sentido,
ainda compreendia186. Nas palavras de Boulad-Ayoub: “Dito de outro modo, a virtude da humanidade
obriga cada um a realizar socialmente a liberdade e a igualdade de todos pelas práticas de
benevolência e de altruísmo, ou, pelo menos, em reduzir tanto quanto for possível, as desigualdades
e as injustiças” (BOULAD-AYOUB, 1989, p.144). O momento histórico do Iluminismo demarca a
situação de uma luta por direitos, e dois princípios basilares sustentam essa luta: “a uniformidade da
espécie humana, que implica que os homens, sem distinção de raça, de religião e de classe, possam
desfrutar de uma liberdade e uma igualdade originais; e a doutrina do equilíbrio dos poderes no
sistema de governo” (BOULAD-AYOUB, 1989, p.146), isto é, a ideia de humanidade torna-se a base
para os direitos expressos nos conceitos de tolerância, de segurança, de liberdade de pensamento e de
expressão, que marcam o liberalismo dos philosophes, ao mesmo tempo em que as ideias de soberania
e equilíbrio dos poderes dão suporte a essa ideia de humanidade, que estende esses direitos a todos
os indivíduos e todos os povos; daí o caráter universal da Ilustração187.
Vamos prosseguir com a análise do sentimento de humanidade proposto pelo barão. A
humanidade é um atributo da justiça, pois é este sentimento que faz com que cada ser humano possa
ver aos outros indivíduos como seus semelhantes, dotados das mesmas necessidades que ele próprio:
se eu desejo sentimentos e práticas benéficos e agradáveis dos outros para comigo – é isso que o amor
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Cf. BOULAD-AYOUB, 1989, p.144.

Cf. BOULAD-AYOUB, 1989, p.144. Ver também, por exemplo, o Verbete da Enciclopédia, “Humanidade”,
escrito por Diderot: “O que ele faz não é nos afastar de elos particulares, mas, ao contrário, torna-nos amigos
melhores, cidadãos melhores, esposos melhores. Ele se apraz em expandir-se pela benevolência em relação
aos seres que a natureza aproximou de nós” (DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015b, p.72).
186

“A liberdade das ações é limitada por sua finalidade necessariamente humana, mas também pela tomada de
consciência desse fato: todos os homens pertencem à mesma espécie e têm, por conseguinte, direito à mesma
dignidade. Essa exigência toma um sentido diferente segundo se pensa nos cidadãos de um país ou nos
habitantes do globo terrestre” (TODOROV, 2008, p.117).
187
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por si mesmo inclina a desejar – é necessário que eu reconheça que os outros também devem exigilos de mim – é isso que a consciência moral e a virtude demonstram como sendo o justo. Uma vez
que o indivíduo esteja inclinado a ver os outros como semelhantes a si mesmo, este sentimento de
humanidade deve, na medida do possível, tornar-se universal, ou seja, deve se dirigir a todos os seres
humanos, independentemente das ligações que o indivíduo tenha acerca de sua nacionalidade, de suas
crenças religiosas, de sua condição social. Como o próprio barão afirma:
A justiça ordena que eu mostre benevolência com todo homem que se apresente
diante dos meus olhos, porque eu exijo sentimentos de bondade dos seres mais
desconhecidos entre os quais a sorte pode me lançar […] Assim, a humanidade,
fundamentada na equidade, condena antipatias nacionais, ódios religiosos,
preconceitos odiosos que fecham o coração do homem para seus semelhantes […] O
homem verdadeiramente humano e justo é feito para se interessar pela felicidade e
pela infelicidade de todo ser de sua espécie (HOLBACH, 2015, p.98).

Essa forma de alteridade entre o eu e o outro, além de ser uma inclinação natural dos seres
humanos, também é um requisito para uma vida social que não os leve ao conflito e à autodestruição.
Além de ser requisito para a justiça, é também um princípio de tolerância, que fortalece os vínculos
sociais entre os cidadãos de uma mesma pátria, independentemente de suas singularidades. Mas, para
que ele sirva como barreira para o conflito inerente às disputas por recursos, por bens ou pela simples
atenção e reconhecimento dos demais, é necessário que esse sentimento seja constituído por meio das
instituições sociais como a educação, as leis e os costumes.
Holbach procura deixar claro que o sentimento de humanidade pertence à natureza humana
como inclinação ou disposição afetiva, e não como sentimento ou instinto moral inato, que pertença
a todos os seres humanos – essa é justamente a crítica que ele dirige aqueles que ele chama de
moralistas188. Pois bem, essa disposição depende do grau de sensibilidade e do modo como o
temperamento é formado, porque é a faculdade intelectual da imaginação que é responsável por esse
movimento de se fazer ver pelo olhar do outro e de se ver a si mesmo no lugar do outro. É importante
também observar que o sentimento de humanidade é sempre acompanhado pelas disposições de
compaixão, piedade, beneficência, além de outros sentimentos morais ou virtudes sociais que
constituem a moralidade. Aliás, conforme o barão reitera em vários capítulos de A Moral Universal,

No Sistema da Natureza ele diz: “Os moralistas deveriam, pela mesma razão [de não existirem ideias inatas],
ter concluído que aquilo que eles chamam de sentimento moral, instinto moral, ideias inatas da virtude,
anteriores a toda experiência ou aos efeitos bons ou maus que dela resultam para nós, são noções quiméricas
que, como muitas outras, têm apenas a teologia como fiadora e como base” (HOLBACH, 2010a, p.208). Para
Holbach, a simpatia é um recurso sem fundamento, visto que seria uma qualidade oculta, e não derivada da
fisiologia do indivíduo, como ele atribui ao sentimento de humanidade. Em A Moral Universal, ele diz: “Para
explicar as causas dessa sensibilidade, que interessa os homens pelos sofrimentos de seus semelhantes, alguns
moralistas recorreram a certa simpatia, ou seja, a uma qualidade oculta e quimérica que não pode explicar
nada” (HOLBACH, 2015, p.102).
188

125

todos estes sentimentos devem ser cultivados para tornar os seres humanos sensíveis às dores e
sofrimentos dos outros. Eles não são inatos e conforme o grau de sensibilidade e as disposições do
temperamento do indivíduo, ele estará mais ou menos apto a tornar-se compassivo, piedoso e
beneficente conforme a sua sensibilidade o incline a interessar-se pelos outros e a se colocar em seu
lugar por meio da sua imaginação. Assim, alguns indivíduos são mais sensíveis e inclinados a se
colocar na condição dos seus semelhantes, enquanto outros podem ser totalmente indiferentes à sorte
deles. Conforme o próprio barão observa:
Como os homens são muito variados pela organização e pela força da imaginação,
eles não podem ser suscetíveis de sentir com igual intensidade os males de seus
semelhantes. Existem alguns seres para quem a compaixão é nula, ou pelo menos
não forte o bastante para determiná-los a fazer cessar as dores que eles veem os
outros sofrerem (HOLBACH, 2015, p.102).

É por essa razão que Holbach procura desfazer o possível equívoco de se considerar os
sentimentos morais como inatos e pertencentes a todo ser humano, apesar de defender que eles devam
ser universais, no sentido de que todos devem ser instruídos e formados para assim senti-los. O
sentimento de humanidade, que une os seres humanos em laços sociais e afetivos, que os tornam
próximos e interessados uns pelos outros é, como vimos, uma disposição que os indivíduos, em geral,
possuem. Ele não é, contudo, universal, pois há aqueles que estão imunes a desenvolver este
sentimento de forma natural, que são aqueles que possuem ou uma sensibilidade inerte ou uma
imaginação embotada; o indivíduo desta têmpera tende a tornar-se um ser insociável, incapaz de se
ligar aos outros indivíduos por meio de sua imaginação e sensibilidade. Sem uma educação
apropriada, ele pode vir a considerar que não tem necessidade dos outros, porque pode sentir-se
superior a eles e pensar que não depende deles em nada para tornar-se feliz: “Um homem que não
tivesse nenhuma necessidade de ninguém seria um ser isolado, imoral, insociável, desprovido de
justiça e de humanidade. Aquele que imagina poder abrir mão dos outros comumente se acredita
dispensado de lhes mostrar alguns sentimentos” (HOLBACH, 2015, p.100). É o caso, por exemplos,
dos príncipes e dos grandes da sociedade, que ignoram a dor da maioria do povo que está sob seu
jugo não porque são perversos, mas porque não são capazes de imaginar ou sentir o sofrimento que
os aflige. Holbach enfatiza que uma forma de se compadecer da dor dos outros é já tê-la
experimentado, e que o fato de alguns indivíduos serem privilegiados pela sua posição na sociedade
e não sofrerem certas dores cuja maioria está sujeita, torna-os insensíveis aos sofrimentos alheios:
“os príncipes e os poderosos, sujeitos a se persuadirem de que são de uma espécie diferente da dos
outros, são pouco tentados a lhes mostrar humanidade. É preciso comumente ter sentido a infelicidade
ou o temor para tomar parte nos sofrimentos dos miseráveis” (HOLBACH, 2015, p.100).
Neste sentido, enfatizamos a importância da sociabilidade e do sentimento de humanidade
na formulação moral de Holbach. É devido à necessidade que os seres humanos vivem
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conjuntamente, e por essa razão, é esta necessidade o laço mais forte que une os seus interesses e
direciona-os para um propósito em comum, que é a felicidade. Em vista de fortalecer os laços sociais
e constituir uma integração entre os membros da sociedade, uma das tarefas fundamentais da moral
é incitar nos seres humanos esse sentimento de humanidade, que será uma espécie de antídoto para
as desigualdades naturais, e mesmo um remédio para as desigualdades sociais.
Eis o papel central da educação, que é, para o barão, um importante fator do equilíbrio moral
na sociedade: a educação diminui a relevância das posições sociais e da dominação de um ser humano
por outro189. Não por acaso, Holbach toma o cuidado de elencar os vícios sociais que desfazem os
vínculos da sociedade, como o orgulho, o luxo, a vaidade, a intemperança, dentre outros, que são
qualidades morais derivadas das paixões que acabam por neutralizar ou impedir a emergência do
sentimento de humanidade e prejudicar a equidade nas relações sociais. O orgulho, por exemplo, é
uma consideração exagerada sobre si mesmo, e que atinge, na maior parte das vezes, os cidadãos
nobres que se encontram em posições sociais elevadas e em condição econômica superior aos demais;
embora o barão defenda a existência de uma superioridade natural, mas essa superioridade é moral e
não de classe e de nascimento; isso leva estes cidadãos nobres a acreditarem que são superiores aos
outros a ponto de não ter necessidade deles, e considerá-los seres menos humanos que eles, ou seja,
destituídos de direitos que eles possuem. O barão enfatiza, portanto, que as disposições benevolentes
como o sentimento de humanidade, a compaixão, a benevolência e a piedade, apesar de dependerem
em certa medida da constituição natural dos indivíduos, já que não são inatas, podem e precisam ser
incutidas nos indivíduos, para que eles desenvolvam a tendência a interessar-se pela sorte dos outros
e a enternecer-se pelos infortúnios de seus concidadãos. É a educação, auxiliada pelas leis e pelos
costumes, portanto, que forma nos indivíduos esse sentimento de humanidade e as demais virtudes
sociais a fim de torná-los sociáveis.
Por outro lado, Holbach esclarece que um ser humano cuja sensibilidade e temperamento
estejam equilibrados é um indivíduo capaz de se enternecer pelos outros; ele sente as dores e as
aflições deles e busca fazê-las cessar em si mesmo por meio do auxílio que ele presta a eles para que
sua dor e aflição termine:
Do auxílio dado àquele que sofre resulta um alívio real para a pessoa que lhe dá
auxílio; prazer dulcíssimo que a reflexão aumenta ainda mais pela ideia de ter feito
o bem a alguém, de ter adquirido direitos sobre a sua afeição, de ter merecido o seu
reconhecimento, de ter agido de maneira que prova que se possui um coração terno
e sensível (HOLBACH, 2015, p.102).

189 “O papel desempenhado pela educação e, conjuntamente, pela difusão da instrução [pública], veem
sublinhada a sua dimensão política: fator de redução da inferioridade social e da dominação do homem pelo
homem” (BOULAD-AYOUB, 1989, p.148).
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Haveria uma inclinação natural em auxiliar os outros, e toda a moral não é, como dá-se a
entender pela interpretação simplista que se faz da moral materialista, uma forma de coerção de
desejos egoístas e autointeressados. Para Holbach em particular, os seres humanos são sociáveis e
eles tendem a ser capazes de se compadecer das dores e dos sofrimentos dos outros indivíduos, assim
como a se interessar pela felicidade dos outros tanto quanto pela sua, porque são inclinados a querer
contribuir para o bem-estar de seus semelhantes, em vista de seu próprio bem, é verdade, mas não de
um modo que desabone o seu real interesse pelo bem dos demais. E Holbach vai ainda mais longe,
pois diz que tendemos a querer o bem-estar e a felicidade não só daqueles que nos são próximos e
úteis, mas mesmo daqueles cujos laços sociais nos são distantes ou até inexistentes, como os cidadãos
de um outro povo, de outro lado do mundo. Na visão moral internacionalista de Holbach, a
humanidade é uma única nação, um só povo:
O gênero humano inteiro forma uma vasta sociedade, da qual diversas nações são
membros espalhados sobre a face da Terra, iluminados e aquecidos pelo mesmo sol,
cercados pelas águas do mesmo oceano, configurados da mesma maneira, sujeitos
às mesmas necessidades, formulando os mesmos desejos, ocupados com o cuidado
de se conservar, de obter o bem-estar e de afastar a dor (HOLBACH, 2015, p.320, grifo
nosso).

Sendo a base da sociabilidade e princípio para a virtude, o sentimento de humanidade deve
fazer parte da educação e da formação moral do cidadão. Assim, não devemos confundi-lo com um
amor universal que nos leva a nos sacrificar pelos outros, tampouco que devamos amar mesmo
aqueles que nos ferem ou que nos fazem mal – ou seja, não podemos confundir esse sentimento de
humanidade com o amor ao próximo, um amor que deve ser universal e incondicional, segundo o
cristianismo. Ele é, de modo mais preciso, a capacidade de reconhecer que todos os outros indivíduos
são seres dignos e merecedores da nossa afeição, porém, até o momento em que eles demonstrem, de
fato, não o serem: “Amar os homens é desejar o seu bem-estar; é ter a vontade de contribuir com ele
na medida das nossas possibilidades” (HOLBACH, 2015, p.99). Holbach sublinha que há graus desse
sentimento de humanidade; apesar de ele dever se estender a todas as pessoas, ele será maior ou
menor conforme as afinidades que os indivíduos têm em suas relações sociais e afetivas. A afeição
que temos pelos outros é sempre maior em relação àqueles com quem compartilhamos nossa vida,
que estão mais próximos de nós, cujos laços de intimidade, de confiança e de respeito nos são mais
estreitos. Aqueles com quem convivemos têm mais direitos sobre os nossos sentimentos de
humanidade, compaixão, piedade e beneficência do que aqueles que nos são desconhecidos:
Existem, sem dúvida, em nossas afeições, alguns graus fixados pela justiça. Nós
devemos mais amor aos nossos pais, aos nossos amigos, aos nossos concidadãos, à
sociedade da qual somos membros – àqueles, em suma, dos quais nós
experimentamos os auxílios e os benefícios, dos quais nós temos uma necessidade
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contínua – do que a alguns estrangeiros que não estão ligados a nós por outros laços
que não os da humanidade (HOLBACH, 2015, p.99).

Isso significa que os laços de união são mais fortes ou mais fracos conforme a proximidade
que há entre os indivíduos190. Quando Holbach diz que o amor pela humanidade deve ser universal,
ele está exultando os seres humanos a serem mais compassivos com os desconhecidos, opondo-se a
restringirmos nossa afeição e nosso interesse apenas àqueles que nos são próximos ou que possuam
algum laço específico conosco, como pertencer ao mesmo país, à mesma religião, à mesma etnia.
Holbach faz menção a Homero, em uma nota do capítulo no qual ele trata do sentimento de
humanidade, citando uma passagem de A Odisseia, em que encontramos uma ilustração desse
sentimento de humanidade que ele próprio propõe. Citemos esta nota:
Homero exprimiu bem o sentimento de humanidade na Odisseia. Ele faz que Eumeu
diga a Ulisses seu senhor, que está disfarçado de pobre mendigo: “Não me é
permitido de maneira alguma desprezar um estranho, nem um indigente, ainda que
ele estivesse em um estado mais abjeto do que aquele a que vós me pareceis reduzido,
porque é Zeus quem nos manda o desconhecido e o pobre” (HOLBACH, 2015, p.99,
nota 20).

Em outra passagem, ele ressalta a importância que o sentimento de humanidade tem
enquanto demonstração de benevolência e justiça para com os indivíduos os quais não possuímos
nenhum laço de proximidade, seja ele afetivo ou social. Como dissemos, trata-se de considerá-la uma
virtude que deve alcançar a todos os membros da espécie humana:
A justiça ordena que eu mostre benevolência com todo homem que se apresente
diante dos meus olhos, porque eu exijo sentimentos de bondade dos seres mais
desconhecidos entre os quais a sorte pode me lançar. O chinês, o maometano e o
tártaro têm direito à minha justiça, à minha assistência, à minha humanidade, porque,
como homem, eu exigiria a ajuda deles se me visse transplantado para as suas terras
(HOLBACH, 2015, p.98).

*
Existe, porém, na natureza humana, o lado inverso ao da sociabilidade, que são os
sentimentos opostos ao sentimento de humanidade e às virtudes sociais que dele derivam, que são,
também, disposições que pertencem à natureza sensível do ser humano, mas que acabam por dissolver
os laços sociais, porque tornam o cidadão insociável, podem torná-lo perverso, e comumente o fazem

A esse respeito, Devellennes aponta o seguinte: “Em outras palavras, somos sempre parciais com as pessoas
mais próximas (membros de nossa família, localidade ou país), mas essa parcialidade precisa ser mediada por
um conjunto indiscriminado de princípios porque compartilhamos necessidades materiais em comum com
outros seres humanos e outras sociedades, o que justifica deveres coletivos” (DEVELLENNES, 2014, p.202, grifo
nosso).
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injusto e inapto para conviver com os outros. Vejamos o que Holbach diz, em A Moral Universal, a
respeito dessas inclinações indesejadas:
Um homem que não gosta de ninguém, que recusa auxílio a seus semelhantes, que
se mostra insensível aos seus sofrimentos, que tem prazer em vê-los sofrer em vez
de ser tocado por suas misérias, é um monstro indigno de viver em sociedade, que
seu horrível caráter condena a morar em um deserto com os bichos que se parecem
com ele (HOLBACH, 2015, p.166).

Essas disposições antissociais nada mais são que o resultado das paixões que se tornam
nocivas para nós e para os outros membros da sociedade. Elas são antissociais porque, ao cedermos
a essas inclinações, em vez de atrairmos a estima e a afeição dos outros por nós, acabamos por atrair
deles o desprezo e a desconsideração191. Elas podem ser nocivas a nós, porque podem contribuir para
a desregulação de nossa máquina, como o apetite exagerado, a intemperança, a cólera, mas são,
fundamentalmente, nocivas para a vida social, porque incitam os cidadãos a desconfiarem uns dos
outros, a considerá-los como potenciais ameaças à sua própria segurança, ou apenas a torná-los
indiferentes às dores e sofrimentos alheios. Vejamos, nesse momento, o que Holbach diz sobre uma
disposição que é oposta ao sentimento de humanidade que ele tanto advoga.
Trata-se da crueldade, que Holbach denomina como o hábito de “achar prazer nos
sofrimentos dos outros” (HOLBACH, 2015, p.166), disposição esta que faz com que o ser humano, de
acordo com o barão, seja pior que qualquer outro animal, que cuida de dilacerar suas presas apenas
com o propósito de devorá-las, e não pelo prazer de vê-las sofrer192. A crueldade está presente em
várias de suas obras, principalmente aquelas com teor mais crítico à religião, como o opúsculo
atribuído a Nicolas-Antoine Boulanger, mas que Barbier diz ser da autoria do próprio Holbach193,
intitulado De la cruauté religieuse (1769); também encontramos diversas referências à crueldade no
Christianisme Devoillé (1768), no Essai sur les préjugés (1770), no Sistema da Natureza, entre outras
obras, porém, aqui nessas obras, a crueldade é mais citada como um ato violento por parte de fieis
fanáticos, sacerdotes desumanos e tiranos ensandecidos.
Porém, se prestarmos atenção no modo como Holbach trata da crueldade em A Moral
Universal, podemos ver que há um desenvolvimento mais profundo, em que podemos vê-la associada
ao sadismo – termo ainda inexistente nessa época. A crueldade é um sentimento de contentamento
com a contemplação da dor alheia, cuja imaginação regozija-se com “a ideia dos tormentos de seus

“Se somente a virtude merece a afeição, a estima e a veneração dos homens, o vício merece o seu ódio, seu
desprezo e seus castigos. Se é apenas na virtude que consistem a verdadeira glória e a verdadeira honra, o vício
não pode atrair senão a vergonha e a ignomínia” (HOLBACH, 2015, p.158).
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“[…] disposição que faz o homem descer abaixo das bestas: o lobo dilacera sua presa, mas é para devorála, ou seja, para satisfazer a necessidade premente da fome” (HOLBACH, 2015, p.166-7).
192
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Ver a nota do editor da edição de Jean-Pierre Jackson, Coda, 2007.
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semelhantes, tem prazer em fazê-los durar, procura maneiras engenhosas de tornar mais intensos os
aguilhões da dor e transforma em um espetáculo, em um gozo para si os males que ele vê os outros
sofrerem” (HOLBACH, 2015, p.167).
Se por um lado, a base da sociabilidade natural é o sentimento de humanidade, que faz com
que cada indivíduo sinta compelido a ter compaixão, piedade e benevolência com os outros membros
da sociedade, isto é, enxergue aos outros como seus semelhantes e dotados dos mesmos direitos que
si mesmo, a crueldade é um tipo de desumanidade, pois configura a indiferença e a insensibilidade
com o sofrimento dos outros; torna o indivíduo desumano, o faz considerar os outros como meros
instrumentos de seu prazer, destituídos de direitos porque não são considerados semelhantes a ele
próprio; em suma, faz do indivíduo cruel um ser absolutamente insociável. O homem do povo,
segundo o barão, tem uma inclinação à crueldade, como é possível notar nos espetáculos dos suplícios
públicos, pois esses eventos atraem uma multidão interessada em ver as dores dos criminosos. Porém,
Holbach reconhece um aspecto contraditório nesses arrebatamentos coletivos: “Nós o vemos [o povo]
contemplar com um olhar ávido as convulsões e angústias do miserável que se entrega ao furor dos
carrascos; quanto mais os seus tormentos são cruéis, mais eles excitam os desejos de uma população
desumana, no rosto da qual logo se vê, no entanto, o horror se pintar” (HOLBACH, 2015, p.167).
Holbach vê, assim, uma contradição entre um sentimento de prazer e saciedade com a contemplação
do sofrimento alheio, acompanhado de uma perturbação íntima e uma dor interna por conta da mesma
visão. Lembrando Lucrécio194 e seu hedonismo negativo presente no início do Livro II em Da
Natureza das Coisas, o barão considera que esse interesse pelo cadafalso alheio pode servir de alívio
para suportar o próprio sofrimento, afinal, “o espectador é por algum tempo sustentado pela ideia de
sua própria segurança, pela comparação vantajosa de sua situação com a do criminoso, pela
indignação e pelo ódio que causam os crimes pelos quais esse desgraçado vai sofrer o castigo e pelo
espírito de vingança que a sentença do juiz lhe inspira” (HOLBACH, 2015, p.168). Contudo, essa
sensação de alívio torna-se um sentimento de comiseração e piedade, que com o auxílio da reflexão,
“permite que ele se interesse pela sorte de um ser de sua espécie” (HOLBACH, 2015, p.168). Daí a
necessidade de se levar a educação para todos, principalmente para o homem comum.
É importante notar que Holbach atribui esse arrebatamento coletivo e esse interesse pelos
flagelos públicos à curiosidade, que é, segundo ele, uma paixão derivada de uma sensibilidade muito
aguçada e um desejo muito forte de ser afetado. É a curiosidade que leva os cidadãos desacostumados

“É bom, quando os ventos revolvem a superfície do grande mar, ver da terra os rudes trabalhos por que
estão passando os outros; não porque haja qualquer prazer na desgraça de alguém, mas porque é bom presenciar
os males que não se sofrem. É bom também contemplar os grandes combates de guerra travados pelos campos
sem que haja da nossa parte qualquer perigo” (LUCRÉCIO, 1973, p.55). Sobre o hedonismo negativo de
Lucrécio, ver ONFRAY, 2008, p.274-5.
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com a reflexão a se interessar pelos espetáculos de crueldade, nos quais eles se sentem mobilizados
de diversas formas; eles se sentem afetados pela dor do supliciado, e sentem também alívio por não
estarem em sua condição; além disso, têm certa satisfação em vê-lo sofrer, devido ao desejo de
vingança pelo crime cometido, ou podem se sentir horrorizados com a dor alheia, pois sua imaginação
os colocam no lugar do criminoso, despertando neles o sentimento de piedade. Ou seja, todos estes
movimentos ocorrem, segundo Holbach, geralmente devido à ausência de reflexão, pois estes
cidadãos têm paixões em efervescência e suas faculdades intelectuais são, em certa medida,
embotadas. Essa análise sobre a crueldade nos força a destacar a importância do papel que o
desenvolvimento da razão desempenha na formação moral e social do cidadão e do indivíduo
humano, pois é devido ao processo de educação que as potencialidades da sociabilidade podem vir a
se manifestar. Holbach é claro quanto a esse ponto em A Moral Universal:
É assim que se podem explicar essas alternativas de crueldade e piedade tão comuns
entre a gente do povo. As pessoas bem-educadas são normalmente isentas dessa
curiosidade bárbara; mais acostumadas a pensar, elas se tornam assim mais sensíveis,
e seus órgãos menos fortes teriam dificuldade para resistir ao espetáculo de um
homem cruelmente atormentado. De onde se pode concluir, como foi dito
anteriormente, que a piedade é o fruto de um espírito exercitado, no qual a educação,
a experiência e a razão amorteceram essa curiosidade cruel que leva as pessoas
comuns para o pé dos cadafalsos (HOLBACH, 2015, p.168).

Isso não significa que haja uma inclinação natural ao mal e ao sadismo, como poderiam
rebater os críticos do materialismo setecentista. O que ocorre é que, segundo o barão, a curiosidade é
natural, e ela pode vir acompanhada da crueldade, pois toda criança, se pudesse, “exterminaria todos
aqueles que se opõem às suas fantasias” (HOLBACH, 2015, p.168). Com isso, Holbach não diz,
contudo, que há uma maldade inata na criança, mas que “sua crueldade tem como motivo a
curiosidade, que vem se juntar ao desejo de testar suas forças ou exercer seu poder” (HOLBACH, 2015,
p.168). Trata-se de um processo de autoconhecimento, do conhecimento do próprio corpo e das
próprias capacidades da criança, que ainda não tem noção de quem é ou do que seja capaz. O que ele
propõe é que a curiosidade, se entregue a si mesma, pode levar a criança a tornar-se cruel; pois o
infante, isento de razão e reflexão, e com uma imaginação muito excitada, tende a querer descobrir
todos os mecanismos por trás dos objetos, desmontando-os e destruindo-os: é por isso que elas
costumam destroçar os animais pequenos ou alguns brinquedos que se encontram em seu poder. É,
portanto, na natureza entregue a si mesma que há o perigo da emergência de seres cruéis, perversos e
antissociais. Como vimos anteriormente (cap.2, 2.3), o que Holbach chama de desenvolvimento da
razão, que nada mais é que a cultura que emerge nas sociedades civilizadas e instruídas, é o remédio
contra essa natureza desregrada e potencialmente cruel.
Seguindo esse raciocínio, “é na idade mais tenra que se deveria reprimir as paixões do
homem; é então que seria necessário sufocar cuidadosamente todas as disposições cruéis, acostumá132

lo a se enternecer com sofrimento alheio e exercer a piedade, tão necessária e tão rara na vida social”
(HOLBACH, 2015, p.168). Os tiranos, aliás, tendem a ser príncipes que foram educados para serem
cruéis e não piedosos e humanos. As práticas como as da caça, a busca da glória pelas guerras, e o
orgulho proveniente de sua condição de nascimento, que os fazem acreditar serem superiores a todos
os outros membros da sociedade, tendem a formar indivíduos aptos a tornarem-se cruéis, injustos e
desumanos:
Dá-se a eles, pelo contrário, uma tão alta ideia sobre si mesmos e uma ideia tão baixa
sobre o resto dos humanos que eles consideram os povos como destinados, pela
natureza, a servir-lhes de brinquedos […] O orgulho foi sempre um dos principais
motores da crueldade e do esquecimento daquilo que se deve aos homens (HOLBACH,
2015, p.169).

Os governantes se tornam cruéis e tiranos porque lhes falta a consciência moral que emerge,
como vimos, em todo ser racional; a sociabilidade natural e o sentimento de humanidade são neles
sufocados, o seu amor-próprio torna-se um orgulho infundado e ele acredita possuir um poder que
não está em conformidade com a natureza da soberania que lhe confere o direito de recompensar os
méritos e punir os crimes. Para compreendermos melhor esse ponto, vamos analisar, a partir daqui,
como se dá a passagem da moral para a política, e quais são os princípios fundamentais da autoridade
política e os fundamentos do consentimento que damos para alguns indivíduos investidos da condição
de exercer o poder sobre os outros
.
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CAPÍTULO 4 – PASSAGEM DA MORAL PARA A POLÍTICA

4.1 A teoria do contrato social de Holbach e a crítica ao estado de natureza

Charles Devellennes, muito pertinentemente, defendeu que Holbach mereceria ser colocado
ao lado dos grandes teóricos da teoria do contrato social, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques
Rousseau, atribuindo-lhe, inclusive, a alcunha de ser o “quarto mosqueteiro da teoria do contrato
social”195. Partindo dessa proposta de Devellennes, vamos analisar alguns princípios da filosofia
política de Holbach, tomando como fio condutor de nossa análise os três pilares da teoria
contratualista tradicional, a saber, a concepção de estado de natureza, e em seguida, qual seria a
origem do poder político e qual o fundamento da legitimidade da autoridade e soberania.
Quanto a Holbach figurar entre os contratualistas, comecemos pela seguinte observação.
Desde as primeiras obras do barão, como La Contagion Sacrée, O Cristianismo desvelado e Essai
sur les prejugés, o filósofo materialista já entra em debate com as teses contratualistas a respeito da
legitimidade do poder político, embora, nessas primeiras obras, essa contestação tenha uma relação
mais íntima com o envolvimento entre o poder secular e o poder teológico, e não vá muito além
disso196. Em La Contagion Sacrée, por exemplo, ele enfatiza que a autoridade é legítima quando
decorre da escolha dos cidadãos, e quando está em conformidade com as virtudes como a justiça, a
razão, os talentos e o mérito, contribuindo assim para o interesse geral, em vez de ser emanada de
algum poder divino197. Em O Cristianismo desvelado, ele afirma que a moral religiosa e a moral
natural são opostas e incompatíveis198, e em Essai sur les prejugés, ele demonstra como é impossível
conciliar a moral e a política com a religião199. Nessas primeiras obras três grandes temas emergem,
que serão, posteriormente, mais bem desenvolvidos em suas obras políticas mais tardias, que são mais
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Cf. DEVELLENNES, 2013.

196

Cf. DEVELLENNES, 2013, p.460.

“Por invenções sacerdotais rompeu-se a unidade das sociedades políticas, os povos foram submetidos a
duas Legislações inconciliáveis; a autoridade dos soberanos estava quase sempre em guerra com a dos deuses
e, quando se uniam, os súditos foram esmagados”. (HOLBACH, 2006, p.76).
197

“Devemos diferenciar, portanto, a moral religiosa da moral política: a primeira, forma santos, a outra,
cidadãos; uma forma homens inúteis ou mesmo prejudiciais ao mundo, a outra deve ter como objetivo formar
membros úteis à sociedade, ativos, capazes de servi-la, que cumpram com os deveres de esposos, de pais, de
amigos, de associados, independentemente de suas opiniões metafísicas, que, diferentemente do que diz a
teologia, são bem menos seguras do que as regras invariáveis do bom senso” (HOLBACH, 2021, p.20).
198

“A moral é fundada sobre o interesse do gênero humano; fundando-a sobre a religião, a tornará vaga, incerta
e flutuante. A política é fundada sobre as necessidades da sociedade; se vós a fundardes sobre a vontade de um
déspota, ela não terá mais solidez. A autoridade soberana é fundada sobre a vontade dos povos; dais-lhe como
base a autoridade divina e logo os soberanos abusarão para tornarem seus súditos infelizes e mergulhados no
crime” (HOLBACH, 2007a, p.28).
199
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densas na proposição dos princípios políticos: o tema do consentimento ao contrato social, o apelo à
utilidade geral e a sustentação do contrato em princípios éticos e morais200.
Ao analisarmos as obras políticas posteriores ao Sistema da Natureza, a teoria do contrato
social de Holbach se apresenta como uma alternativa distinta aos três grandes teóricos contratualistas.
Embora não tenha desenvolvido uma reflexão amplamente original, e tenha muitas semelhanças com
esses outros autores, Holbach se apropria de elementos das suas teses e dá novos contornos a ideias
subjacentes a cada um deles. De Hobbes, por exemplo, ele retoma uma teoria das paixões e das
motivações para a ação humana201; de Locke, a questão da separação dos poderes, da propriedade e
da necessidade do trabalho de cada integrante da sociedade como reguladores da vida social e
econômica; e de Rousseau, a crítica ao luxo e aos excessos das classes abastadas que prejudicam as
finanças públicas e afetam a soberania do povo. Embora haja esses elementos de convergência entre
Holbach e seus interlocutores contratualistas, há também muitas discordâncias e, inclusive, críticas
bem precisas que Holbach dirige a eles.

*
Devellennes identifica uma dessas críticas que Holbach dirige aos contratualistas – e a nosso
ver é a crítica mais relevante, pois a partir dela temos o ponto de partida para a reflexão sobre a
legitimidade do poder soberano –, que trata do uso do conceito de “estado de natureza”, seja como
uma hipótese teórica, seja como uma visão histórica. Holbach considera essa noção de estado de
natureza um conceito problemático para pensar a teoria política, porque ele demonstra ser uma pura
abstração, uma hipótese totalmente inconsistente com a realidade histórica dos povos. Se
observarmos em La Politique Naturelle, essa concepção filosófica de um estado natural anterior à
sociedade é considerada “quimérica”, “imaginária” e não correspondente a nenhum instante da
existência humana. Ali ele diz que “a maioria dos filósofos nos falam de um ‘estado de natureza’,
que jamais teve existência senão na imaginação […] Nada mais quimérico e mais oposto à natureza
humana do que este estado de natureza” (HOLBACH, 2008b, p.8, grifo nosso). Holbach argumenta que
desde o nascimento, o ser humano vive em conjunto com os seres da sua espécie, a começar por seus
progenitores e irmãos. Em sua primeira fase de existência, ele precisa ser alimentado e cuidado por
seus semelhantes. Ele não tem forças, inteligência, ou qualquer condição de obter os bens de que
necessita para sobreviver sem o auxílio deles. Depois de alguns anos recebendo os seus cuidados, ele
se torna capaz de realizar algumas tarefas de maneira independente, porém, mesmo depois de se tornar
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Cf. DEVELLENNES, 2013, p.460.
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Cf. STAQUET, 2011, que trata justamente dessa comparação entre a teoria das paixões em Hobbes e
Holbach..
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adulto, ele dificilmente irá conseguir obter todos os bens de que necessita para ser feliz sem depender
da contribuição e auxílio dos outros, de modo que seja impossível para ele ter uma existência isolada,
totalmente independente, sem acabar por tornar-se infeliz. Podemos ler em A Moral Universal202:
Todo homem é fruto de uma associação formada pela união de seu pai e sua mãe,
sem cujo auxílio ele jamais teria podido se conservar. Nascido na sociedade, rodeado
de seres úteis e necessários à sua conservação, aos seus prazeres, à sua felicidade,
seria contra a sua natureza querer renunciar a um estado do qual ele sente a todo
instante a necessidade, e que ele não poderia dispensar sem se tornar infeliz
(HOLBACH, 2015, p.74).

Logo, o ser humano nunca viveu isoladamente, e mesmo que, após adquirir o mínimo de
independência, ele fosse capaz de se separar dos seus, esses primeiros momentos de existência em
comum já teriam algum impacto sobre a sua personalidade, seus hábitos e seu modo de vida, mesmo
que ele se afastasse da sociedade e vivesse isolado posteriormente. Na verdade, para Holbach, essa
vida isolada seria insustentável dadas as qualidades da sociabilidade natural inerente à natureza
humana:
Se a inconstância de seu caráter, se alguma paixão ou fantasia passageira, tivessem
por acaso determinado um indivíduo a se separar de sua família, o temor, o tédio, a
inquietude, a fraqueza, o desejo de se conservar, a necessidade de se multiplicar
deveria logo reconduzi-lo a ela; logo ele deveria sentir tudo o que ele teria a perder
ao se afastar dos outros (HOLBACH, 2008b, p.8).

O principal ponto em que se sustenta a crítica à concepção do estado de natureza está na
condição de carência que é natural à espécie humana. No Système social, vemos essa ideia
desenvolvida nos primeiros capítulos, que são dedicados aos princípios naturais da moral: “A
sociedade é útil e necessária à felicidade do homem; ele não pode se tornar feliz sozinho; um ser fraco
e repleto de necessidades exige a todo momento os auxílios que ele não pode dar a si mesmo”
(HOLBACH, 1994, p.211). Holbach também critica a ideia de retorno a uma vida pura e natural, fora
da sociedade, que ele atribui a “uma filosofia desencorajada” – provavelmente referindo-se a
Rousseau – que defendia que a vida social degenera a virtude natural e torna o ser humano corrompido
e infeliz203. Partindo de uma noção de cultura ou civilização como aprimoramento da natureza
humana, como já vimos, o barão propõe que todo o processo de desenvolvimento social já ocorrido

Em Système Social, temos uma passagem muito similar: “Todo homem é nascido de um pai e uma mãe,
por consequência ele é fruto de uma sociedade que, ao menos em sua infância, foi necessária para sua
conservação e para suas necessidades, e das quais, por conseguinte, ele experimenta ainda a necessidade, seja
pelo hábito, para proporcionar a si mesmo o que ele deseja, seja para facilitar seu trabalho, seja para se defender
das feras” (HOLBACH, 1994, p.214).
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“Assim, não escutemos uma filosofia desencorajada que nos convida a fugir da sociedade, a renunciar ao
comércio com os homens, a retornar para as florestas onde viviam nossos primeiros pais, para ali disputar,
como eles, nossa subsistência com as feras” (HOLBACH, 1994, p.211).
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sucederia novamente, no caso de haver um retorno a uma vida como o estado de natureza, de modo
que, se os seres humanos voltassem a viver nas selvas e florestas, em poucas décadas ou séculos eles
chegariam novamente ao ponto em que se encontram atualmente; isto porque a humanidade caminha
sempre na direção do seu aperfeiçoamento, apesar de, por vezes, permanecer estagnada por um longo
período, ou sofrer algum retrocesso204. Para ser rigoroso com suas ideias, Holbach se preocupa em
descrever historicamente o desenvolvimento das sociedades, em uma clara alusão ao Discurso sobre
a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens (1755), quando ele se contrapõe à noção
rousseauísta de que a imersão na vida social seja um sinal de degenerescência da natureza humana,
enquanto que a vida no estado de natureza seria repleta de tranquilidade e felicidade plenas: “O
homem começa por comer os frutos, disputa seus alimentos com as feras, e acaba por medir os céus.
Após ter laborado e semeado, ele inventa a geometria. Para se proteger do frio, ele se cobre
inicialmente dos pelos dos animais que ele venceu, e ao fim de alguns séculos, você o vê juntar o
ouro à seda” (HOLBACH, 1994, p.212). As necessidades se multiplicam, isso aumenta a indústria e
desenvolve, por conseguinte, o conhecimento e as ciências até ao ponto de surgirem as artes e outros
conhecimentos que não são necessariamente úteis, mas fazem o espírito humano trabalhar
incansavelmente para satisfazer sua curiosidade, que é ilimitada: “Assim, após ter medido seu campo,
ele mede as planícies do firmamento, e quer submeter os movimentos dos corpos celestes às regras
que seus olhos descobrem a duras penas” (HOLBACH, 1994, p.212). Esse processo ocorre porque o
indivíduo é inclinado pela sua natureza a buscar incessantemente melhorar sua condição e torná-la
mais agradável. Caso o estado de natureza fosse, realmente, um momento da existência humana
repleto de felicidade plena, não faria sentido todo o desenvolvimento das faculdades humanas que
levaram ao progresso das ciências e às artes; a humanidade preferiria ter permanecido nesse estado
de bem-aventurança em vez labutar incansavelmente pela sua superação: “Os homens não são
degenerados, sua razão é que não foi suficientemente desenvolvida: sua natureza não é degradada,
ela apenas não foi devidamente cultivada” (HOLBACH, 1994, p.218). Ele enfatiza, ainda, que a idade
de ouro dos poetas não é nada além de uma fabulação, e o estado de natureza, caso houvesse existido
de fato, só poderia ter sido um estado miserável de desrazão e caprichos, em que cada ser humano
seria vítima ou carrasco dos outros de sua espécie205. Assim, ele afirma que o estado de natureza é
uma criação da imaginação dos teólogos e filósofos especuladores, cujo interesse seria pensar em um
ser humano puro, isento de paixões e interesses, semelhante aos espíritos e anjos da superstição.

“Não é senão à força de quedas que a criança aprende a caminhar, a idade da inexperiência e da leviandade
deve necessariamente preceder aquela da ciência e da maturidade […] O espírito humano não é feito para
regredir; sua essência é ir em direção ao seu aperfeiçoamento” (HOLBACH, 1994, p.557).
204
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Já em A Moral Universal, ele critica os teólogos e filósofos quando eles defendem que os
princípios políticos devem ser pensados a partir da hipótese do estado de natureza. Ele segue a
argumentação das obras anteriores, de que o estado de natureza seria uma condição de existência em
que cada indivíduo, antes de se associar com os outros membros da espécie humana, viveria
isoladamente, desfrutando de si próprio, condição esta que, na perspectiva de alguns pensadores como
Hobbes e Locke, seria nociva e desvantajosa, e na perspectiva de outros, como Rousseau, seria uma
condição preferível àquela da vida social. Holbach enfatiza aqui que esse estado hipotético, além de
não representar o que venha a ser de fato a história dos povos, também confunde os princípios da
política que são pensados a partir dessa hipótese. Neste ponto, ele estaria mais próximo, assim de
Monstesquieu206, para quem é, também, desnecessário pensar em um estado de natureza hipotético.
A rigor, ele diz que esta ideia em nada contribui para a compreensão do que seja a ciência moral e a
ciência política, tampouco serve como princípio para desenvolver os seus fundamentos, e isso devido
à condição da própria natureza humana, que é necessariamente dependente da vida social, devido à
qualidade da sociabilidade natural. A crítica de Holbach à teoria do contrato social começa, então,
como uma crítica de ordem histórica, negando a existência de um estado de natureza hipotético, e se
estende como uma crítica aos princípios políticos que derivam dessa hipótese, isto é, uma crítica à
própria ideia de contrato social; cujo cerne seja a forma como se dá a passagem para um estado civil
e a base para a legitimidade do poder soberano que deriva dessa passagem. Quanto a isso, Devellennes
afirma que
A primeira crítica do barão é de ordem histórica. Se a metáfora do contrato é aceita
pelo barão, ele não aceita aquela do estado de natureza. Hobbes e Locke teriam
admitido a possibilidade da existência histórica deste estado de natureza, e embora
Rousseau permaneça cético, a nota J de seu Discurso sobre as origens da
desigualdade mostra que ele não estava decidido sobre esse assunto. Mas Holbach é
firmemente ligado a uma visão do contrato sem estado de natureza. Não é necessário
fazer especulações sobre as origens da humanidade para estabelecer a lista de
deveres e direitos para a vida em sociedade. (DEVELLENNES, 2016, p.335).

Holbach considera que o estado de natureza é uma concepção abstrata que remete ao
pensamento metafísico, visto que prescinde de qualquer experiência, e, ao representar a vida do ser
humano fora da sociedade e estar em desacordo com a história natural, conhecida até então, dos povos
antigos, prejudica o pensamento político porque deturpa o conhecimento dos deveres necessários para
uma boa convivência entre os indivíduos. Um dos elementos dessa crítica está na forma como foi
considerada a natureza humana e a moral decorrente dessa concepção, que segundo Holbach, foi mal
compreendida por esses autores, porque trataram a moral como uma convenção e um simples artifício,
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que posteriormente foi utilizado pelos governantes apenas para exercer uma forma de dominação ou
um modo de exercício do poder:
Em poucas palavras, vendo a conduta que a maior parte dos homens adota entre si,
alguns especuladores acreditaram que a moral não tinha nenhum princípio seguro,
não era senão uma pura quimera e que seus deveres dependiam unicamente dos
caprichos dos legisladores e das convenções dos homens (HOLBACH, 2015, p.48).

O erro dessa concepção de estado de natureza decorre do mesmo erro em relação à natureza
do ser humano, que foi cindida em duas partes distintas pelos teólogos e metafísicos que quiseram
separar o ser humano físico do ser humano moral. Enquanto o ser humano físico é um ser de carne e
osso, constituído de matéria, dotado de paixões, desejos e interesses, o ser humano moral seria um
puro espírito, uma consciência moral desvinculada das inclinações ligadas ao corpo207. A cisão entre
um ser humano natural e outro social levou a erros conceituais acerca de como se deve pensar a moral
e a política, dificultando a compreensão tanto da natureza humana quanto dos fundamentos da moral
e da política que possam concretamente tornar a vida humana melhor e mais proveitosa.
Jean-Jacques Gislain sugere que a interpretação de Holbach sobre a origem das sociedades
não é arbitrária e convencional, o que o torna distinto dos outros autores contratualistas, para quem o
contrato social é, em geral, um artifício da razão humana. Já o barão supõe uma natureza humana que
tem a sociabilidade natural como uma qualidade intrínseca, e ele vê as diferentes sociedades que
surgiram historicamente como modalidades formais e historicamente determinadas dessa
característica da natureza humana, que seriam dependentes do desenvolvimento da razão, mas não
determinadas unicamente por ela. Nas palavras de Gislain,
Sendo o estado de natureza, segundo ele, totalmente ‘imaginário’, ele não se
questiona sobre a sociabilidade em termos históricos, ou mesmo hipotéticos, de uma
transição do homem natural ao homem social, conforme o procedimento artificial e
convencional de um contrato social. Para Holbach, a sociedade é inerente à condição
humana e encontra sua razão de ser na natureza mesma do homem. O pacto social é
uma necessidade da natureza do homem, somente suas formas convencionais e
legais são históricas e resultam do grau de desenvolvimento da razão humana
(GISLAIN, 2011, p.199, grifo do autor).

A razão humana, Holbach procura deixar claro, é uma consequência necessária da vida em
comum, e não a causa da vida social208. O ser humano isolado tende a adquirir e desenvolver poucas
Lemos no Sistema da Natureza essa distinção de maneira bem clara: “Distinguiu duas substâncias em si
próprio: uma, visivelmente submetida às influências dos seres grosseiros e composta de matérias grosseiras e
inertes, foi chamada de corpo. A outra, que se supôs simples, de uma essência mais pura, foi considerada como
agindo por si mesma e dando o movimento ao corpo com o qual se achava miraculosamente unida. Esta foi
chamada de alma ou espírito; e as funções de uma foram chamadas de físicas, corporais, materiais; as funções
da outra, de espirituais e intelectuais” (HOLBACH, 2010a, p.113). Cf. também ÁVILA, 2019, Cap. III.
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Como podemos ler em Système social: “A razão humana que, para se formar e se exercitar, requisita
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ideias, pois ele necessita dedicar-se mais a se proteger e a satisfazer suas necessidades do que ter
disposição em desenvolver suas faculdades intelectuais, de maneira que ele vive, assim, mais preso
aos seus instintos devido às ameaças constantes. Ao unir-se em sociedade, contudo, com a luta pela
existência facilitada pela cooperação e o auxílio recíproco entre os membros da sociedade, ele tem
mais possibilidades de refletir, de aprender a distinguir as causas e os efeitos dos acontecimentos, de
experimentar novas relações entre os objetos, de fazer novas descobertas; ou seja, aquele que se une
e vive em sociedade desenvolve uma multidão de ideias, aumenta o número de suas experiências,
logo, aprende a distinguir o útil do nocivo, o justo do injusto, o belo do feio, em outras palavras, “seu
espírito se preenche de uma multidão de ideias; seu coração aprende a sentir; a conversação enriquece
seus pensamentos e lhe descortina os sentimentos dos outros” (HOLBACH, 1994, p.214, grifo nosso).
Esse desenvolvimento das faculdades intelectuais dos indivíduos se reflete no próprio
desenvolvimento social, uma vez que a sociedade se torna numerosa e mais próspera: “Quanto mais
uma sociedade é numerosa, mais ela tem atividade, luzes, indústria, vícios e virtudes, e mais o homem
encontra apoio em seu interior” (HOLBACH, 1994, p.215).

*
Apesar de Holbach rejeitar a concepção de estado de natureza como condição para pensar a
origem da sociedade, ele aceita essa hipótese por um momento, com o propósito de confrontar os seus
defensores, e desenvolve alguns argumentos para criticá-los a respeito de como eles consideram os
deveres do ser humano isolado: para eles, o homem desfrutaria de uma liberdade absoluta, podendo
empregar todos os meios possíveis e necessários para sobreviver. Esta condição seria desvantajosa,
pois, na perspectiva da maior parte desses autores, além das dificuldades já inerentes à própria
sobrevivência, como encontrar alimento e abrigo, esta liberdade absoluta manteria os indivíduos em
perpétuo conflito entre si, uma vez que cada um visaria à própria sobrevivência e enxergaria a todos
os outros como potenciais ameaças à sua própria vida. A emergência da vida social seria, assim, uma
consequência dessa condição insustentável de existência. Já para Holbach, esses deveres do indivíduo
isolado continuariam sendo os mesmos daqueles do indivíduo vivendo em sociedade – não haveria,
a rigor, uma diferença relevante entre o modo de vida fora da sociedade e o dentro dela, quanto aos
deveres relacionados à autoconservação. Ele afirma em A Moral universal sobre o estado de natureza
o seguinte:
Os moralistas e filósofos chamaram de estado de natureza a posição do homem
isolado, quer dizer, sem levar em conta as suas relações com os seres da sua espécie.
Embora o homem nunca, ou pelo menos raramente, se encontre neste estado abstrato,
homens, nós somos levados a cultivar nosso espírito e nosso coração, aprender a distinguir o verdadeiro do
falso, o útil do nocivo, a ordem da desordem” (HOLBACH, 1994, p.214).
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quando ele se encontra só, livre de todas as ligações com os outros, incapaz de influir
sobre eles pelas suas ações e de sentir os efeitos deles, ele não deixa de estar
submetido a alguns deveres para consigo mesmo (Holbach, 2015, p.69, grifo do
autor).

Mesmo no suposto estado de natureza, o ser humano reconheceria que sua liberdade possui
limites, quando ele percebe que precisa se abster de certos objetos prejudiciais ou práticas nocivas à
sua saúde, ou que deve desfrutá-los moderadamente para não adoecer. A razão, aliás, constitui-se na
capacidade de estabelecer esse discernimento. A diferença fundamental é que as ações do indivíduo
influiriam apenas sobre ele mesmo, e não sobre os outros, além, obviamente, da maior dificuldade de
obter os bens necessários para sua subsistência. Isto significa que, mesmo vivendo isoladamente, cada
indivíduo deve, ainda assim, agir em conformidade com sua natureza, ou seja, deve buscar os objetos
que lhe são úteis e fugir daqueles que lhe são nocivos; ele reconhece que suas ações influem na sua
felicidade e, por isso, buscará proporcionar o maior bem a si mesmo, e sentirá remorso e se
envergonhará consigo mesmo daquelas ações que o prejudicarem; sua consciência moral o perturbará
todas as vezes que ele causar dano a si mesmo; ele precisará ser racional, inteligente, prudente,
temperante, ou seja, deverá fazer uso de todas as virtudes que são necessárias à vida social, se quiser
conservar-se e ser feliz, pois, caso aja irrefletidamente e seja vicioso, entregando-se às paixões
nocivas a ele mesmo, as consequências destas ações imprudentes irão afastá-lo da felicidade que
almeja e de que necessita. Sua existência seria, nesta condição, desvantajosa e infeliz:
Essas reflexões nos provam claramente que o homem considerado isolado, ou, se
preferirem, no estado de natureza, deve ser racional, consultar a experiência,
suspender as ações cujos efeitos lhe pareçam incertos, recusar os prazeres seguidos
de dores e reprimir as suas paixões desordenadas. Ainda que estivesse
completamente sozinho no mundo, essa solidão absoluta não o dispensaria de
maneira alguma de viver de maneira conforme à sua natureza (HOLBACH, 2015,
p.72).

Há um possível problema neste raciocínio, que seria questionarmos se, na medida em que o
barão tenha argumentado, como vimos, que cada ser humano desenvolve a razão nas suas relações
sociais, e aprende a ser virtuoso e a evitar os vícios por meio do convívio com os outros indivíduos,
como ele poderia aprender a distinguir virtude e vício, útil e inútil ou nocivo, vivendo isoladamente?
É justamente por dificuldades dessa natureza, ou seja, da impossibilidade de se saber como seria a
vida de um indivíduo totalmente desvinculado de suas relações com os outros, que Holbach julga a
concepção de estado de natureza uma noção despropositada e prejudicial às reflexões úteis sobre a
moral e a política.
Mas o barão reitera ainda que, quando o ser humano isolado se prejudica a si mesmo, ele se
torna inimigo de si próprio, ele não pode, assim, amar a si mesmo. Como vimos, se o ser humano não
ama a si mesmo, ele não busca a sua felicidade e a sua conservação, e deste modo, contraria suas
141

inclinações mais naturais. Um indivíduo que não busca conservar-se é um ser enfermo, suas
faculdades sensíveis e intelectuais estão perturbadas, sua razão e a relação com a natureza das coisas
fica comprometida, e ele acaba por ceder à loucura:
Recusando-se a se submeter aos seus deveres, o homem isolado será punido por isso;
ele se verá debilitado e doente, será incapaz de desfrutar dos prazeres que deseja,
terá desgosto pelo seu ser e não terá senão uma existência incômoda, pela qual será
forçado a acusar a sua própria loucura. Vivendo em contínuas inquietações, a vida
não será para ele senão um fardo difícil de suportar” (HOLBACH, 2015, p.73).

Com esses argumentos e reconhecendo a dificuldade de se pensar em um indivíduo isolado
e desvinculado de qualquer relação com outros de sua espécie, Holbach enfatiza que o ser humano é
um ser sociável por natureza e incapaz de viver de outro modo que não seja na companhia de outras
pessoas. A própria sobrevivência seria impossível caso o indivíduo prescindisse da vida em
sociedade. A vida em comum, portanto, está presente na vida humana desde que o ser humano surgiu
no globo, e, pela natureza das coisas, não é possível pensar uma origem da sociedade a partir de um
estado de natureza cujos indivíduos vivessem a parte de uma vida em sociedade.

*
Essa visão de Holbach sobre o estado de natureza também versa sobre e enfatiza a questão
da legitimidade do poder político. Como aponta Devellennes: “Se o estado de natureza existiu, o
contrato social é sobre a criação de um acordo inicial que estabeleceu a legitimidade da autoridade
política. Se não houver um estado de natureza inicial, o contrato social passa a ser um acordo
constante (ou a falta dele) sobre a legitimidade da associação política” (DEVELLENNES, 2013, p.470).
O que podemos observar é que uma das características do contrato social de Holbach é que ele é
sempre “atualizado”, ou seja, o pacto social jamais é definitivo; ele sempre corresponde e acompanha
as mudanças que ocorrem nas sociedades ao longo do tempo: “O contrato social não pode ser baseado
em um exemplo histórico hipotético, mas na utilidade daqueles que vivem em uma comunidade
política hoje” (DEVELLENNES, 2013, p.471). Boulad-Ayoub diz que é possível identificar uma unidade
ontológica entre natureza e sociedade no interior do sistema filosófico de Holbach, como se houvesse
uma continuidade naquilo que determina o ser humano a viver sua vida individual que se estende para
a sua vida social, alcançando os outros indivíduos:
O postulado ontológico da unidade entre o sistema natural e o sistema social se
decompõe no interior do sistema social como aquele da unidade das determinações
do homem em seu aspecto individual e em seu aspecto coletivo. Um tal postulado
que, de maneira idêntica, funda a moral individual e a moral coletiva sobre a
felicidade, permitirá fixar também a medida de sua eficácia (BOULAD-AYOUB, 1991,
p.126).
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Na mesma medida em que há determinações internas que regem a conduta dos indivíduos,
inclinando-os a buscar o próprio bem-estar e a felicidade, no interior da sociedade também existem
essas determinações que a dispõem a estabelecer os meios de sua autoconservação, seja por meios
institucionais estabelecidos pela autoridade política, seja pelo uso da força e violência no caso da
tirania. A legitimidade do poder político que decorre do contrato social, neste sentido, nada mais é
que um acordo entre os membros da sociedade para encontrar os meios legítimos e mais adequados
para garantir a coesão do contrato, sendo estabelecida por meio de um pacto social cuja origem é uma
qualidade da natureza humana, qual seja, a sociabilidade natural e o que decorre dela, que é a
necessária reciprocidade. A sociedade deve proporcionar a cada um de seus membros o bem-estar e
a segurança que são a contrapartida da independência – ou liberdade absoluta – de que cada indivíduo
abre mão, já que a teria caso vivesse isoladamente. Aqui o raciocínio de Holbach segue o de Hobbes,
Locke e Rousseau: se a sociedade não proporciona nenhuma vantagem ao indivíduo, ele tenderá a
abandoná-la de fato, ou a se revoltar contra ela. Logo, o princípio que emerge desse raciocínio é que
a sociedade mantém seus membros associados pelas vantagens que ela lhes proporciona, o que
assegura que esses membros pertençam a ela de forma livre e voluntária – no sentido aqui, mais
especificamente, de sem constrangimento, e não tão somente por um ato de vontade. Caso contrário,
ela só poderia conservá-los associados por meio da força bruta e da violência:
O homem isolado pode subsistir, mas ele subsiste mais facilmente quando é
auxiliado por outro. O homem isolado pode ser feliz, mas ele o é ainda mais quando
outros cooperam para sua felicidade. Assim, a associação proporciona vantagens
reais que o homem sozinho seria incapaz de obter (HOLBACH, 2008b, p.10).

Em suma, Holbach lembra que, isolado, o ser humano tem alguns deveres para consigo
mesmo: ele não deve causar dano a si mesmo, pois isso seria contrário às suas próprias inclinações
naturais. Sua liberdade, portanto, permite a ele empregar todos os meios possíveis para obter a sua
felicidade, contudo, dentre estes meios estão descartadas as ações que possam prejudicá-lo ou
ameaçá-lo. Existe, assim, um limite natural para essa liberdade. Como vimos, mesmo vivendo
sozinho, ele deve fazer uso de sua razão e de sua experiência, ser temperante e prudente para alcançar
os bens de que necessita para ser feliz. Ele não tem o direito, já que não é livre para prejudicar a si
próprio, de ser vicioso, de entregar-se a paixões descontroladas, de abusar das suas faculdades. Essa
restrição de prejudicar a si mesmo não é exterior, imposta por uma força externa contrária às suas
inclinações, pelo contrário, como já demonstramos, ela é constitutiva da própria natureza humana.
Contudo, essa inclinação natural ao próprio bem pode ser desviada pela ignorância e pelo erro. Como
vimos, se o indivíduo aprender a vincular um objeto nocivo para si próprio à sua felicidade, ele
buscará esse objeto mesmo que às custas do seu bem-estar. Somente um indivíduo perturbado, ou
cuja organização esteja desregulada, ou aquele que, incutido de preconceitos, julga mal os objetos
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necessários à sua felicidade, desejaria prejudicar a si mesmo: “Nenhum homem, sem loucura ou sem
um desarranjo total de seu organismo, pode exercer o direito de se causar dano ou de se destruir. Todo
ser inteligente e racional deve, portanto, justiça a si mesmo; seus direitos, com relação a isso, estão
fixados pela natureza” (HOLBACH, 2015, p.86).
Como o fundamento da sociedade é a ideia de pacto social, do qual emerge a noção de
contrato social209 que fundamenta a ordem política na sociedade, é importante ter em vista que a
noção de pacto social representa a extensão da sociabilidade natural, que é um conceito da filosofia
moral do barão, para o registro da ordem política da sociedade, afinal, o fundamento do pacto, como
veremos a seguir, é a reciprocidade e o auxílio mútuo, que precisam ser promovidos e incentivados
pela autoridade legítima. Há, contudo, aqueles indivíduos que, por uma configuração particular da
natureza, nasceram com uma organização viciosa, cuja única felicidade possível é aquela derivada do
vício e dos danos causados aos seus semelhantes, e não da virtude ou do desejo de vê-los felizes, seja
por um temperamento desvirtuado, seja pela influência de circunstâncias que lhe foram danosas e os
tornaram insociáveis. Neste caso, a sociedade tem o direito legítimo de constranger, cercear as ações
ou mesmo punir aqueles que prejudicarem-na e, por essa razão, é necessária uma ordem política
instituída, para fazer prevalecer a moral natural.
Neste sentido, a liberdade que o indivíduo usufrui quando vive isolado não se assemelha ao
que os contratualistas chamam de direito natural. É importante notar que Holbach sequer usa a
expressão “direito natural”, referindo-se, às vezes, ao termo “direitos naturais”210, no plural, que, a
rigor, em alguns momentos são indefinidos, e em outros, são circunscritos à liberdade, segurança e
propriedade. Mas Holbach defende a existência desses direitos, que são concernentes à garantia do
bem-estar físico e à felicidade pessoal, que devem ser garantidos pelo poder soberano e pela ordem
política instituída. Ou seja, a liberdade restrita que o impede de prejudicar a si mesmo, assim como o
direito de empregar todos os meios possíveis para obter a sua felicidade, são estendidos aos outros
indivíduos quando o ser humano vive em sociedade. Sua liberdade e seus direitos limitam-se,
portanto, ao bem-estar e à felicidade dos outros cidadãos. Nenhuma ação que venha a prejudicar a
sociedade – entendida aqui como cada um de seus membros em particular, assim como todos os
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Devellennes faz a importante ressalva de que Holbach é crítico da tese do contrato consentido, uma vez
que, de fato, ele é uma quimera, pois, afinal, não se assina, de forma prática, nenhum contrato: “É bem de uma
metáfora que se trata, porque Holbach, como seus predecessores, já tinha compreendido que o contrato não
pode ser um contrato explícito”. (DEVELLENNES, 2016, p.330).
“A sociedade é justa, boa, digna do nosso amor quando proporciona a todos os seus membros as suas
necessidades físicas, a segurança, a liberdade, a posse dos seus direitos naturais” ( HOLBACH, 2010a, p.279);
“Os homens são comumente inimigos das leis porque não encontram nelas senão obstáculos contínuos ao
exercício da sua liberdade e dos seus direitos naturais, que os impedem de satisfazer suas necessidades e
contentar seus desejos mais legítimos” (HOLBACH, 2015, p.386). Cf. também HOLBACH, 2010a, p.683;
HOLBACH, 1994, p.237.
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membros em seu conjunto – pode ser considerada uma ação justa e legítima: “Todo homem que vive
em sociedade seria injusto se o exercício dos seus próprios direitos ou da sua liberdade prejudicasse
os direitos, a liberdade e o bem-estar daqueles com os quais ele se encontra associado” (HOLBACH,
2015, p.86). É o princípio moral e político da justiça que impõe esse limite para a liberdade e os
direitos de cada cidadão, e por isso ela é considerada a “virtude por excelência”. É o princípio da
justiça, expresso pelo uso do termo equidade natural, que restringe o poder de causar dano aos outros
para conseguir os bens necessários à sua própria felicidade. Boulad-Ayoub sintetiza esse ponto,
dizendo que “A liberdade do cidadão encontra seus limites seja pela equidade natural que lhe impede
de prejudicar aos outros, seja pelas leis positivas que o obrigam a observar seus deveres em relação
aos seus associados” (BOULAD-AYOUB, 1991, p.133). Logo, pensar o pacto social na perspectiva de
Holbach é pensar uma natureza humana que possui como qualidades intrínsecas a sociabilidade
natural e, por extensão, a virtude, sem as quais, dificilmente, poderíamos imaginar os seres humanos
tal como eles são, seres naturalmente sociáveis e necessitados uns dos outros. Ir além disso é pensar
em um ser humano ideal e inexistente.

4.2 A concepção de Holbach de pacto social

O estado de natureza é quimérico e os seres humanos necessitam uns dos outros porque são
carentes e necessitados. Somente um indivíduo que ultrapassasse as forças humanas o suficiente para
não depender de qualquer outra pessoa seria capaz de viver isoladamente, fora da sociedade: “Um
homem que sozinho fosse mais forte, mais feliz, mais industrioso que todos os outros, não teria
nenhuma necessidade de viver em sociedade” (HOLBACH, 2008b, p.10). Porém, pelas próprias
características da natureza humana, como vimos, a companhia e o auxílio dos outros são tão
necessários que um indivíduo isolado tenderia a deixar de ser humano, pois ele perderia aquelas
qualidades intrínsecas que definem o humano: o amor por si mesmo, a sociabilidade e o sentimento
de humanidade211. Holbach é enfático ao afirmar que a vida isolada, fora da sociedade, não é apenas
um delírio especulativo, mas, de fato, contrária à natureza humana, pois é oposta a todas as qualidades
naturais ao seu bem-estar e felicidade212. O barão vai além da questão social e política e afirma,
inclusive, que a convivência com outros seres humanos, sua companhia e seus auxílios, são uma

A esse respeito, ele diz em La Politique Naturelle: “Um ser independente dos outros tornar-se-ia
necessariamente indiferente ou malvado” (HOLBACH, 2008b, p.10)
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“O homem sempre foi necessário ao homem. Jamais ele pôde ignorar ou esquecer totalmente as vantagens
que resultam da reunião das forças, ele sempre reconheceu que a associação era própria a lhe proporcionar os
bens e a colocá-lo em condições de resistir aos males que Natureza lhe fez experimentar alternadamente”
(HOLBACH, 2008b, p.9)
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necessidade não só para o nosso bem-estar e autoconservação, como também uma condição do nosso
equilíbrio mental, ou em termos mais contemporâneos, da nossa saúde psicológica: “Ela [a sociedade]
é um refúgio contra os nossos tédios, os nossos temores, as nossas incertezas, em uma palavra, contra
nossos males reais ou imaginários. O homem, desde que ele esteja com seu semelhante, se sente mais
forte, se acredita mais seguro, ele julga sua existência, por assim dizer, dobrada” (HOLBACH, 2008b,
p.9). Nosso espírito tem necessidade de movimentos, de sensações diversificadas, de atividade. A
vida em sociedade é o meio mais seguro de o ser humano encontrar refúgio dos males do seu próprio
pensamento, pois ela renova seu espírito por meio das atividades culturais, como o estudo, as artes,
as festas e os encontros, que possibilitam os contatos entre seres diversos em suas qualidades, que se
tornam a causa, uns dos outros, de sensações e pensamentos diversificados dos seus próprios: “Mais
uma sociedade é numerosa, mais as sensações aumentam, mais os movimentos se diversificam; mais
o homem faz experiências, mais sua razão se desenvolve; mais ele se liga aos seus semelhantes, mais
o seu ser torna-se querido a ele próprio” (HOLBACH, 2008b, p.9). Não fosse a vida social, todo o
sofrimento e as dores decorrentes da luta pela existência não seriam compensados pela tranquilidade
do repouso, tampouco pela possibilidade da alegria que a companhia dos nossos semelhantes
proporciona. Em outras palavras, a sociedade também é responsável pela renovação das sensações e
pensamentos que auxiliam o ser humano a enfrentar as agruras do langor e do tédio, que, se não fazem
da vida algo insuportável e indesejável, no mínimo, tornam-na desprazerosa e insípida.
Neste sentido, a palavra mais adequada para representar o que liga cada ser humano à
sociedade e a sociedade a cada ser humano é reciprocidade; é ela que dá sustentação à sociabilidade
natural e ao pacto social. Devellennes faz a seguinte afirmação a esse respeito:
A teoria ética de Holbach é descaradamente uma teoria da reciprocidade e da
necessidade. Somos necessariamente seres sociais que precisam dos outros, e não
podemos submeter alguém a nossa própria felicidade sem que esse também seja feliz.
Portanto, temos o dever de tornar o outro feliz, pois é um dever que implica em nossa
própria necessidade de felicidade, e, assim, o círculo virtuoso da felicidade está
completo (DEVELLENNES, 2014, p.190).

Todo ser humano que goza plenamente das suas qualidades intelectuais e sensíveis, ou seja,
todo indivíduo racional e virtuoso, enquanto for capaz de fruir dos benefícios e vantagens da
associação com os outros, cumprirá e respeitará o pacto social, empregando suas habilidades, ou seja,
sua força e inteligência, para o bem comum e para o interesse geral da sociedade. Já o indivíduo que
tiver, por quaisquer razões que seja – pode ser um déficit biológico, isto é, uma condição precária de
sua sensibilidade ou de seu intelecto, ou algum tipo de deturpação em suas ideias causada pelo
fanatismo, pela ignorância, pela superstição, etc. – for dotado de um caráter vicioso ou perverso,
desconsiderará o pacto e agirá sempre os ignorando ou em revelia aos princípios da sociabilidade. Ou
seja, mesmo vivendo entre seus associados, ele agirá como se vivesse sozinho, sem se importar com
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as consequências das suas ações, seja em relação a si mesmo ou em relação aos outros. Assim, em
termos aristotélicos, podemos dizer que a sociabilidade fundada na reciprocidade entre os indivíduos
é uma qualidade natural ao ser humano, mas que precisa passar da potência ao ato. Porém, essa
passagem não é voluntária ou consequência de uma iluminação pessoal, ou mesmo uma revelação
divina; ela é fruto de como a sociedade esteja organizada, e como as relações sociais e políticas
estejam estabelecidas no interior do corpo social e político. Portanto, quem garante essa passagem da
busca do bem individual ao bem comum é, em grande medida, a autoridade legítima e o poder
soberano, que são as forças sociais e políticas que articulam os meios – quais sejam, a educação, as
leis, os costumes que vigoram, ou a forma da ordem social estabelecida, a estabilidade política e
econômica, isto é, todos os fatores sociais nos quais o indivíduo esteja inserido –, para que cada um
possa desenvolver devidamente as suas inclinações sociáveis. Essas inclinações seriam ter um amor
por si mesmo fortalecido; uma disposição sociável inclinada à humanidade; que veja vantagem em
praticar as virtudes sociais e evitar os vícios; ter amor à pátria e ao bem comum; que se interesse pelo
bem dos seus semelhantes tanto quanto se interessa pelo seu próprio – ou em outras palavras, ter as
inclinações necessárias para a virtude. Essas disposições ou inclinações sociáveis serão a base dos
laços sociais que fortalecerão a coesão do corpo político. Quanto a esse ponto, Devellennes faz a
seguinte observação:
No caso de o interesse individual não estar combinado com o interesse comum por
meio do ideal da sociabilidade, ele seria muito poderoso e não seria possível impedilo de opor-se ao interesse comum quando ele assim o quisesse. É preciso uma ligação
aos seus semelhantes, uma ligação a uma comunidade política, para satisfazer as
exigências da justiça social. Se os interesses individuais são os tijolos com os quais
se constrói o edifício do interesse comum, a sociabilidade é o cimento sem o qual
este edifício seria bem precário. (DEVELLENNES, 2016, p.336).

*
É no Sistema da Natureza que Holbach trata, pela primeira vez, diretamente da questão do
pacto social. Ali, inicialmente, ele é apresentado como um pacto “formal” ou “tacitamente
acordado”213. Como observa Devellennes, esse pacto apresentado no Sistema da Natureza já indica
suas dimensões positivas, pois é um acordo mútuo e recíproco, mas também seu aspecto negativo
está presente, porque estabelece limites e restrições às ações do indivíduo de modo bem definido214.
Em La Politique Naturelle, por outro lado, o pacto social aparece mais bem desenvolvido. Ali, ele é
“Por um pacto, seja expresso ou tácito, esses soberanos se comprometem a zelar pela manutenção e a se
ocupar do bem-estar da sociedade. É somente sob essas condições que essa sociedade consente em obedecer.
Nenhuma sociedade sobre a Terra pôde ou quis conferir irrevogavelmente aos seus chefes o direito de lhe
causar dano […]” (HOLBACH, 2010a, p.181).
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Cf. DEVELLENNES, 2013, p.460.

147

descrito como um contrato estabelecido entre o indivíduo e a sociedade, e não somente como um
pacto para fundar a soberania215. Todo ônus que decorre do pacto; como o emprego das próprias
forças e habilidades para o bem comum, e não somente para o próprio bem; as limitações impostas
aos próprios desejos e inclinações; a partilha dos próprios bens pela via do pagamento de impostos;
o dispêndio de forças e recursos próprios para proteger a nação em uma guerra; ou seja, todo sacrifício
pessoal, deve ser recompensado por todas as vantagens e benefícios que a vida social oferece216:
[…] o homem pende continuamente a balança para pesar e comparar as vantagens e
as desvantagens que resultam para ele da sociedade na qual ele vive. Se os bens
prevalecem sobre os males, o homem razoável estará contente com sua sorte; se a
sociedade lhe assegura a posse das vantagens compatíveis com a natureza da
associação, ele frui de toda a felicidade que tem o direito de esperar dela. (HOLBACH,
2008b, p.12).

No Système social, ele deixa claro que a vida em sociedade é uma assistência recíproca, um
auxílio mútuo entre cada um e todos os demais: “Assim, a Sociedade é uma assembleia de homens
reunidos, por suas necessidades, para trabalhar conjuntamente por sua conservação e pela sua
felicidade comum” (HOLBACH, 1994, p.233). Os pressupostos do pacto social são, portanto, a
reciprocidade, que implica na busca pela própria felicidade e na contribuição para a felicidade geral;
e os meios pelos quais esses pressupostos são sopesados são a avaliação das vantagens e desvantagens
que a vida em sociedade viabiliza. O contrato social é, então, avalizado com base na cooperação e na
não-agressão mútua, na existência dos direitos naturais, cuja autoridade legítima compromete-se em
assegurar, e na fruição dos bens alcançados pelas próprias capacidades e talentos217. Nos termos de
Holbach: “Assim, a sociedade deve assegurar a cada um de seus membros a fruição de si mesmo, o
livre exercício de seus direitos legítimos e a posse das coisas que sua indústria e seu trabalho lhe
tornaram próprias” (HOLBACH, 1994, p.123). Contudo, caso o pacto social deixe de ser vantajoso, ou
seja, caso a sociedade não cumpra com os seus deveres e não atenda aos interesses do indivíduo, ele
tem todo o direito de rompê-lo, e neste caso, Holbach propõe três vias: a da ilegalidade218, ou seja,
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Cf. DEVELLENNES, 2013, p.461; HOLBACH, 2008b, Primeiro Discurso, Capítulo VI.
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Em La Politique naturelle, Holbach é muito claro sobre a natureza e necessidade do pacto social e sobre a
moral ser uma decorrência dessa necessidade: “Se é a necessidade que força os homens a permanecer reunidos,
é a necessidade ainda que lhes fornece os meios de conservar sua associação. É então a necessidade que os
obriga ou que lhes impõe os seus deveres. Os deveres não são senão os meios necessários para alcançar os fins
aos quais eles se propõe” (HOLBACH, 2008b, p.12). Como vimos acima, no capítulo 3, os deveres nada mais
são que os princípios da moralidade.
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Cf. DEVELLENNES, 2016, p.329.

“O homem vicioso, apesar de viver em sociedade, nela exerce a mesma licença como se estivesse sozinho.
Em meio aos seus associados, ele vive como se não houvesse mais ninguém, ele observa cegamente seus
caprichos, suas fantasias, sem se preocupar com os outros, sem prever as consequências, sem pressentir a
reação sobre ele mesmo (HOLBACH, 2008b, p.12).
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viver na sociedade em desacordo com os termos que ela impõe aos cidadãos; a da transformação
destes termos219 – ou seja, por meio de uma reforma ou revolução que irá reestabelecer o pacto em
outros termos; ou do exílio220, quando ele se torna um apátrida e vive isoladamente até encontrar um
novo país ou enquanto aguarda a mudança de regime em sua nação.
Mas um governo injusto não exerce senão um poder usurpado […] Um mau governo
aniquila esse pacto. Impedindo a sociedade de cumprir seus compromissos com seus
membros, ele parece anunciar a estes últimos que eles não devem nada à sociedade
(HOLBACH, 2015, p.372-3).

Mas é preciso esclarecer um ponto importante: quem não cumpre o pacto não é, a rigor, a
sociedade, mas o governo; ou seja, aquele que está investido da autoridade legítima e da soberania é
quem é incumbido de garantir os direitos naturais e a felicidade aos membros da sociedade. É ao
governo que cabe assegurar a coesão, a harmonia e o equilíbrio, ou seja, que estabelece a justiça e
torna legítimo o pacto social e o contrato. Como ele afirma em La Politique Naturelle: “Os soberanos
são os cidadãos a quem as nações conferiram o direito de governá-los pela própria felicidade.
Qualquer que seja a forma de um governo, os direitos da soberania, para ser legítimos, devem ser
unicamente fundados sobre o consentimento dos povos” (HOLBACH, 2008b, p.51). Vejamos isso mais
detalhadamente.
É somente o consentimento dos membros da sociedade que atribui legitimidade ao poder
soberano. Esse consentimento é decorrente do pacto social, ou seja, da intenção de obter as vantagens
da associação. Não faria sentido, para Holbach, que indivíduos se submetessem livremente a um
poder que os oprime; isto contraria a própria natureza do ser humano, afinal, como vimos, todo
indivíduo nasce imerso em um tipo de sociedade ou associação, e toda associação implica que exista
entre seus membros a reciprocidade. A reciprocidade é o elemento de equilíbrio entre indivíduos
diversos em seus desejos e suas capacidades e que reconhecem que têm necessidade de auxílio uns
dos outros. Ela é uma qualidade dos seres inteligentes e racionais, pois a cooperação implica que eles
obtenham, conjuntamente, um bem do qual não poderiam obter por conta própria. Holbach considera
esta uma verdade evidente pois, para ele, não faria sentido pensar em uma associação entre indivíduos
que quisessem prejudicar uns aos outros, ou que a cooperação não fosse vantajosa para os dois lados,
pois uma relação assimétrica implica necessariamente uma forma de abuso, ou mesmo de tirania. Ele

Como podemos ler em Système social: “Um governo que nos priva da justiça, ou que não a mantém, não é
mais do que um banditismo, contra o qual o coração do homem é forçado a se revoltar” ( HOLBACH, 1994,
p.123); e complementando: “Os escravos de um Tirano não têm ninguém que fala por eles, eles falam somente
através das revoltas, das revoluções, dos assassinatos […] É sempre a tirania que arma as mãos dos homens
contra ela própria” (HOLBACH, 1994, p.287).
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“O cidadão virtuoso abandona uma pátria ingrata que ele não pode mais servir, que desconhece os serviços
que ele lhe presta, que ele sofre com sua opressão” (HOLBACH, 2008b, p.12).
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enfatiza que toda associação visa a uma união de forças que buscam obter um bem comum cujas
partes isoladas não poderiam obtê-lo por si mesmas. Gislain aponta para o aspecto naturalista da
forma como Holbach estabelece essa dinâmica social a partir da ideia de pacto e contrato social. Não
se trata somente de uma convenção fundamentada na razão, trata-se, seguramente, das qualidades
humanas que, tal como as moléculas que se ajustam necessariamente para formar um corpo natural,
estabelecem uma física social, justapondo os interesses dos indivíduos uns em relação aos outros, de
modo que os ajustes internos dentre eles fortaleçam o vigor da associação:
A força de atração mais forte unindo os homens em sociedade é o interesse que cada
um retira de suas relações com os outros. A busca da satisfação de suas necessidades
particulares por cada membro da sociedade leva necessariamente à necessidade
geral, a dos outros. O sistema das necessidades é, então, tanto quanto a base primeira
das relações sociais, uma física social das necessidades recíprocas ( GISLAIN, 2011,
p.201, grifo do autor).

Desse modo, caso a associação visasse apenas ao benefício de um ou de alguns, em
detrimento ou prejuízo dos outros, não seria assim uma relação de reciprocidade, mas de domínio ou
opressão, que só se pode obter pela força violenta e pelo constrangimento. Logo, a associação é um
ato racional221, porém está em conformidade com as inclinações da natureza humana, daqueles
deveres que o ser humano, caso vivesse isoladamente, reconheceria para consigo mesmo quando
buscasse garantir a sua autoconservação e o seu bem-estar. No caso da associação, como já indicamos,
ele acaba por estender esses deveres que tem para consigo aos outros indivíduos:
Seria contrário à natureza que alguns seres incessantemente animados pelo desejo de
se tornar e se conservar felizes se aproximassem ou se unissem uns aos outros para
trabalhar para a sua destruição ou para a sua infelicidade recíproca. A partir do
momento que dois seres se associam, deve-se concluir que eles têm necessidade um
do outro para obter algum bem que desejam em comum. Assim, a felicidade comum
dos associados é a finalidade necessária de toda sociedade composta de seres
inteligentes e racionais (HOLBACH, 2015, p.74).

Uma associação que decorresse da força ou do constrangimento não seria racional e não
estaria em conformidade com a natureza do ser humano. Com vimos acima, o pacto implica a
reciprocidade; sem ela, a associação torna-se um abuso ou uma licenciosidade. É esse princípio,
inclusive, que situa Holbach como um autor distinto de Hobbes por exemplo, porque, embora ele
defenda uma soberania que coordene e regule a sociedade, ele estabelece limites muitos claros para
o exercício desse poder: “Jamais seres racionais poderiam ou quereriam conceder a seus chefes a
capacidade de torná-los miseráveis” (HOLBACH, 2008b, p.58). O princípio hobbesiano da separação
“Assim, é a razão que dá à nossa espécie as leis que se chama de naturais porque elas decorrem de nossa
natureza, de nossa essência, do amor que nos liga à nossa existência, do desejo de conservá-la, da atração
invencível que nós experimentamos pelo útil e agradável, e de nossa aversão por tudo o que nos é nocivo e
indesejável (HOLBACH, 2008b, p.12).
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entre o soberano e o corpo político, para que o soberano tenha de maneira legítima o poder de regular
a vida social, e possa desfrutar, ele próprio, do direito natural de usar todos os meios necessários para
garantir a estabilidade da sociedade, soa muito estranho para Holbach; a autoridade, para ser legítima,
não pode ter o direito de contrariar as leis, mesmo que tenha sido ela própria o legislador, tampouco
o direito de ser injusto e prejudicar algum cidadão em função do bem de todos os outros. Para o barão,
o soberano, qualquer que seja, está tão submisso aos princípios da equidade, da liberdade e da
segurança quanto qualquer um de seus súditos ou cidadãos: “O soberano é tão somente o guardião e
o depositário do contrato social; ele é seu executor; ele não tem o direito de aniquilá-lo ou mesmo de
violá-lo” (HOLBACH, 1994, p.235). É também esse princípio da reciprocidade que distingue Holbach
de Rousseau, na medida em que o filósofo genebrino faz uso da vontade geral como uma força quase
transcendente que se impõe sobre o corpo político222; isso vai de encontro ao princípio materialista
de Holbach da diversidade dos indivíduos, cuja unidade de interesses é impossível e cujos interesses
e desejos necessariamente acabam por se chocar em certa medida, precisando, assim, de uma
mediação que estabeleça o mínimo de danos às diferentes partes. Devellennes afirma que esses ecos
transcendentais da vontade geral de Rousseau têm raízes platônicas, e não seriam aceitos por Holbach
em hipótese alguma, já que o barão, materialista, tem uma influência mais epicurista; ou seja, os
princípios da justiça são mais convencionais do que divinos; dependem mais da matéria da qual a
sociedade é formada – e aqui por matéria podemos compreender as particularidades de cada sociedade
em seus modos de organização social e política – do que de princípios absolutos, exteriores às relações
sociais. Devellennes ainda observa que, em suas últimas obras, Holbach praticamente abandona o uso
do termo vontade geral e passa a utilizar amiúde o termo “interesse geral” 223:
Holbach é profundamente crítico em relação a esse recurso à transcendência e insiste
em uma teoria imanente da vontade geral. Holbach, na verdade, passa de uma
linguagem de vontade geral para uma de vontades gerais, no plural. […] A sociedade
não pode ter vontade, pois não é uma pessoa com os órgãos necessários para querer,
mas há interesses que podem ser combinados em um interesse comum
(DEVELLENNES, 2013, p.475).

A dificuldade em defender a vontade geral em moldes rousseauístas se dá a partir da ideia
de que aqueles que recusam ceder à vontade geral precisam ser forçados a serem livres. Segundo
Devellennes, Holbach é mais realista que Rousseau e coloca a restrição da liberdade daqueles que se
opõem ao interesse geral como, de fato, uma restrição da liberdade, necessária e inviolável, e que
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É importante observar que essa interpretação sobre a vontade geral em Rousseau é muito particular a
Devellennes. Para um contraponto, ver, por exemplo, Robert Derathé. Rousseau e a ciência política de seu
tempo. Tradução Natalia Maruyama. São Paulo: Editora Barcarola; Discurso Editorial, 2009. Ver também
MARUYAMA, 2001.
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Cf. DEVELLENNES, 2013, p.475 ; DEVELLENNES, 2016, p.338.
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pode ser recompensada pela promoção de outros bens ou outras condições que sejam convenientes
ao indivíduo e à sociedade224.
É esse raciocínio que leva Holbach a ser contrário a um poder soberano imponente e
absoluto225. Caso o poder fosse exercido dessa forma, acabaria por prevalecer a arbitrariedade e
aquele que dele dispusesse poderia empregá-lo como bem pretendesse; o equilíbrio necessário entre
as vantagens e desvantagens seria desfeito, e a balança penderia mais para um lado – o do tirano – do
que do outro – o restante da sociedade. Por isso ele afirma, com muita clareza, que a base de um bom
governo é sempre o grau de equilíbrio – ele usa amiúde o termo equidade – que esse governo consegue
estabelecer e conservar entre si e seus subordinados, e dentre eles próprios:
Um governo equitativo faz com que cada indivíduo possa desfrutar da maneira mais
igualitária possível das vantagens da associação; quanto mais a felicidade é repartida,
mais a sociedade será próspera. O último dos cidadãos tem o mesmo direito a uma
felicidade proporcional ao seu estado, ao seu mérito, aos seus talentos, quanto o
cidadão mais distinto, quanto o próprio monarca (HOLBACH, 2008b, p.44).

Por essa razão, Holbach não se preocupa tanto em defender algum sistema ideal de governo.
Para ele, tanto a Monarquia, quanto a Aristocracia ou Democracia, são regimes que possuem
benefícios e malefícios. Cabe a cada sociedade encontrar o regime mais adequado às suas
necessidades, isto é, ao seu povo, seu clima, seu território, seus recursos naturais. Ele afirma que
“todos os governos têm vantagens e desvantagens reais. Todos, sem exceção, têm inconvenientes sem
número, e trazem, neles mesmos, o princípio para sua própria destruição” (HOLBACH, 2008b, p.44).
É importante lembrarmos que a preocupação de Holbach ao definir o consentimento como
o princípio fundamental do pacto e do contrato social é estabelecer que o propósito do governo é
possibilitar a felicidade dos seus súditos. O que torna um governo bom e justo ou mau e injusto é o
quantum de felicidade geral ele produz e como essa felicidade é distribuída de maneira equitativa
entre os cidadãos. Mesmo que ele produza uma grande felicidade, mas ela seja mal distribuída, e

“Rousseau concluiu que a liberdade vem pela obediência à vontade geral, e que aqueles que se recusam a
obedecer podem ser forçados a ser livres. Para Holbach, a sociedade ainda pode infringir a liberdade daqueles
que não visam ao interesse geral, mas ele não está chamando tal restrição de liberdade de promoção da
liberdade. Pode ser de a utilidade geral restringir a liberdade, mas é em nome de outro valor que a sociedade
preza. Holbach reconhece que atuar na esfera política pode exigir um sacrifício da liberdade e argumenta que
uma vontade geral unificada não é atingível em uma grande comunidade política ou em um mundo plural”
(DEVELLENNES, 2013, p.475).
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Holbach escreve em La Politique naturelle o seguinte: “É necessário que ele [o indivíduo] submeta sua
vontade particular a da sociedade: os bens que ela lhe proporciona lhe dão o direito incontestável de conter ou
de dirigir as paixões de seus membros, de prescrever limites à sua liberdade, e de força-los a contribuir para a
segurança e para o bem-estar de seus semelhantes” (HOLBACH, 2008b, p.52). Embora Holbach possa usar uma
expressão similar à de Rousseau (“obrigar a ser livre”), vemos que ele não considera essa obrigação como uma
forma de liberdade, mas justamente um limite imposto à liberdade de cada um.
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alguns dela desfrutem muito enquanto outros dela são privados, significa que esse é um governo
injusto e que a sociedade não é bem governada, ou seja, o pacto não está sendo cumprido.
Para Gislain, diferentemente dos autores moralistas britânicos, que costumam tratar do
interesse individual e racional como a força motriz da ação moral, em Holbach “a razão utilitária
prescreve que a sociabilidade seja útil aos homens somente quando estes promovem a felicidade
reciprocamente” (GISLAIN, 2011, p.196). Como já vimos, para o barão a felicidade particular é
possível a partir da felicidade geral, e não o contrário, como queriam os britânicos, por exemplo.
Boulad-Ayoub lembra que, no materialismo de Holbach, a felicidade é uma atividade, isto é, uma
operação da razão; uma atividade cognitiva e prática que, quando transformada em direito natural,
em conjunto com a beneficência, representa a excelência da sociabilidade humana226. Ela argumenta
que o ideal iluminista busca construir um novo contrato social, em que o bem-estar de cada um e o
de todos poderá ser assegurado e conciliado com aquele da nação, e o caso de Holbach é emblemático
desse movimento; dito de outro modo, segundo Boulad-Ayoub, é a razão humana que deve fazer – e
refazer – a própria História humana227, ou seja, a sociedade feliz, justa e próspera é a condição à qual
a vida humana está destinada. Nesta perspectiva, a felicidade torna-se o cerne da defesa dos princípios
morais e políticos, como de liberdade e igualdade, que mobilizaram as Luzes: “o discurso da
felicidade nos parece a pedra angular em torno da qual as Luzes filosóficas e revolucionárias
edificaram este templo à liberdade e à igualdade políticas, que eles dedicaram ao homem” (BOULADAYOUB,

1989, p.133). Se nos detivermos, por exemplo, no verbete Bonheur (Felicidade) da

Enciclopédia, como observa Boulad-Ayoub, “a felicidade é uma lei da natureza”228. A própria
Declaração dos Direitos de 1793 inicia com a ideia proposta por Holbach no Système Social: “Se
todo homem tende à felicidade, toda sociedade se propõe o mesmo objetivo; e é para ser feliz que o
homem vive em sociedade” (HOLBACH, 1994, p.233). Já no caso particular de Holbach, como vimos,
a felicidade não é apenas o interesse primordial para a autoconservação do indivíduo, ela é também
o pressuposto para a própria existência da sociedade.

4.3 Três direitos fundamentais da natureza humana: liberdade, propriedade e segurança

A felicidade só é possível quando o indivíduo desfruta de certos direitos. Holbach não se
preocupa muito em distinguir direitos naturais e direitos civis, afinal, tudo o que é social ou histórico
226

Cf. BOULAD-AYOUB, 1989, p.132.
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Cf. BOULAD-AYOUB, 1989, p.133.

Cf. BOULAD-AYOUB, 1989, p.133. Ver também: “Todos os homens se reúnem no desejo de ser feliz. A
natureza nos fez a todos uma lei de nossa própria felicidade. Tudo o que não é felicidade nos é estranho”
(Encyclopédie, verbete Bonheur. Tradução de minha).
228
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provém da natureza, e não faz sentido essa distinção entre natural e histórico ou cultural229 na ótica
materialista e filosófica do barão. Gislain sugere que há três razões ou inclinações para que o ser
humano prefira viver em sociedade, que configuram um utilitarismo germinal na filosofia de
Holbach: a primeira delas é a segurança da qual os homens desfrutam ao viver conjuntamente, que
vem acompanhada da liberdade de agir das maneiras mais variadas para alcançar a felicidade que
desejam; a segunda razão consiste no aumento da proximidade entre os indivíduos e no fortalecimento
das suas relações, na medida em que o princípio da reciprocidade é tido como o cerne de toda relação
social; e a terceira razão, que Gislain considera ser a mais importante para Holbach, representa a
essência de sua moral natural e materialista: trata-se de uma forma de física social, cujas necessidades,
interesses e ações individuais de cada membro da sociedade encontram as necessidades, interesses e
ações dos outros membros dessa mesma sociedade, configurando, assim, uma reciprocidade universal
entre os agentes sociais, tal como a relação entre as moléculas de matéria que, justapostas umas às
outras, combinam-se e compõem os seres da natureza em um todo ordenado e regular230.
Devellennes, por sua vez, concorda que o propósito do contrato social em La Politique
Naturelle seja garantir a felicidade e seus três “interesses essenciais”, quais sejam, a liberdade, a
propriedade e a segurança231. Para Devellennes, cada um desses interesse é contrabalançado conforme
a organização da sociedade e o equilíbrio estabelecido pelos princípios da justiça. Ele observa que
há, subjacente a esses direitos fundamentais, uma certa tensão, uma vez que ao poder soberano cabe
estabelecer o justo equilíbrio entre a liberdade de agir em busca da própria felicidade e o respeito ao
direito de propriedade, que constitui parte da segurança. Inclusive, a desigualdade de riquezas seria a
maior preocupação para o soberano, pois ele deve estabelecer o equilíbrio entre esses direitos do
modo mais justo232, permitindo ao indivíduo talentoso e merecedor usufruir de suas capacidades, isto
é, ter a liberdade de obter os bens que deseja e prosperar, ao mesmo tempo em que o protege da inveja
e cobiça daqueles que não alcançam a riqueza; porém, o poder soberano deve estabelecer limites bem
precisos para o uso e usufruto dessa riqueza, que não pode contribuir com a corrupção da sociedade
A esse respeito, podemos ler no La Politique naturelle o seguinte: “Todas as leis, sejam elas naturais ou
civis, permitem algumas ações e impedem outras […] Assim o Direito é toda faculdade cujo exercício é
aprovado pelas leis da natureza e da sociedade. Os Direitos que a Natureza confere são eternos e inalienáveis;
aqueles que a Sociedade concede podem ser variáveis, passageiros, conformes às suas circunstâncias; eles não
são fixos e duráveis, exceto quando estão em conformidade com a equidade, que não pode variar” (HOLBACH,
2008b, p.23).
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Cf. GISLAIN, 2011, p.200.

Esses direitos são estabelecidos em suas obras de 1773 de modo bem claro: “A liberdade, a propriedade, a
segurança são os únicos laços que unem os homens à terra que eles habitam. Não há pátria se estes bens
desaparecem” (HOLBACH, 2008b, p.69); “Sem segurança, sem liberdade, sem propriedade, a sociedade tornase totalmente inútil para nós; é somente para garantir estes direitos contra a violência que a vida social nos é
vantajosa” (HOLBACH, 1994, p.123).
231
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Cf. DEVELLENNES, 2013, p.474.
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em consequência dos vícios que ela enseja, tampouco ficar concentrada nas mãos de poucos cidadãos
enquanto a maioria do povo sofre de privações e carências. O poder soberano tem o dever, portanto,
de estabelecer um equilíbrio entre os direitos naturais; entre a liberdade de obter os bens necessários
à felicidade, a propriedade que supre as carências de cada cidadão, e a segurança do usufruto das
próprias capacidades e dos próprios bens, sem, contudo, permitir que a garantia desses direitos para
uns transforme-se em privações e carências para outros.
Deste modo, nenhum desses direitos é absoluto, irrestrito ou inalienável, como costuma ser,
pelo menos algum deles233, para os outros pensadores contratualistas. A existência desses direitos
está condicionada ao bem que proporcionam à sociedade, e tem relação direta com o que é firmado
pelo contrato social234. Neste sentido, o contrato social de Holbach não é igualitário em sentido amplo
e extenso. Os direitos adquiridos pelo pacto se distribuem em conformidade com a posição ou função
social, com os talentos, habilidades e capacidades que promovam algum bem, ou mesmo pela
dedicação com a qual o indivíduo é capaz de conceder benefícios à sociedade. Por exemplo, o
cidadão, como é proprietário, tem mais vantagens nos termos da associação, mas seu ônus também é
maior do que aqueles que não possuem propriedade, como os agricultores, os artesãos, os
comerciantes, os acadêmicos; é ele que deve despender mais recursos para promover o bem geral,
uma vez que ele os possui mais que os outros235.
Já para Boulad-Ayoub, na filosofia de Holbach, a política define-se por governar os seres
humanos reunidos em sociedade e aplicar a esse corpo social os preceitos da moral. Sua filosofia
moral e política versa, portanto, em estabelecer os critérios necessários para garantir a observância
das leis naturais e civis que são imprescindíveis para um justo equilíbrio entre as diversas forças
sociais:
Dito de outro modo, as forças naturais que determinam um sistema político são “as
paixões” dos homens e toda a arte da política consiste, em relação à felicidade, em
manter o equilíbrio entre as leis da natureza e as leis civis, as quais regulam as
“paixões” dos cidadãos de um mesmo Estado e as redirecionam para o bem comum.
(BOULAD-AYOUB, 1991, p.126).

Em oposição a Hobbes e retomando o tema da famosa carta de Espinosa para Jarig Jelles236,
para Holbach as leis naturais são aquelas que decorrem da natureza do ser humano,
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No caso de Hobbes, por exemplo, a segurança; no de Locke, a propriedade; e no de Rousseau, a liberdade.
Cf. MANENT, 2020.
234

Cf. DEVELLENNES, 2013, p.461.

235

Cf. DEVELLENNES, 2013, p.462.
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Cf. CHAUI, 2003, p.289. Holbach chega a fazer uma afirmação muito semelhante à de Espinosa a esse
respeito: “O homem, em qualquer posição que se encontre, está, para ser mais exato, sempre no estado de
natureza. Este estado não pode cessar na sociedade […] O homem governado por um Rei está no estado de
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independentemente da associação, porém elas não são anuladas ou suspendidas pelo pacto social:
“Tornando-se membro de uma sociedade, o homem não muda sua natureza, ele busca apenas
satisfazer mais facilmente as necessidades de sua natureza” (HOLBACH, 1994, p.236). As leis civis são
as leis naturais aplicadas ao corpo social, pois visam sua conservação, a satisfação de suas
necessidades e a convergência harmoniosa de suas partes, tal como um corpo humano. “Qualquer
nome que se lhe dê, as leis não podem jamais aniquilar nem os direitos naturais do homem, nem os
deveres da moral: elas são feitas para assegurar os direitos justos do cidadão, e para obrigá-los a
conformar-se aos seus deveres” (HOLBACH, 1994, p.237). As leis civis, que devem ter por princípio,
sempre, as leis naturais, em termos sociais configuram-se como o conjunto de direitos e deveres
recíprocos entre os cidadãos. Elas possuem, por um lado, um caráter positivo – benéfico ou vantajoso
– de conduzir o cidadão na direção da felicidade comum, ao mesmo tempo em que, por outro lado, o
impede de prejudicar a sociedade ao contrariar as regras da equidade e do bom-senso, este sendo seu
aspecto negativo – no sentido de que pode opor-se à vontade e ao desejo do indivíduo237. As leis,
portanto, são a expressão dos direitos naturais que garantem o bem-estar e possibilitam aos indivíduos
empregar suas forças para alcançar os bens de que necessitam para serem felizes. Nas palavras de
Boulad-Ayoub: “Assim, as leis civis destinam-se a garantir esses direitos fundamentais que são, para
Holbach, a liberdade, a propriedade e a segurança. Eles se referem, por um lado, às leis naturais,
aquelas que emergem imediatamente da natureza do homem independentemente de qualquer
associação e, por outro lado, elas são definidas como exprimindo os desejos da sociedade”. (BOULADAYOUB, 1991,

p.127, grifo da autora). As leis civis, portanto, não são meros artifícios que garantem a

concórdia, mas a expressão de aspectos da sociabilidade natural que regula as relações sociais; elas
representam as leis naturais sem as quais os indivíduos, compelidos em sua luta particular pela
existência e contando somente com suas próprias forças, não teriam condições de alcançar os bens de
que necessitam para conservar-se e ser felizes. Deste modo, o direito também é dessacralizado, e a
lei positiva toma o lugar da lei divina; com isso, o ser humano não é mais imagem do divino, mas
torna-se um corpo e um indivíduo no sentido mais realista, como assevera Boulad-Ayoub:
O direito sendo dessacralizado como todo o resto, a lei positiva sucede à lei divina,
o comando da vontade racional e virtuosa tencionada à direção da felicidade substitui
o comando divino; o direito dos povos (isto é, o contrato social) substitui o direito
sagrado. O homem, por seu lado, não deve mais nada a Deus; ele não é mais,
conforme a velha metáfora, uma imagem divina, mas um corpo, logo um indivíduo,
no sentido nominalista, e todo o conjunto, uma razão, uma vontade, uma intenção,
logo, uma pessoa no sentido realista (BOULAD-AYOUB, 1989, p.136).

natureza tanto quanto o selvagem errante pelas florestas” (HOLBACH, 2008b, p.19).
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Cf. BOULAD-AYOUB, 1991, p.126.
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Como nos lembra Devellennes, Holbach estabelece limites ao contrato social e insiste em
falar da equidade porque ele reconhece que não é possível – e nem seria justo – obter apenas vantagens
com o pacto social: “Certos sacrifícios são necessários e as decisões constitucionais e políticas que
decidem este balanço são inevitáveis” (DEVELLENNES, 2016, p.329). Lemos, por exemplo, no La
Politique naturelle o seguinte: “a primeira lei da sociedade é aquela que impõe aos seus membros o
dever de ajudar-se reciprocamente” (HOLBACH, 2008b, p.16, grifo nosso). Essa ênfase no dever de
ajudar expressa o compromisso com a equidade; o indivíduo obtém vantagens na sociedade, mas ele
precisa ter algo a oferecer a ela, ou seja, Holbach admite, sem dissabores, que por vezes é necessário
também algum tipo de ônus ou desvantagem, como a obrigação de socorro ou auxílio aos seus
concidadãos, ou a necessidade de sopesar as vantagens e desvantagens na busca pela própria
felicidade, considerando o que torna os outros felizes em detrimento da própria felicidade, não sendo
possível uma busca frenética visando a própria felicidade ignorando aqueles com os quais se convive.
Holbach é categórico com relação ao compromisso entre os interesses individuais e os interesses
comuns, pois reconhece que, o mais das vezes, eles estão em desacordo, sendo necessário a cada
membro da sociedade, por vezes, fazer concessões – principalmente aqueles que desfrutam de uma
melhor posição social e melhores condições de existência. É justamente esse equilíbrio entre os
direitos naturais, como a segurança, a liberdade e a propriedade, que assegura as vantagens do pacto
e a existência do contrato; sem eles, o pacto e o contrato social simplesmente deixariam de fazer
sentido, pois não existiria nem reciprocidade nem justiça.

*
4.3.1 A liberdade

Vamos, portanto, analisar mais cuidadosamente estes três direitos fundamentais.
Comecemos, assim, pelo direito à liberdade. No Système social, Holbach inicia o capítulo sobre a
liberdade apontando justamente a sua ausência na maior parte das nações, que estão submetidas à
tirania, que nada mais é que o poder exercido de maneira arbitrária:
O poder arbitrário, o despotismo, ou a faculdade de fazer as Nações curvarem-se sob
suas vontades e fantasias, foi comumente o objeto da ambição dos soberanos, o
centro de seus desejos, o propósito de todos os seus esforços […] Em consequência
dessas falsas ideias dos soberanos, houve em quase todos os tempos e em todos os
países uma luta contínua entre os Povos, que procuraram defender algumas porções
de sua liberdade, e os Príncipes, que buscaram aniquilá-la inteiramente (HOLBACH,
1994, p.264).

A liberdade, por outro lado, também pode ser um artifício utilizado por sacerdotes e
impostores para causar um conflito social entre o povo e seu soberano. Ludibriando as pessoas
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comuns do povo, esses sacerdotes conseguem submeter os próprios governantes aos seus próprios
interesses, como é o caso dos padres cristãos que defendem que nenhum soberano tem o direito de
contrariar as ideias religiosas e os princípios e dogmas teológicos, visto que são emanados de Deus e
que se sobrepõe à própria ordem da natureza. Esses princípios e dogmas devem ser garantidos pelo
poder soberano mesmo que prejudiquem a sociedade238.
A liberdade, assim, não é tomada por Holbach como valor absoluto, pois ela possui diversas
nuances de manifestação na vida social. Aliás, é bom enfatizar novamente, liberdade, na perspectiva
materialista de Holbach, só pode ser social e política, pois não há uma condição metafísica ou
ontológica de liberdade, que não pode ser confundida com livre-arbítrio ou vontade livre, mas, tão
somente, considerada como ausência de opressão, de constrangimento ou violência, ou, em termos
similares ao de Hobbes, uma ausência de obstáculos à vontade. A definição apresentada no Système
social é de uma liberdade limitada, ela é “o poder de realizar os meios necessários para se
proporcionar o bem-estar”, mas, principalmente, “em qualquer estado que o homem se encontre,
embora tenha o direito de ser livre, embora a liberdade política seja necessária à sua felicidade, não
lhe é permitido abusar dela” (HOLBACH, 1994, p.267). Em La Politique naturelle, encontramos a
mesma definição:
Assim, a liberdade é a faculdade de fazer para sua felicidade tudo o que permite a
natureza do homem em sociedade. Esta definição será própria a distinguir a
verdadeira liberdade desta independência total e quimérica que jamais foi a partilha
do homem; ela nos fará conhecer quanto ela difere desta licença desarrazoada cujo
uso seria contrário a nós mesmos e aos outros (HOLBACH, 2008b, p.156).

De um ponto de vista do indivíduo, a liberdade não é um valor absoluto porque ela é limitada
pela própria razão, pelo interesse e pelo amor-próprio, pois o ser humano contraria sua natureza
quando age em seu próprio prejuízo e causa dano a si mesmo, e, neste sentido, agir livremente, sem
quaisquer tipos de freios ou restrições aos próprios desejos e inclinações, seria encaminhar-se para a
autodestruição porque, como vimos, a busca desenfreada pelo prazer só pode levar à dor e ao
sofrimento. Há, assim, uma distinção entre liberdade e licenciosidade: a liberdade é o poder de agir
sem impedimentos para obter os bens necessários à sua própria felicidade, e está em conformidade
com a razão humana; o abuso dessa liberdade, quando o indivíduo age livremente sem moderação,
temperança e prudência, é a licenciosidade, que consiste em toda ação cujas consequências se tornam
nocivas ao indivíduo, aos outros em particular ou à sociedade em geral239. Ou seja, é do próprio

“Liberdade foi em quase todos os países somente uma palavra de união da qual ambiciosos impostores se
serviram, como os Padres se serviram da palavra Religião para inflamar a multidão” (HOLBACH, 1994, p.267,
grifo do autor).
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Holbach afirma no Système social: “Todo cidadão razoável, isto é, que conhece seus verdadeiros interesses,
deseja a liberdade, mas renuncia de bom coração à faculdade perigosa de exercer a licenciosidade que o
239
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interesse do indivíduo colocar limites à sua liberdade240, pois, assim, ele é capaz de buscar a própria
felicidade ao integrar-se em um corpo político que, a despeito desses limites impostos, garante-lhes
outros benefícios que se sobrepõem aos prejuízos decorrentes das restrições:
As necessidades obrigam os homens a viver em sociedade. A vida social os coloca
mais ao alcance de satisfazê-las […] ele renuncia, pelo seu próprio bem, ao direito
de seguir em tudo as inclinações de seus desejos; seu interesse o leva a deixar-se
guiar pelas vontades do corpo [político] do qual ele é membro; sem isso a Sociedade
não tardaria a se destruir pelo choque contínuo de todas as vontades particulares
(HOLBACH, 2008b, p.52).

Logo, o barão é muito claro a esse respeito: não há uma liberdade abstrata e absoluta, como
um valor prévio estabelecido, ou como uma essência que transcenda as relações sociais. Sozinho ou
em sociedade, os seres humanos têm deveres para consigo mesmos e para com os outros, deveres
esses que lhes impedem de ceder a todos os seus desejos e de abusar da sua felicidade pessoal,
satisfazendo a toda e qualquer inclinação ou capricho pelo qual sejam tomados, sob a pena de serem
punidos caso transgridam esses deveres e desrespeitem os princípios do pacto241.
Mesmo devendo ser limitada, contudo, a liberdade é um direito natural e civil, e é
imprescindível para a vida em sociedade e para a felicidade. Em termos mais precisos, a liberdade é
uma condição da qual o indivíduo, pela sua natureza, ou seja, pelas suas qualidades intrínsecas, não
pode abrir mão. Como a liberdade é um bem decorrente da sociabilidade natural e da prática da
reciprocidade242, ela consiste em uma via de mão dupla; o indivíduo tem o direito de desfrutá-la, no
entanto, deve estar disposto a promovê-la aos seus semelhantes. Trata-se, por conseguinte, de uma
condição da vida em sociedade, ou seja, a liberdade só existe ou é oprimida em um contexto social,
quando o indivíduo pertence ou está integrado em uma comunidade política. Sendo assim, Holbach
reitera amiúde que o direito à liberdade é um dos pilares da sociedade, no entanto, ela consiste em
um dever da soberania, investida da autoridade legítima para estabelecer as leis que devem regê-la,
tanto na vida privada de seus membros – indicando e promovendo as práticas sociais consideradas

conduziria à sua perda” (HOLBACH, 1994, p.158).
Lemos no La Politique naturelle uma síntese precisa desse raciocínio: “Em geral, cada homem imagina que
ser livre é fazer instintivamente o que se quer. Mas para ter o direito de fazer o que se quer, é necessário querer
somente o que é útil a nós mesmos sem prejudicar aos outros. De onde se vê que é necessário ser um homem
de bem, sociável, penetrado de um sentimento profundo e razoável de justiça e humanidade para conter as
paixões que muito frequentemente nos solicitam a fazer um abuso criminoso e perigoso de nossa liberdade”
(HOLBACH, 2008b, p.159).
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“Quando a liberdade nos faz cometer ações opostas às leis da Natureza e da razão, e, por consequência,
contrárias à meta da sociedade, ela não é mais que um delírio, que nossos associados não podem tolerar, que
eles devem, para o interesse de todos, reprimir e punir” (HOLBACH, 2008b, p.156).
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“A liberdade é então uma dívida e não um favor: ela é um bem sem o qual todas as outras vantagens
desapareceriam” (HOLBACH, 1994, p.268).
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virtuosas e restringindo e punindo aquelas viciosas – quanto na vida pública – o tipo de organização
política; quais instituições são seus fundamentos; a forma de distribuição do poder e dos bens que a
sociedade produz; a satisfação das necessidades básicas de cada membro da sociedade; o tipo de
representação política etc. Em suma, ela se manifesta, em grande medida, pela viabilidade com que
as leis são elaboradas e providenciadas pela própria sociedade, mediante suas instituições políticas e
pelo consentimento à autoridade legítima; é este grau de participação politicamente ativa dos cidadãos
que indica o grau de liberdade da qual a sociedade dispõe e seus membros desfrutam.
A liberdade, portanto, só existe a partir da lei, que regula e reparte o quantum de liberdade
política conforme a autoridade soberana é legítima, de modo que o cidadão, que participou do
processo de elaboração dessas leis – seja direta ou indiretamente, a depender do regime político, do
tipo de contrato social e da forma do consentimento –, não possui nenhum direito de contrariar essas
leis que foram estabelecidas e de praticar as ações que ela proíba ou restrinja243: “A liberdade não dá
o direito de resistir à autoridade, ou de se isentar das regras, ela dá o direito de fazer o que se deve
querer e não o que se quer. Em uma palavra, ser livre é obedecer somente às leis” ( HOLBACH, 1994,
p.270).
Segundo Boulad-Ayoub, para Holbach a liberdade configura um direito fundamental porque
ela é tida como condição de acesso a outros direitos, como a propriedade, a segurança e mesmo uma
condição para a virtude. E do ponto de vista político e do funcionamento da sociedade, a liberdade é
a mais vantajosa das garantias do contrato social para todos os cidadãos244; isto porque o barão a
entende como a paixão mais forte que o ser humano possui245. Além disso, a liberdade é vantajosa
para todos os cidadãos porque ela é uma das bases do princípio da justiça e equidade que mantém a
sociedade coesa e equilibrada, apesar da desigualdade natural que prevalece entre os indivíduos:
“Holbach recomenda antes o estabelecimento de leis que atenuem a desigualdade natural dos homens
protegendo igualmente aos grandes e pequenos, e que reduzam a disparidade dos níveis de vida entre
ricos e pobres”. (BOULAD-AYOUB, 1991, p.133). Caso a liberdade fosse absoluta, isso configuraria
uma “licença” que implicaria em uma desproporção dos direitos entre aqueles que são poderosos
(socialmente fortes, investidos de influência e poder de comando) e aqueles que não o são.

Lemos também em La Politique naturelle a esse respeito: “O bem de toda a sociedade deve então ser a
medida da liberdade de seus membros. Os homens, ao associarem-se a ela, submetem-lhe as suas ações; eles
se impõem o dever de não fazer uso de uma independência ilimitada, porque ela destruiria aquilo que os reúne”
(HOLBACH, 2008b, p.156).
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Cf. BOULAD-AYOUB, 1991, p.133

Cf. La Politique naturelle, Discours VI, §I : “O amor pela liberdade é a mais forte das paixões do homem.
Ele é fundado sobre o desejo de se conservar e de empregar, sem obstáculos, suas faculdades para tornar sua
existência feliz. Ela gravou esse sentimento em todos os corações; ela quis que cada indivíduo da espécie
humana fosse ligado ao seu ser” (HOLBACH, 2008b, p.155).
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Devellennes segue essa mesma linha de raciocínio, e enfatiza que, segundo Holbach, é necessário o
sacrifício de uma porção da liberdade em função, única e exclusivamente, de manter um equilíbrio
com os outros direitos fundamentais246. Ou seja, esse equilíbrio implica que esse sacrifício de uma
porção da liberdade seja recompensado por alguma outra vantagem, como o conjunto dos outros
direitos fundamentais, como a propriedade e a segurança, ou o auxílio mútuo ou algum outro recurso
que garanta o bem-estar e a felicidade247. Devellennes é conciso a esse respeito:
A liberdade não é uma virtude absoluta. Ela é problemática, porque seu excesso é
um vício, esta licenciosidade para o indivíduo de fazer o que quer quiser, sem se
importar com as consequências de sua ação […] Este sacrifício inicial também faz
parte da cidadania para Holbach. Os cidadãos, aqueles que tem uma propriedade a
preservar, tem igualmente obrigações para com a sociedade que defende a sua
propriedade com as forças comuns. O cidadão, ou a cidadania, aceita a perda de uma
parte de sua independência para inserir-se em um pacto social de assistência mútua
(DEVELLENNES, 2016, p.330).

*
Como a liberdade é um direito social que consiste na possibilidade de buscar a própria
felicidade segundo os próprios meios e capacidades, ela se exprime, como indicamos acima, por
várias nuances. Ela pode se manifestar, por exemplo, pela liberdade de opinião e de crença, pela
liberdade de expressão ou de imprensa, ou mesmo pela liberdade de empreender e negociar. Todas
essas liberdades são manifestações legítimas da cidadania e, desde que não causem dano algum aos
associados, devem ser promovidas e garantidas pelo poder soberano. Vejamos, a seguir, algumas
dessas nuances da liberdade na filosofia política do barão.
Comecemos pela liberdade de pensamento, que envolve a liberdade de opinião, de crença e
mesmo de imprensa (ou liberdade de expressão, como diríamos hoje em dia). Holbach, apesar de sua
militância como um dos ateus mais radicais do século XVIII, é um ardoroso defensor da tolerância e
da liberdade de pensamento e crença248. No caso desta última, ele não a defende por vê-la como algo
benéfico em si mesmo, mas por considerar que a tirania e a opressão, quaisquer que sejam a sua
forma, sejam inadmissíveis, logo, ele coloca a tolerância como um valor social inegociável. Quase

“Uma parte da liberdade é perdida em qualquer pacto social, e a liberdade não é um direito absoluto ou sem
limites, ou um direito natural. Mas cada sacrifício de liberdade deve ser acompanhado de um outro ganho que
faça reequilibrar a balança [dos direitos]”. (DEVELLENNES, 2016, p.330).
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Cf. também a esse respeito DEVELLENNES, 2013, p.461.
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Marian Skrzypek argumenta que Holbach procura na verdade, com sua tolerância, submeter o poder
religioso ao poder político, maneira a qual ele considera a única capaz de garantir a paz no Estado:
“Notadamente, é a submissão da Igreja ao Estado que asseguraria a tolerância religiosa e a liberdade de pensar”
(SKRZYPEK, 2000, p.660).
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parafraseando antecipadamente Marx249 quando este diz que a religião é o ópio do povo, mas também
o suspiro da criatura oprimida e o ânimo de um mundo sem coração, Holbach afirma, sobre a
liberdade religiosa, o seguinte, em La Politique Naturelle:
É então violentar os homens naquele objeto que é o mais caro, é torná-los infelizes
querer perturbá-los no exercício dos deveres que eles prestam à divindade […] é uma
crueldade muito mais impressionante roubar suas opiniões sobre um deus que muitas
vezes é muito mais importante do que suas posses ou sua própria conservação”
(HOLBACH, 2008b, p.165).

Embora seja um ateu radical, a defesa da tolerância se apresenta, em seus textos, tão radical
quanto seu ateísmo250. Conforme observa Devellennes, o princípio da tolerância em Holbach é radical
porque permite toda forma de crença e opinião pessoal, sendo que não encontramos nos seus textos
a defesa de uma tolerância “limitada”, como vemos, por exemplo, em Locke251, Rousseau ou Voltaire,
que desejariam, mais explicitamente se pudessem, privar os ateus e incrédulos da liberdade de
pensamento252; a defesa da tolerância feita por Holbach é extensiva a todas as crenças e ideias
particulares, havendo somente restrições às ações políticas e sociais derivadas dessas crenças 253. O
fato é que Holbach faz uma clara defesa da tolerância e da convivência entre diferentes crenças: “As
seitas multiplicadas não se tornam perigosas em um Estado, exceto quando uma dentre elas se
arrogam o direito de perseguir ou oprimir as outras254” (HOLBACH, 1994, p.282). Do mesmo modo, o
soberano não tem o direito de impor sua religião ou crença pessoal a toda a sociedade, caso ele queira

“A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria
real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de
estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo” (MARX, 2010, p.145).
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“Ele não está simplesmente pedindo a tolerância do ateísmo – mesmo um ateu intolerante a pediria na época
– mas antes uma tolerância de todas as crenças. Somente os atos políticos, que violam as leis da coisa pública,
podem ser sancionados, mas não as opiniões e sua expressão pública”. (DEVELLENNES, 2016, p.334).
250

251 Cf. Carta sobre a tolerância: “Por último, os que negam a existência de Deus não devem ser de modo
algum tolerados. As promessas, os pactos e os juramentos, que são os vínculos da sociedade humana, para um
ateu não podem ter segurança ou santidade, pois a supressão de Deus, ainda que apenas em pensamento,
dissolve tudo. Além disso, uma pessoa que solapa e destrói por seu ateísmo toda religião não pode, baseado
na religião, reivindicar para si mesma o privilégio de tolerância. Quanto às outras opiniões práticas, embora
não isentas de erros, se não tendem a estabelecer domínio sobre outrem, ou impunidade civil para as igrejas
que as ensinam, não pode haver motivo para que não devam ser toleradas”. (LOCKE, 1978, p.23).
“Holbach não está apenas defendendo a tolerância do ateísmo, mas a tolerância de todas as visões religiosas.
Seu apelo à tolerância universal é mais radical do que o de outros filósofos, principalmente Locke, mas também
Rousseau, que havia excluído os ateus daqueles cujas opiniões podiam ser toleradas” (DEVELLENNES, 2013,
p.469).
252

“[…] na tolerância universal e na liberdade de pensamento [o soberano encontrará] a prevenção assegurada
contra as revoluções, as fúrias, as guerras, os ataques que a superstição e o fanatismo sempre produziram sobre
a terra” (HOLBACH, 2007a, p.17).
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Stuart Mill se lembrará muito bem deste princípio. Cf. MILL, 2000.
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uma sociedade harmoniosa e cidadãos felizes255, porque a religião, sendo recebida dos pais e sendo
estabelecida pelos costumes, acaba por tornar-se necessária à felicidade, e querer privá-los dela por
ser incompatível com uma religião nacional – ou a do próprio príncipe em particular – seria ferir
gravemente a liberdade de cada cidadão256.
A tolerância é assim um requisito para a associação política, e ela exclui, necessariamente,
a intolerância. Holbach aponta o império Chinês como exemplo de tolerância, embora ele tenha
expulsado os cristãos, valendo-se do argumento de que essa religião era em si intolerante pois
desejava independência total dos poderes políticos. Eis o ponto no qual Holbach coloca limites ou
restrições à tolerância: o princípio da justiça e da utilidade estabelece como base da tolerância a
reciprocidade, logo, aquilo que fere esse princípio não pode ser tolerado. Conforme Devellennes
ressalta, Holbach defende que a liberdade de pensamento e de crença são valores fundamentais para
a felicidade na sociedade, e acredita, sinceramente, que mesmo as ideias inaceitáveis devam ser
respeitadas, sob a condição de estarem abertas a críticas. O limite da tolerância é a intolerância de
modo que qualquer opinião que autorize a perseguição aos outros deve ser restringida e coagida257.
O que o barão não admite, sob nenhuma circunstância, é a perseguição ou qualquer tipo de violência
advinda como uma forma de represália. Devellennes esclarece sobre este ponto: “É preciso fazer uma
distinção entre tolerância – como aceitar o direito de outra pessoa a ter crenças divergentes – e respeito
– como a exigência de que essas crenças não sejam examinadas – a fim de destacar sua centralidade
para o pensamento de Holbach” (DEVELLENNES, 2013, p.469). Ou seja, tolerar não significa admitir
de pronto toda e qualquer ideia, como se a verdade fosse relativa ou como se não houvesse verdade;
pelo contrário, é pelo debate público que é possível construir um caminho que leve até à verdade
objetiva da natureza das coisas, mesmo que, para isso, tenha que se trilhar algumas estradas tortuosas
e mais longas, como os caminhos da superstição e dos mitos, ou mesmo da religião. O fato é que
Holbach considera que a livre circulação das ideias é fundamental para o bem da sociedade. O cidadão
que faz uso de suas faculdades intelectivas, que raciocina, que reflete, que pensa, é sempre útil à
“Em todo país a Religião do Príncipe oprime e faz sentir sua antipatia àqueles que se recusam a admiti-la”
(HOLBACH, 1994, p.282).
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“Uma sã política ordena tolerar em um Estado todas as religiões e todas as seitas adotadas pelos cidadãos,
de manter uma justa balança entre elas, de jamais permitir que ninguém oprima os outros ou perturbe sua
tranquilidade. O governo perde o direito de julgar entre elas desde que ele tome um partido” (HOLBACH, 2008b,
p.165).
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“A tolerância, para Holbach, requisita uma forma de reciprocidade tanto em ética quanto em política. Não
se pode tolerar a intolerância, ou exigir o respeito de suas crenças se elas violam as leis em vigor. Se não se
pode perseguir as opiniões, não se pode, entretanto, tolerar aqueles que demandam a perseguição dos outros.
Este limite a tolerância – recíproca – permite ao barão prosseguir com sua crítica social, ao mesmo tempo em
que exige a tolerância daqueles que discordam dele. Seguramente, o barão estava em uma posição muito
desigual nas relações de força diante daqueles que podiam impor uma intolerância ao ateísmo” ( DEVELLENNES,
2016, p.335).
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sociedade e um obstáculo para a tirania e o despotismo258: “A livre comunicação das ideias, a
instrução, a publicação das descobertas úteis são coisas interessantes para toda a Sociedade. Todo
bom cidadão deve seus talentos e suas luzes a seus associados” (HOLBACH, 1994, p.281). Procurar
reprimir as ideias, punir os cientistas, escritores e artistas, só pode frear o Progresso e prejudicar a
felicidade dos cidadãos259. A ciência é uma aliada da sociedade; é por meio do conhecimento da
Natureza que é possível encontrar os meios mais promissores de promover a felicidade a cada um e
à sociedade como um todo. É pelo conhecimento da natureza humana que os cidadãos serão mais
facilmente conduzidos aos seus deveres e à virtude, porque é a ciência que os instrui sobre as suas
necessidades e lhes apresenta o melhor caminho para satisfazê-las260.
A ciência só é inútil quando ela se ocupa de objetos especulativos e inacessíveis à
experiência, como os objetos de investigação da teologia e da metafísica. Esses objetos de
investigação, inclusive, podem se tornar nocivos à sociedade, porque podem mobilizar indivíduos
perturbados, com uma natureza comprometida, a praticarem atos levianos ou criminosos, embora
Holbach não defenda que essas especulações devam ser proibidas ou que aqueles que a elas se
dedicam devam ser constrangidos ou perseguidos. Para ele, é justamente a liberdade de pensar e
escrever que servirá para tornar menos danosas as especulações inúteis: “A liberdade de pensar e
escrever é um antídoto seguro contra as loucuras e os êxtases do fanatismo” (HOLBACH, 1994, p.282).
A liberdade de pensamento e expressão não está, assim, relacionada ao nível de perturbações e
desordens que ocorrem na sociedade, como os teólogos ou até mesmo filósofos de seu tempo
alegavam261. A revolta, segundo o barão, será sempre uma consequência do descontentamento da
sociedade com a opressão ou com a negligência; um ou outro só podem ser consequência das ações
daqueles investidos da soberania para governar a sociedade, nunca dos membros da sociedade
ocupados com as artes ou as ciências. Para o barão, um povo que pensa e se manifesta livremente
tem, na verdade, poucas razões para se revoltar, porque ele escolhe bons representantes e governantes
justos, participa da elaboração de boas leis e, por conseguinte, vive em uma sociedade próspera e
feliz.
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“As luzes são para serem temidas somente pelos impostores e tiranos” (HOLBACH, 2008b, p.72).

“Privar os cidadãos da liberdade de falar e de escrever, sob o pretexto de que eles podem dela abusar, é tão
pouco sensato, quanto impedi-los de ter tochas para clarear, sob pretexto de que eles podem servir-se dela para
produzir um incêndio” (HOLBACH, 1994, p.282).
259

“As experiências constantes, reiteradas e refletidas, constituem a verdadeira ciência e nos fazem conhecer
a verdade, sempre útil e necessária aos seres de nossa espécie. Afirmar que a ciência é inútil é dizer que os
homens não têm necessidade, para se conduzir nesse mundo, nem de experiência, de razão, nem de verdade”
(HOLBACH, 2015, p.539).
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Lembremos, por exemplo, que Voltaire e Frederico II eram muito reticentes às publicações de alguns livros
com ideias políticas radicais, entre os quais o próprio Sistema da Natureza. Cf. BOULAD-AYOUB, 1992 ;
BOURDIN, 1992; CHARBONNEL, 1992.
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*
Quanto à liberdade econômica, como observa Gislain, “geralmente, os comentadores
consideram que Holbach não contribuiu diretamente com o pensamento econômico de seu tempo”
(GISLAIN, 2011, p.195). De fato, não encontramos uma teoria econômica nos escritos do barão, salvo
algumas reflexões pontuais encontradas nas obras políticas de 1773, para além da defesa do livre
comércio que já está presente mesmo em suas obras anteriores ao Sistema da Natureza. Nestas últimas
obras vemos reflexões sobre a cobrança dos impostos e as formas mais justas de se distribuir as
riquezas; a crítica ao luxo ostentatório e ao uso indiscriminado do crédito; além da importância do
trabalho e da propriedade como garantias de liberdade e segurança. Como em todo o restante de suas
reflexões filosóficas, as ideias econômicas presentes nas obras de Holbach versam, principalmente,
sobre a questão da felicidade da sociedade alicerçada sobre os princípios de uma ética utilitária e uma
justiça social equitativa. É, portanto, dever do poder soberano, segundo o barão, organizar e
estabelecer os princípios das relações sociais entre os membros de uma sociedade, e quanto às
relações econômicas, isso não é diferente. Ele dedica vários capítulos de La Politique naturelle e do
Système social a tratar dessas questões sobre economia política, e em A Moral universal e Ethocratie,
vemos algumas reflexões referentes aos deveres de determinadas classes sociais, que devem cumprir
certas obrigações conforme sua condição econômica na sociedade. Holbach dedica-se a tratar de
temas como a importância e os limites da liberdade comercial; a importância da agricultura e do
povoamento planejado para a manutenção da sociedade; quais seriam as condições ideais da cobrança
dos impostos; e sobre os perigos do crédito público e das finanças descontroladas do Estado, que
geram uma desigualdade social e econômica nociva à felicidade dos povos. Estes seriam os temas
principais que encontramos em suas reflexões sobre economia, no entanto, essas reflexões estão
subordinadas ao crivo da reflexão moral e política. O interesse pela própria felicidade, segundo o
barão, impele cada um a trabalhar pela felicidade de todos, o que estabelece, assim, uma dimensão
de reciprocidade nas relações sociais e, por consequência, nas relações econômicas, que são uma
expressão daquelas. Gislain esclarece a esse respeito com a seguinte observação:
De fato, Holbach defende uma concepção original da ação utilitária sustentada na
articulação entre a ação individual, a ‘gravitação sobre si’, e a ação social, a
‘sociabilidade’ como necessidade dos outros. A necessidade utilitária que participa
das relações sociais cooperativas – o interesse esclarecido que inclina cada um a
contribuir para a felicidade dos outros em favor de sua própria felicidade – leva
racionalmente os membros associados, segundo Holbach, a respeitar as obrigações
morais de reciprocidade em uma sociedade, em particular no domínio das relações
econômicas (GISLAIN, 2011, p.196, grifo do autor).

Holbach é claro sobre qual deve ser o princípio econômico de qualquer Estado: a riqueza
deve ser distribuída o mais equitativamente possível, ela não pode ficar concentrada nas mãos de uns
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poucos indivíduos: “O bem de uma nação exige não que um pequeno número de membros da
sociedade se enriqueça e desfrute do supérfluo, mas que o maior número desfrute da fartura ou ao
menos do necessário [à sua subsistência]” (HOLBACH, 1994, p.475). Assim como o indivíduo justo e
equitativo pratica as virtudes da generosidade, da temperança e do desprendimento para obter a
consideração dos seus concidadãos, um governante, se quiser ser querido e amado pelos súditos, deve
ser justo e sempre se propor a enriquecer, o quanto for possível, a todo o seu povo262.
O comércio representa, para o barão, a forma mais legítima de geração de riqueza para o
Estado, desde que todo o povo possa desfrutar dos seus benefícios. O comércio interno é necessário
ao bem da sociedade e, desde que ele consista em uma distribuição equitativa da riqueza, ele deve ser
incentivado pelo poder soberano. Quanto ao comércio exterior, ele segue a mesma lei natural da
sociabilidade e da reciprocidade, só que no registro das nações. Elas diferem e são, por isso,
necessárias e úteis umas para as outras; algumas são mais extensas ou tem um solo mais fértil, e
conseguem produzir alimentos excedentes que podem ser trocados com aquelas que não são capazes
de produzir o suficiente para sustentar a si mesmas, mas que podem, pela sua natureza particular,
oferecer outros recursos, como metais ou frutos raros, ou produtos manufaturados que a inteligência
e indústria destas nações foram capazes de produzir.
Segundo o barão, o comércio de artigos de luxo provenientes do exterior, por exemplo,
embora seja útil para gerar riquezas para os cofres públicos por meio das taxações, pode favorecer
somente alguns indivíduos e não ser vantajoso, no fim das contas, para a sociedade em geral. Holbach
estabelece que quem deve se beneficiar do comércio é a maioria do povo, qual seja, os trabalhadores,
artesãos e comerciantes locais que produzem e fazem circular as mercadorias produzidas por uma
Nação. No entanto, geralmente quem é favorecido pelo comércio, principalmente o exterior, são os
negociantes que não se importam com o bem-estar da sociedade, mas somente com suas próprias
riquezas263. Porém, todos os povos devem ser capazes de satisfazer as suas necessidades mais
elementares, assim como cada indivíduo deve ser capaz de sustentar a si mesmo 264. A questão é o
modo como cada país direciona as suas forças para produzir aquilo que é útil aos seus cidadãos. A
natureza pode ser favorável concedendo um solo fértil, um clima ameno, um povo industrioso, que
será capaz de produzir os bens necessários para satisfazê-las. Mas se a natureza não for favorável,
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Cf. HOLBACH, 1994, p.475.

“O comércio não é verdadeiramente útil senão quando favorece a agricultura, faz prosperar as manufaturas
e produz o povoamento […] Quase todos os vãos objetos que a Índia fornece à Europa não têm mérito senão
para o capricho inconstante das mulheres e para a vaidade de alguns homens totalmente desgostosos com as
manufaturas de seu país” (HOLBACH, 2015, p.581).
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“O interesse de uma nação é proporcionar a si mesma, abundantemente, as mercadorias necessárias à sua
subsistência, é ser governada sabiamente, é ser defendida por cidadãos fieis” (HOLBACH, 1994, p.476).
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qualquer povo é capaz de satisfazer a suas necessidades por meio do comércio265, porque aquilo que
falta para um, deve, provavelmente, sobrar para outro. Neste sentido, o comércio é uma consequência
natural da diversidade dos povos, que, seguindo o princípio da sociabilidade natural e da
reciprocidade aplicados ao governo nacionais, devem auxiliar uns aos outros de maneira equitativa.
A tendência de todo povo, assim, é crescer, e muitas vezes o crescimento populacional
extrapola a capacidade de sustentar-se devido às limitações geográficas e agrícolas. Holbach sugere
então que a colonização seja uma forma de lidar com essa expansão, enviando parte da população
para as colônias, que podem ser úteis ao Estado, desde que não sejam estabelecidas por meio da
conquista violenta, do extermínio e genocídio dos povos originários dessas terras estrangeiras:
As colônias são úteis quando a metrópole encerra um grande número de cidadãos
que ela não pode alimentar e tornar feliz. Estabelecendo as colônias, as nações devem
se propor a formar um novo povo de aliados e concidadãos. Mas, para alcançar essa
meta, é necessário que seus interesses se confundam, é necessário que a colônia
desfrute das mesmas vantagens que a metrópole, é necessário que esta se lembre que
é para seu próprio bem-estar que os homens trabalham, e que eles não consentirão
em trabalhar para ela se de seu lado ela não proporcionar vantagens reais (HOLBACH,
2008b, p.194).

Holbach considera que a colônia seja constituída por um povo que não é uma nação, que
ainda não se desenvolveu porque ainda não se tornou racional o suficiente, e a colonização pode
acelerar o processo de desenvolvimento desse povo que, integrado a uma nação civilizada,
desenvolverá melhores leis e costumes, abandonando seus costumes bárbaros e atrasados. Embora
Holbach defenda a colonização para suprir as carências de uma nação grandiosa e como uma forma
de civilizar povos atrasados, ele é bastante crítico ao processo de colonização ocorrido nas Américas
e demonstra ser radicalmente contrário à colonização feita pelos europeus, a qual ele atribui os crimes
cometidos pelos colonizadores, principalmente, à ganância dos comerciantes e mercadores266 que
enriqueceram com a escravidão africana, o espólio e o genocídio ameríndio. Em A Moral universal,
ele é enfático em sua reprimenda aos colonizadores europeus:
Que diremos desse comércio atroz que consiste em traficar o sangue humano?
Comprar e vender homens para atirá-los na mais dura escravidão é uma barbárie que
faz tremer a justiça e a humanidade. Mas a avareza é cruel de sangue-frio; ela reduz
o crime a um sistema; ela trata de cobri-lo com o pretexto de um grande interesse
nacional; e algumas nações esfaimadas por riquezas aceitam suas desculpas. Povos

“O comércio é feito somente para suprir aquilo que a natureza recusou a certas regiões” ( HOLBACH, 1994,
p.486).
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“Tudo foi sacrificado ao furor do comércio; em seu favor, a agricultura foi negligenciada; reinos foram
despovoados para formar colônias em terras distantes; torrentes de riquezas vieram inundar a Europa sem
torná-la mais feliz; elas trouxeram o luxo e todos os vícios que ele arrasta atrás de si, e esse luxo trabalhou
surdamente para a destruição dos Estados que uma avidez sem limites havia enriquecido muito” ( HOLBACH,
2015, p.577).
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avaros e ferozes, abandonai a América, que não é feita para vós, se vós não podeis
cultivá-la senão por meio de delitos odiosos! ” (HOLBACH, 2015, p.582).

O fato é que, embora Holbach se aproxime bastante da visão sobre o comércio do
pensamento liberal característico do século XVIII, ele não é um defensor rigoroso de um laissezfaire267, pois ele estabelece fronteiras bem delimitadas ao comércio, como, por exemplo, defender
que a sociedade deve apenas adquirir, via comércio internacional, aqueles bens que lhe são
necessários e que ela própria não seja capaz de produzir, e que só deva exportar a produção excedente,
depois de satisfeitas as necessidades de seu próprio povo, pensando, assim, em um princípio de
autossuficiência para os povos268. Devellennes faz uma importante observação a esse respeito:
Holbach é muito mais consistente em seu argumento de que os interesses comerciais
muitas vezes prejudicam a paz. Duas nações comerciais, afirma ele, não podem ser
amigas por muito tempo. Construindo seu desacordo, com base na crença de que
vícios privados levam a virtudes públicas (que ele encontrou na Fábula das Abelhas
de Mandeville), Holbach leva sua visão para o nível internacional argumentando que
não há razão para acreditar que os Estados, em busca de seus próprios interesses
comerciais, irão de alguma forma ‘harmonizar’ esses interesses, potencialmente
conflitantes, em tempos de perturbações. Ao contrário, se as nações comerciais
seguirem seus próprios interesses, choques, ao invés da harmonização, serão o
resultado mais provável das recorrentes ações autocentradas. Esse desafio à crença
‘liberal’ em uma harmonia de interesses comerciais é fortemente apontado no
pensamento de Holbach, sem ambiguidade ou hesitação (DEVELLENNES, 2014,
p.196).

Gislain também observa que Holbach é preciso quanto ao papel do governo diante das
relações econômicas desequilibradas em uma nação economicamente desenvolvida. O governo deve
agir para permitir que elas sejam equitativas, pois a economia deve servir sempre ao bem-estar social
geral: “Quando a atividade econômica por si só não fornecer trabalho para os pobres, o governo deve
intervir para criar oficinas públicas e redistribuir recursos produtivos não utilizados, em particular
agrícolas, a favor dos braços desocupados” (GISLAIN, 2011, p.203). Outro ponto é que os comerciantes
não devem ser autorizados a agir como bem entenderem; deve haver uma legislação que lhes imponha
limites muito estreitos para que sua ambição e ganância não prejudique a sociedade. Eles devem ter
um compromisso público, e não apenas buscar o enriquecimento pessoal a qualquer custo, como se
disso se seguisse um “ajuste natural” das condições materiais da sociedade como um todo: “O

Embora ele afirme em uma passagem do La Politique naturelle o seguinte: “O governo não tem nada a
fazer pelo comerciante, senão deixá-lo fazer” (HOLBACH, 2008b, p.200). Contudo, como veremos a seguir,
mesmo ao defender a liberdade do comércio, Holbach coloca limites precisos a essa atividade.
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“Um Estado, no entanto, deve naturalmente consentir em receber dos outros povos somente os alimentos
necessários que a Natureza lhe recusa ou que a indústria de seus súditos não pôde lhe proporcionar […] Mais
uma nação tem necessidades, mais ela depende daquelas que podem satisfazê-las. Assim, a política deve
impedir, tanto quanto lhe for possível, que as necessidades de seus súditos se multipliquem: eles acabarão por
ser tornar insaciáveis se a prudência não lhes colocar limites” (HOLBACH, 2008b, p.201).
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comércio, para ser útil, deve conhecer limites, e não prejudicar os outros setores da administração.
Nada é mais contrário ao bem geral do que a paixão de enriquecer transformada em epidemia”
(HOLBACH, 2015, p.578).
Uma nação rica, mas que não distribui as suas riquezas para todo o seu povo, não é uma
sociedade próspera, pois não é justa e equitativa. Para um povo ser feliz, seu governo deve estar
preocupado em gerar os bens necessários para satisfazer suas necessidades e distribuir devidamente
esses bens da maneira mais justa possível269. Um governo interessado no bem-estar de seu povo
desejará que todos os seus membros tenham as suas necessidades satisfeitas270, caso contrário, essa
sociedade produzirá indivíduos desprovidos de sociabilidade, de razão e inclinados aos vícios que
tenderão a desfazer os laços de solidariedade da sociedade, levando-na à corrupção dos costumes e à
criminalidade generalizada: “O número de mendicantes anuncia um governo negligente e cruel; é a
prova indubitável de um vício na administração [pública] quando homens sãos trabalhando não
conseguem subsistir” (HOLBACH, 2008b, p.194).
Holbach é defensor de um sistema de distribuição das riquezas, pelo comércio,
principalmente, mas que depende de medidas governamentais para que esse sistema não gere
acumulação concentrada nas mãos de poucos cidadãos, que tendem a se tornar, inevitavelmente,
parasitas da sociedade271. Para evitar essa concentração de riqueza, o barão defende ardorosamente a
cobrança de impostos, que devem ser universais, fixos e proporcionais às capacidades de cada
cidadão, e sua cobrança deve ser de fácil entendimento; ele sugere, inclusive, que os impostos sobre
a terra sejam cobrados de acordo com a produção e não em dinheiro272. Como observa Devellennes,
Holbach alega que as riquezas e os bens que promovem a felicidade pessoal só são possíveis na vida
social, e que os impostos, devidamente pagos, seriam a devolução à sociedade daquilo que lhe é de
direito273. Os ricos são os que mais obtém vantagens e benefícios da associação, logo, eles devem

“Uma política guiada pela equidade consegue tornar menos onerosos aos súditos os sacrifícios necessários
de sua propriedade particular. Mais os povos sejam afeiçoados ao seu governo, mais eles tenham a sua
confiança, mais ele proporcionará vantagens a eles, e mais eles estarão dispostos a lhe fazer sacrifícios […] O
desejo de reter seu dinheiro é então contrabalançado pelo interesse de sua própria conservação, ligada aquela
da sociedade” (HOLBACH, 2008b, p.196).
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“O bem de uma nação exige não que um pequeno número de membros da sociedade se enriqueça e desfrute
do supérfluo, mas que o maior número desfrute da fartura ou ao menos do necessário” (HOLBACH, 1994, p.475).
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“O interesse da sociedade demanda que o maior número de seus membros desfrute de alguma coisa. Quando
todos os cidadãos adquirem facilidades por um trabalho moderado, o Estado pode deles tirar algum socorro;
[mas] quando um pequeno número de homens absorve todas as propriedades e riquezas de um Estado, eles se
tornam os senhores de um Estado que, sem uma dor extrema, não pode arrancar-lhes, por conseguinte, a fortuna
que acumularam” (HOLBACH, 2008b, p.201).
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Cf. HOLBACH, 2008b, p.196-7.

“Aos olhos da equidade natural, os impostos não são roubos quando eles não têm verdadeiramente por
objeto senão as necessidades reais da sociedade? ” (HOLBACH, 1994, p.442).
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compensar essas vantagens para manter o seu direito de desfrutar delas. A rigor, poderíamos dizer
que Holbach afirma que a prosperidade não é um direito pessoal, mas somente uma consequência da
prosperidade social; o rico só pode se beneficiar das riquezas na medida em que a sociedade como
um todo prospera274: “O rico só está pagando uma dívida quando distribui sua riqueza para seus
concidadãos” (HOLBACH, 2008a, p.84).
Neste mesmo sentido, Holbach não considera que o comércio indiscriminado possa
enriquecer uma sociedade sem, no entanto, causar-lhe danos. Ele critica, por exemplo, as guerras
comerciais, que acabam se tornando um conflito entre as nações, que fazem uso de recursos
necessários ao bem-estar do povo para suprir as demandas de um conflito que, por sua vez, atendem
somente aos interesses de algumas parcelas da sociedade, como os comerciantes ricos e os nobres, às
custas do bem-estar de todo o restante da sociedade. Além disso, para empreender as guerras
comerciais, os governos recorrem ao crédito, que é o empréstimo por parte do governo das riquezas
pertencentes a algum cidadão afortunado. Para Holbach, isso tende a causar ainda mais prejuízos à
sociedade, principalmente ao trabalhador comum, como os camponeses e artesãos, que se veem
obrigados a despender ainda mais das suas riquezas para quitar as dívidas que são do Governo e que
de nenhuma maneira lhes beneficiaram para adquiri-las. O crédito nacional é uma atividade própria
dos Estados modernos, segundo o barão, e tornou-se um círculo vicioso que esmaga as finanças do
súdito comum. Os Estados modernos, em sua expansão comercial, viram-se forçados a expandir seus
territórios e colonizar outros povos para atender a ganância de alguns comerciantes e mercadores
ricos ou arrivistas. Isso gerou dívidas para o governo, que, para quitá-las, aumentou os impostos e as
taxações contra seu próprio povo, o que sustenta, assim, o luxo dos ricos, que, por sua vez, emprestam
mais dinheiro ao Governo para ver crescer, via rendimentos de juros, o seu patrimônio. Logo, o
crédito é prejudicial porque prejudica toda a economia, sequestra as riquezas dos mais pobres pelo
endividamento do Estado e serve apenas para estimular a guerra e manter o luxo de alguns
cidadãos275, tornando a sociedade mais mergulhada nos vícios, logo, mais corrompida moralmente.
Holbach também critica os fundos públicos de investimento e renda, que fazem com que o cidadão
endinheirado não empregue suas riquezas na geração dos bens produzidos pela terra, pela manufatura
ou pela indústria, e acabe por se entregar somente à ociosidade e desocupação e, consequentemente,
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Cf. DEVELLENNES, 2013, p.474.

“Desta maneira, uma guerra de comércio, que terá custado a vida de milhares de homens e imensos tesouros
da Nação, somente impõe a ele [o verdadeiro cidadão] um fardo a mais; tudo para enriquecer sem trabalho
alguns negociantes, alguns financistas, alguns agiotas, alguns corsários, que não sustentam o Estado, e que
podem abandoná-lo depois de serem engordados pela subsistência do cidadão laborioso” (HOLBACH, 1994,
p.479). Cf. também HOLBACH, 2008b, p.205 e segs. Sobre esse tema, cf. LADURIE, 2004.
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ao luxo e à diversão276, o que faz dos seus cidadãos mais abastados ainda mais viciosos, e o povo,
mais miserável.

4.3.2 A propriedade

Outro direito natural fundamental defendido pelo barão é a propriedade. Aliás, é importante
observar que Holbach estabelece três pilares para a economia de uma sociedade próspera e feliz, que
seriam os frutos da terra, a produção da manufatura e da indústria e o comércio. Todos eles dizem
respeito ao direito natural da propriedade, que nada mais é que o direito de usufruir dos frutos das
próprias capacidades e do próprio trabalho, como ele mesmo define em La Politique Naturelle:
“Assim as leis da natureza dão a cada homem um direito que se chama propriedade, que não é nada
mais que a faculdade de desfrutar exclusivamente daquilo que o talento, o trabalho e a indústria
proporcionam” (HOLBACH, 2008b, p.25). Como indicamos acima, para Holbach, os direitos naturais
fundamentais de liberdade, propriedade e segurança são uma consequência do pacto social, porque o
objetivo da associação é assegurar, acima de tudo, a autoconservação e a felicidade pessoal, a partir
das quais o indivíduo percebe a si mesmo como parte integrante de uma comunidade política e vê
que, na medida em que necessita dos seus semelhantes, estes também necessitam dele, dando ensejo
assim ao senso de justiça e reciprocidade e ao sentimento de humanidade, que passam a ser, dessa
maneira, as bases de seu comportamento moral e social. É fundamental, portanto, que o poder
investido da soberania garanta o direito à propriedade, afinal, ela é a base da autoconservação, porque
assegura ao indivíduo os recursos necessários à sua subsistência; logo, ela é também indispensável à
felicidade277. O embasamento do direito à propriedade é a relação necessária que existe entre o ser
humano, que emprega suas forças e energia na obtenção dos bens de que necessita, e o consequente
fruto desse esforço, que são os bens provenientes do seu trabalho. Holbach reitera que se houvesse
abundância plena dos recursos necessários à nossa sobrevivência brotando diretamente da natureza,
a propriedade seria inútil278 – e mesmo a própria sociedade, levando esse argumento até às últimas
consequências –, contudo, como somos seres carentes e necessitados, só obtemos os bens de que

“Nada mais destruidor para os costumes de um Povo do que o espírito de finança. Nada mais difícil que
fazer uma enorme fortuna por vias inocentes: ela se faz sempre às custas dos súditos […] Um Governo sábio,
que se ocupa da conservação dos costumes, não deveria fornecer a ninguém os meios de viver na inação,
quando tudo nos prova que disso resulta necessariamente em um dilúvio de males” (HOLBACH, 1994, p. 482).
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“Perturbar um homem em sua liberdade e em sua propriedade é retirar-lhe os meios de se conservar e
impedir de ser feliz” (HOLBACH, 2008b, p.25).
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“A propriedade tem por base uma relação necessária que se estabelece entre o homem e o fruto de seu
trabalho. Se a terra produzisse sem esforço de nossa parte tudo o que é necessário para a manutenção de nossa
existência, a propriedade seria inútil” (HOLBACH, 2008b, p.25).
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necessitamos empregando nossas forças para obtê-los – e mesmo assim, nossas forças nunca serão
suficientes e necessitaremos, sempre, do auxílio de nossos semelhantes279.
A propriedade é, desse modo, uma consequência das relações entre os seres humanos e não
um direito divino como o queria Locke, por exemplo, ou um abuso do amor-próprio, como queria
Rousseau280. Holbach não a situa como o direito mais fundamental, como para Locke, tampouco a
rejeita totalmente, como o fez Rousseau em nome de uma propriedade comum; para o barão, há de
se considerar o mérito pelo esforço individual empregado para a obtenção dos bens, o que gera,
inclusive, um desnível na posse dos bens e das terras, uma vez que a desigualdade natural justificaria
a desigualdade das posses281. Mas Holbach reconhece que a propriedade, assim como a liberdade,
não é um direito inalienável e absoluto. A posse da terra, e consequentemente, de riquezas e bens,
implica, conjuntamente, uma maior responsabilidade com a sociedade e o Estado. Deveres como
proteger a nação dos invasores e pagar devidamente os impostos proporcionais às próprias riquezas
são considerados o ônus necessário para contrabalançar as vantagens que se obtém, como gozar da
segurança e da liberdade, ou usufruir das próprias riquezas, ter o direito de ser representado nas
Assembleias, ou mesmo de ser o próprio representante, etc282. Logo, assim como o direito à liberdade,
o direito à propriedade é também uma via de mão dupla.
Josiane Boulad-Ayoub ressalta que Holbach segue Locke a respeito do direito de
propriedade, considerando que é ela que define o cidadão, aspecto eminentemente burguês de sua
concepção política283. O indivíduo que não possuir nenhum bem ou propriedade, a rigor, não possui
nenhum vínculo seguro com a sociedade, logo, não tem como ele desenvolver, nessa sociedade, as
disposições de reciprocidade e o senso de justiça, a sociabilidade e o sentimento de humanidade; ele
simplesmente será um indivíduo insociável que, não se sentido pertencente a lugar nenhum, não irá
considerar que possui deveres para com os seus concidadãos. Ele pode, inclusive, julgar a opulência
dos ricos um roubo e, assim, não ver nenhuma razão para ele próprio também não roubar: “Como
fazer esses desafortunados respeitarem a propriedade dos outros, se eles próprios têm sido as vítimas
da rapacidade do rico? ” (HOLBACH, 1994, p.441). O fato é que a propriedade, segundo o barão, é um
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cf. DEVELLENNES, 2013, p.476
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Cf. MANENT, 2020.

“Vê-se então que a propriedade é fundada sobre a natureza humana, mas ela é desigual porque a Natureza
fez os homens desiguais. A propriedade deve ser distinta porque cada indivíduo é distinto um do outro”
(HOLBACH, 2008b, p.25). Cf. também NEGRI, 1992, p.210.
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Cf. DEVELLENNES, 2013, p.461.

“As riquezas conferem e devem conferir aos que as possuem uma posição eminente entre seus concidadãos.
O homem rico é, por assim dizer, mais cidadão do que os outros. Sua opulência o coloca em condições de
prestar a seus semelhantes alguns auxílios de que a indigência é incapaz. Ele está ligado à sociedade por um
maior número de laços, que o obrigam a se interessar muito mais pela sorte dela do que o pobre” ( HOLBACH,
2015, p.484). Cf. também BOULAD-AYOUB, 1991, p.134.
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direito legítimo decorrente do pacto social e é estabelecida pelo princípio de justiça e equidade;
poderíamos afirmar, inclusive, que ela é mais precisamente um bem social. Devellennes observa o
seguinte em relação a isso:
Esta propriedade está então sujeita às regras da justiça social e não é um direito senão
em um quadro bem definido. Ela faz parte também do balanço do pacto social, e os
direitos de propriedade de uns – em particular, daqueles que têm uma parte
desproporcional da propriedade da terra ou da propriedade produtiva – não podem
prejudicar os direitos de liberdade e de segurança dos outros (nisto está
compreendida a segurança de suprir as suas necessidades materiais) (DEVELLENNES,
2016, p.337).

Devellennes também sugere que Holbach dirige uma crítica muito precisa aos
contratualistas, justamente em sua noção de propriedade. Segundo ele, a noção de Holbach, por si só,
é muito próxima da ideia desenvolvida por Locke, a partir da associação entre a terra e o trabalho,
porém, ela implica algumas distinções precisas. Uma dessas distinções está na noção lockeana de que
a terra foi “dada” aos homens por Deus, o que Holbach não aceitaria em hipótese alguma; a outra
trata da noção da propriedade de si mesmo, que para Holbach é uma ideia estranha; a propriedade,
para ele, é o direito à posse dos bens que se produziu pelo seu trabalho; ela não poderia ser a posse
de si mesmo, uma vez que isso iria de encontro aos fundamentos do seu materialismo – o ser humano
não é dono de si, porque somente a natureza é soberana; o ser humano, enquanto ser natural, não tem
qualquer poder que ultrapasse o poder da natureza, logo, a posse de si mesmo implicaria esse tipo de
poder que nós não possuímos284. Essa distinção é importante porque, na perspectiva materialista de
Holbach, o trabalho é necessário, e não uma escolha livre que possibilite, pura e simplesmente, um
acordo deliberado entre duas partes, noção a partir da qual o liberalismo de Locke funda a base da
sua perspectiva econômica de contrato livre, consentido e igualitário entre as partes285. Para Holbach,
sendo necessário, o trabalho é a atividade que garante a subsistência, logo, a natureza estabelece a
reciprocidade e o auxílio mútuo, fundamentados no princípio da justiça e da equidade, como a base
para as relações entre patrão e empregado. Não se trata, portanto, de um livre consentimento entre
partes iguais, mas em uma relação necessária de auxílio mútuo e reciprocidade, não entre parte iguais,
mas entre um superior que dispõe de algo de que outro, inferior, necessita, e que cumpre, assim, um
dever de socorrer aos seus semelhantes em troca dos benefícios de que dispõe devido à sua posição
na sociedade286. Neste mesmo sentido, a autoridade legítima é investida do dever de garantir essa
reciprocidade e equidade nas relações sociais, além de assegurar o direito ao trabalho aos seus súditos
e cidadãos para evitar que uma parte da sociedade desfrute dos bens que ela produz sem contribuir
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Cf. DEVELLENNES, 2013, p.473-4.
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Cf. MANENT, 2020.
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Essa relação de reciprocidade entre um superior e um inferior ficará mais clara no capítulo 6, 6.2.
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para o bem geral287. Mesmo os ricos ou grandes, aqueles que detém a maior parte das riquezas, tem
o compromisso social de garantir o trabalho do indigente e do pobre para que estes não sejam privados
daquilo que lhes é necessário288, além do compromisso moral de retribuir à sociedade a riqueza que
ela lhes proporciona, que é colocar parte dessa riqueza a disposição da sociedade: “Qual emprego
mais estimável e mais nobre um cidadão opulento poderia fazer de suas riquezas do que consagrá-las
aos trabalhos públicos, aos monumentos benéficos para a sociedade, aos estabelecimentos
verdadeiramente úteis?” (HOLBACH, 1994, p.486). Devellennes reitera que, assim como uma garantia
de cidadania, a propriedade traz consigo, também, o interesse pelo bem-estar coletivo, e institui
deveres que promovem uma ética colaborativa, como o pagamento de impostos que redistribuem a
riqueza social e a impede de se concentrar nas mãos de poucos: “A propriedade é uma garantia na
medida em que ela contribua para o equilíbrio do sistema social, e não quando ela cria consequências
nefastas para todos os habitantes da pátria […] A assistência mútua requer claramente uma
fraternidade e redefine os interesses individuais para levar em consideração os interesses coletivos”.
(DEVELLENNES, 2016, p.331).
Devellennes também observa que a noção de propriedade para Holbach vai ao encontro da
noção de propriedade privada. Ele afirma que “a ênfase da teoria da propriedade de Holbach está nas
raízes da propriedade privada. Ter propriedade é desfrutar exclusivamente dos frutos da terra em que
se esforçou para melhorar. É, portanto, privar os outros desses frutos e é uma restrição à liberdade
dos outros para o seu próprio bem-estar” (DEVELLENNES, 2013, p.474, grifo do autor). Para o barão,
a principal riqueza de uma nação é a terra e seus frutos. E embora ela seja um bem comum, assim
como a água ou mesmo o ar, ela necessita que se empregue os músculos e a inteligência para que se
possa dela extrair o necessário para a subsistência e a felicidade: “O ar e a água não podem ser
submetidos à propriedade; estes elementos são feitos para permanecer em comum. Isto não ocorre
com a terra, ela não produz senão em razão dos cuidados e esforços que se empregue para cultivá-la”
(HOLBACH, 2008b, p.25). O comércio, como vimos, é útil principalmente para aquelas nações que não
dispõem de um território extenso ou de uma terra fértil, porém, para países cuja natureza fora generosa
nesse aspecto, o comércio não deve ser sua maior preocupação econômica, porque ele pode se tornar
nocivo na medida em que tende a enriquecer apenas alguns membros da sociedade: “A terra é a
verdadeira base de um Estado; é na terra que é necessário pensar; é o trabalho nos campos que é

“As riquezas repartidas fazem o bem do Estado; elas aumentam a indústria e conservam os costumes, que
a grande opulência, assim como a profunda miséria, corrompe e destrói. A grande fortuna embriaga o homem
ou o embota totalmente” (HOLBACH, 2015, p.495).
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“Um rico ou um grande deveria envergonhar-se de carregar frequentemente e inutilmente em seus dedos
joias cujos preços bastariam para devolver a atividade, o bem-estar e a vida a cinquenta famílias
desencorajadas” (HOLBACH, 1994, p.488).
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preciso encorajar; é o bem mais útil ao homem, o mais necessário às suas necessidades naturais, o
mais vantajoso para a conservação dos costumes” (HOLBACH, 1994, p.478). Em La Politique
naturelle, Holbach lembra que a questão da propriedade da terra é, do ponto de vista da administração
do Estado, uma questão delicada para a autoridade soberana, que precisa lidar com alguns aspectos
da natureza humana para “ajustar” os interesses individuais de modo que não prejudique a equidade
necessária para o bem-estar comum, afinal, a propriedade é de fato uma fonte de discórdia, pois a
tendência de cada ser humano a preferir a si mesmo pode levá-los a buscar o que desejam por meio
do menor esforço necessário: “Esta aversão pelo trabalho e pelo esforço é o que se chama preguiça;
é uma disposição natural para todos os homens […] cada um quer ser feliz, mas sem colocar aí algo
de seu; cada um ama aproveitar-se do trabalho dos outros; cada um quer fazer os outros contribuírem
para sua felicidade particular” (HOLBACH, 2008b, p.26). Esta disposição – que lembra um pouco
Espinosa, para quem o desejo mais forte de cada indivíduo é comandar sem ser comandado 289 – é
uma das principais causas dos males da sociedade, e aqueles que dispõem dos meios de consegui-lo,
como os Príncipes, os Ricos e os Grandes (ou Nobres), quando podem, procuram viver às expensas
dos outros membros da sociedade, e obter os bens de que necessitam sem esforço próprio290. Porém,
Holbach é claro, aqueles que usufruem dos recursos da sociedade sem contribuir para produzi-los
está, injustamente, violando o direito natural à propriedade: “Fortunas enormes e riquezas imensas
em poucas mãos denunciam um governo injusto, que se incomoda muito pouco com o conforto e a
subsistência da maior parte de seus súditos” (HOLBACH, 2015, p.495). É dever, portanto, da autoridade
soberana legítima administrar e regular a equidade na distribuição das terras e do trabalho, criando
mecanismos de incentivo para o trabalho e punição para a indolência e o egoísmo que podem levar à
acumulação desnecessária de bens e riquezas. É imprescindível, ainda, fomentar os meios de
fortalecimento da sociabilidade e a emersão da consciência moral e do sentimento de humanidade,
para diminuir, assim, a força dos interesses particulares que podem difundir os vícios de vaidade,
orgulho, ganância, inveja e etc., enfraquecendo assim os laços de solidariedade entre os cidadãos
ricos e pobres.
Antimo Negri considera Holbach “o teórico mais avançado do individualismo proprietário,
uma expressão fundamental do pensamento pré-revolucionário, destinado, em harmonia com as
Luzes e a Reforma, a combater a propriedade fundiária, símbolo mais evidente do Antigo Regime”
(NEGRI, 1992, p.199). Ele também concorda que a concepção de propriedade para o barão está
associada à de trabalho, e acrescenta que está distante, assim, das concepções comunitaristas, como
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“As crianças nascidas no seio da opulência não se tornam, comumente, nada mais que loucos furiosos que
acreditam que tudo lhes é permitido” (HOLBACH, 2015, p.494).
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as de Morelly ou Jean Meslier, e muito próxima, portanto, do liberalismo de Locke e Smith291.
Contudo, segundo ele, algumas observações precisam ser feitas a esse respeito. Em Holbach, o
cidadão está associado ao agricultor, pois “uma relação orgânica se estabelece entre o homem e a
terra” (NEGRI, 1992, p.200), de maneira que o limite ao qual a propriedade está restringida é aquele
para a qual ela é necessária à subsistência e conservação do indivíduo, de modo que tudo aquilo que
ultrapasse esse limite, pertença, novamente, aos outros292. Lembrando Proudhon, para quem o que
define o trabalho é a transformação da terra em propriedade, que se dá somente pelo ato material de
ocupação e transformação dos recursos em bens293, e como lembrarão Marx e Engels, mais tarde, o
direito à propriedade está intrinsecamente ligado ao próprio trabalho executado na terra para dela
extrair seus frutos294, e não em uma posse meramente formal e jurídica do direito à posse da terra.
Segundo Pierre Lurbe, Holbach segue os fisiocratas nesta questão sobre a legitimidade da posse,
estando em acordo, principalmente, com a doutrina econômica de Quesnay295. Mas Holbach é um
crítico ferrenho da grande propriedade, porque, em sua visão, ela deturpa a finalidade do próprio
direito natural de propriedade, que serve para que o indivíduo extraia da terra que possui os bens
necessários à sua própria subsistência. Além do mais, Holbach é favorável a que a maior parte da
população possa tornar-se proprietária de seu pedaço de terra e possa cultivar e adquirir o seu próprio
sustento. Essa medida apenas fortaleceria a ligação que cada cidadão possui com a sua nação,
fortalecendo o vínculo com seus concidadãos e o sentimento patriótico: “Uma política esclarecida
deveria agir de modo que a maioria dos cidadãos possuísse alguma coisa de seu; a propriedade,
ligando o homem à sua terra, faz que ele ame seu país, que estime a si mesmo e tema perder as
vantagens de que desfruta” (HOLBACH, 2015, p.514).
Lurbe também lembra que, sob o Antigo Regime, a noção de propriedade indicava a fruição
perpétua dos bens e o direito de transmissão. Havia, assim, três tipos de propriedade em vigor: a
grande propriedade nobre e de pequena exploração; a pequena propriedade camponesa de direitos
senhoriais; a grande propriedade aristocrática de grande exploração e altos rendimentos 296. A
Cf. NEGRI, 1992, p.199. Holbach afirma em La Politique naturelle: “Os frutos que ele produz lhe pertencem,
do mesmo modo que seus membros e suas faculdades, porque sem seu trabalho estes frutos ou não existiriam
ou pelo menos não existiriam tal como eles existem” (HOLBACH, 2008b, p.25); ver em comparação LOCKE,
1978, p.45 e segs.; e SMITH, 1974, p.49 e segs.
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“O direito ao produto é exclusivo, o direito ao instrumento é comum” (PROUDHON apud Negri, 1992). Cf.
também PROUDHON, Pierre-Joseph. O que é a propriedade ? Tradução de Marília Caieiro. Lisboa: Editorial
Estampa, 1975. A respeito desse debate, recomendamos a leitura do esclarecedor ensaio de Daniel Bensaïd:
“Os despossuídos: Karl Marx, os ladrões de madeira e o direito dos pobres” in MARX, 2017.
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influência dos chamados neo-harringtoneanos, ou os “wigh canon” sobre Holbach é aparentemente
marcante, segundo Lurbe; esses pensadores procuraram pensar na propriedade da terra como uma
forma de proteção contra as investidas autoritárias de um estado absolutista, e pensaram em
estabelecer condições econômicas, sociais e políticas que evitariam o absolutismo em todas as suas
frentes297. Para eles, a crítica aos comerciantes e aos bens passageiros em favor da defesa da
propriedade, mais especificamente, da posse da terra produtiva, buscava evitar o que se considera um
dos pilares do absolutismo inglês, que foi o uso, pelo monarca, da prerrogativa de conceder favores
e privilégios aos grandes em busca de apoio e hegemonia: “Assim, a propriedade da terra aparece
como a garantia econômica da independência política do cidadão” (LURBE, 1991, p.322). A
propriedade, juntamente à posse das armas, constituiria a defesa do reino, em detrimento de um
exército profissional, que só teria interesse financeiro e não interesse patriótico em defender a nação:
“São os possuidores da terra que, portando as armas, constituem uma milícia de homens livres prontos
para defender o reino” (LURBE, 1991, p.323). Contudo, Holbach está mais preocupado com a moral
do que com a economia, e atribui maior valor ao agricultor que trabalha a terra e é seu legítimo
proprietário do que o possuidor formal ou jurídico considerado o dono de direito, mas não de fato, da
terra298. Inclusive, haveria uma estreita relação, segundo o barão, entre a saúde da terra e a do povo:
um povo que cuida e cultiva devidamente seu solo produz alimentos bons que o deixam saudável e
próspero, enquanto que um solo abandonado ou negligenciado não produz alimentos e ainda resulta
em epidemias decorrentes da desnutrição e da sujeira299.
Assim, a ideia de propriedade mobilizada por Holbach se distingue em pontos precisos
daquela dos neo-harringtoneanos. Há, para eles, uma identificação entre virtude e propriedade. A
virtude seria equivalente à virtude romana – ela é mais cívica do que moral; virtude para a qual são
necessárias condições econômicas e políticas propícias para que possa florescer. O ideal que sustenta
estas condições é o tripé polibiano: o Rei, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, cujo
equilíbrio entre esses poderes impediria o predomínio do monarca: “Proprietários, eles são também
virtuosos, e mesmo virtuosos porque são proprietários […] Sua virtude é uma virtude republicana,

“No coração do pensamento dos neo-harringtoneanos encontra-se a ideia, que se vê precisamente
desenvolvida, durante muito tempo, na obra do próprio Harrington, que a liberdade não pode subsistir senão
quando existe uma categoria de cidadãos independentes e, por isso, capaz de resistir a toda investida do poder
central (a ‘cour’ (cour), por oposição a ‘pays’ (country), segundo a terminologia da época) para submetê-los”
(LURBE, 1991, p.322).
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“As terras abandonadas pelo agricultor produzem fomes seguidas de contágios frequentes, que acabam por
levar [para a morte] os infelizes que a fúria guerreira dos tiranos poupara […] Os países tornam-se saudáveis
somente em razão de seu cultivo, eles são cultivados apenas em proporção de sua população; eles são povoados
apenas em proporção de seu bem-estar, da naturalidade e da liberdade das quais fruem seus habitantes”
(HOLBACH, 1994, p.366-7).
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feita a partir do ódio aos tiranos e do amor pela liberdade […] virtude do tipo romana que faz destes
proprietários uma espécie de populus ao modo da antiguidade” (LURBE, 1991, p.323).
Lurbe ainda ressalta outros pontos de divergência entre Holbach e os neo-harringtonianos,
muito bem definidos e acentuados. Holbach, por exemplo, critica duramente o tripé polibiano,
alegando que o monarca pode favorecer a aristocracia concedendo-lhes títulos e posições, o que
enfraqueceria a Câmara dos Comuns, cujas eleições também não são confiáveis, dado o grau de
influência sobre pessoas pouco ilustradas, como é o caso do homem comum300. Porém, não haveria,
segundo Lurbe, nenhum elemento específico no pensamento político de Holbach que possa identificálo como um “republicano clássico”. Suas obras e seu programa político têm um caráter reformista, e
uma confiança acentuada na retificação moral e intelectual dos príncipes e governantes 301, levada a
cabo por uma intelligentsia nacional.
Contudo, em oposição a essa correlação entre propriedade, virtude e independência,
característica moral dos neo-harringtonianos, Holbach sustenta uma correlação eudemonista entre
trabalho, virtude e felicidade pública: com efeito, o trabalho no campo é o único a ser realmente
produtivo, isto é, é o único a ser verdadeiramente útil para o indivíduo e para a sociedade 302: “A
agricultura, atividade econômica mais útil de todas, é aquela que mais diretamente contribui para a
felicidade comum […] única a criar uma verdadeira riqueza, ela se opõe completamente ao comércio,
que não cria riquezas senão ilusórias e falaciosas” (LURBE, 1991, p.329). O termo virtude, comum
entre Holbach e os neo-harringtonianos, não tem também uma equivalência precisa. Para o barão,
virtude é a virtude social, a sociabilidade e a utilidade para o bem comum, é a ação benéfica a todos,
enquanto que para os “wigh canon” ela corresponde à virtude da civitas, aquela que associa a posse
da terra ao pertencimento ao Estado, e consequentemente, à posse de armas e à proteção da terra,
logo, é a virtude guerreira e aristocrática, o que Holbach reiteradamente rejeita303.
Como conclui Lurbe, assim como foi com Locke, no tocante ao tema da propriedade como
direito natural, fica clara a influência quanto aos temas e à abordagem que os neo-harringtonianos
tiveram sobre Holbach, mas que não passou de uma direção temática que adquiriu outra roupagem e
outro tratamento na pena do barão, bem distinta desses seus antecessores: “Propriedade da terra contra
trabalho do campo, cidade contra sociedade, virtude cívica contra virtude social, independência
marcial contra felicidade” (LURBE, 1991, p.330). Para Lurbe, a maior preocupação de Holbach não é
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“Nenhum homem está mais interessado no bem do Estado que aquele que sofre seus males e que desfruta
de suas vantagens. É a propriedade, é a posse das terras que liga o homem a seu país e o aproxima de seus
concidadãos” (HOLBACH, 2008b, p.74). Cf. LURBE, 1991, p.328.
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fundar uma doutrina política que estabeleça uma ordem social e política restrita, mas confrontar a
tirania, o absolutismo e determinar as condições para a felicidade do ser humano em sociedade;
felicidade essa que, em certo momento, torna-se privada, restrita ao âmbito doméstico, o que o opõe
à perspectiva de felicidade inglesa, que se pauta mais pela imagem exterior, sendo refletida na
aquisição das riquezas e posse dos bens304. Essa felicidade está, assim, mais associada aos costumes,
cuja vida campestre e o trabalho na terra definem o valor moral e econômico do agricultor,
considerado o cidadão por excelência pelo barão: “assim, o agricultor combina uma função
econômica e uma função moral; ele é a fonte da riqueza nacional, e também o depositário de todas as
virtudes” (LURBE, 1991, p.328).
Holbach vai ainda mais longe nessa defesa do proprietário produtor, a ponto de defender o
que chamaríamos hoje de uma reforma agrária. Como ele defende que cada cidadão deve ter o direito
à propriedade, para que cada um sinta-se, assim, mais ligado à sua nação, e consequentemente, aos
seus semelhantes, Holbach defende que as terras ociosas pertencentes aos ricos deveriam,
necessariamente, ser entregues aos cuidados dos trabalhadores que, ao cultivá-las, tornariam essas
terras úteis ao Estado, e tornariam a si mesmos úteis à sociedade, na medida em que sairiam da
indolência e indigência, podendo se tornar, assim, felizes, fazendo seus compatriotas felizes também:
Se os ricos renunciassem, em favor dos indigentes, às possessões supérfluas que têm
nas mãos e das quais não sabem tirar nenhum proveito real, suas próprias rendas
aumentariam consideravelmente, a terra seria mais bem cultivada, as colheitas
seriam mais abundantes e os pobres, quase sempre incômodos à nação, tornar-seiam cidadãos úteis, tão felizes quanto comporta a sua condição (HOLBACH, 2015,
p.514).

Mesmo o inválido teria direito a ser auxiliado pelos seus concidadãos, embora não seja capaz
de retribuir, pelo seu trabalho, o ganho do sustento que ele, por sua própria condição, não é capaz de
obter; porém, neste caso, ao invés de prevalecer o princípio da reciprocidade como fundamento do
direito à propriedade, é a sociabilidade e o sentimento de humanidade que se impõem para resguardar
esse direito ao cidadão incapaz de contribuir com o interesse geral:
Em um Estado bem constituído, todo homem que goza do uso de seus membros
deveria ser empregado utilmente; e aquele que, pelas desgraças da sorte ou por suas
enfermidades, é impedido de trabalhar, tem alguns direitos sobre a humanidade de
seus semelhantes e deveria ser cuidado por seus concidadãos, sem que lhe fosse
permitido buscar a subsistência por meio de uma vida vagabunda, quase sempre
viciosa e criminosa (HOLBACH, 2015, p.511, grifo nosso).

Georges Plékhanov, em seu Ensaios sobre a História do Materialismo (1896), afirma que
essa consideração que vemos Holbach demonstrar pela terra e pelos camponeses, nada mais é que um
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ensejo revolucionário da burguesia ascendente, em sua disputa contra a nobreza e o status quo do
Antigo Regime305, e chega a ressaltar, sem muitas razões para tanto, a nosso ver, que para Holbach,
“a propriedade é a alma desta tríade sagrada […] A propriedade é, pois, o fim, a liberdade e a
segurança são os meios” (PLEKHANOV, 1973, p.38-9). Embora não encontremos nos textos do barão
tal afirmação categórica sobre a prevalência do direito natural à propriedade sobre os outros da
liberdade e segurança, como vimos acima, esses três direitos são necessários e tidos como os alicerces
para o bem-estar e para a felicidade do indivíduo.
Sem a propriedade, a felicidade da sociedade, ou seja, a ordem social e a prosperidade da
nação, não seriam possíveis, pois os conflitos constantes em torno da produção e distribuição dos
bens e das riquezas levaria à discórdia generalizada entre os membros da sociedade e a desagregação
total do corpo político. Por isso, a necessidade da segurança como direito natural.

4.3.3 A segurança

Assim, a segurança é o terceiro direito natural fundamental para o bem-estar e a felicidade
do indivíduo. Trata-se, principalmente, do direito de não ter seu corpo ameaçado ou violentado e seus
bens violados por parte de seus concidadãos ou mesmo por parte da autoridade soberana legítima.
Como o próprio Holbach define em La Politique naturelle:
Convivendo em sociedade, submetendo-se a um governo, os homens tiveram
necessariamente por objetivo não apenas a conservação de sua pessoa, mas ainda
aquela dos bens que seu trabalho, sua indústria, seus talentos ou aquilo que seus pais
lhes tenham proporcionado; coisas necessárias para suprir suas carências e tornar sua
existência agradável (HOLBACH, 2008b, p.162).

Porém, a segurança não se restringe a isso. Como vimos anteriormente, o indivíduo adere ao
pacto social tendo em vista amenizar sua luta pela existência, contando com a cooperação e a
reciprocidade dos seus semelhantes. A felicidade, assim, é possível por meio dos auxílios mútuos que
os indivíduos se prestam uns aos outros. Contudo, como os indivíduos não são naturalmente iguais,
e uns possuem mais habilidades e talentos do que outros, alguns tenderão a obter melhores condições
do que outros, de maneira que, da desigualdade natural existente entre os indivíduos, decorre uma
desigualdade social que, para Holbach, precisa ser administrada pela autoridade soberana, que é
responsável por estabelecer a equidade na sociedade. Essa equidade é a origem da justiça social, pois
o dever da autoridade soberana é, antes de mais nada, atentar para o cumprimento do pacto social, ou
seja, garantir a reciprocidade e a satisfação das necessidades mais básicas a cada membro da
sociedade: “Governar é obrigar os membros de uma sociedade a cumprir fielmente as condições do
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pacto social. É convidá-los ou forçá-los a concorrer para o bem público ou a demonstrar as virtudes”
(HOLBACH, 2008b, p.33).
Quando o governo não faz jus a sua prerrogativa de governar, que nada mais é que
recompensar as virtudes, punir os vícios e ajustar os interesses individuais em vista do interesse geral,
o governo descamba para uma tirania. Para o barão, a tirania é o governo arbitrário, ela consiste em
uma sociedade em que prevaleça mais a felicidade de uma parcela da população em detrimento da
felicidade da maioria, afetada pela injustiça disseminada pela má administração da sociedade, cujo
governo não cumpriu seu dever de equilibrar a desigualdade natural entre os indivíduos por meio da
equidade, e não promoveu a justa distribuição dos bens necessária à subsistência de cada um e à
felicidade comum. Uma sociedade injusta, em que poucos possuem muita riqueza e muitos não
possuem riqueza alguma é, na visão do barão, uma sociedade má governada e que tende a arruinarse, pois, contra o seu próprio interesse de autoconservação, ela produz impostores, malfeitores,
ladrões, assassinos, ou seja, indivíduos viciosos e criminosos, destituídos de consciência moral,
sociabilidade e humanidade: “O governo é, portanto, a força estabelecida pela vontade pública para
regular as ações de todos os membros da sociedade, e obrigá-los a concorrer na direção do objetivo
ao qual ela se propõe: este objetivo é a segurança, a felicidade, a conservação do todo e de suas
partes” (HOLBACH, 2008b, p.34, grifo do autor). Não importa o quanto e o tão severamente o governo
puna os vícios sociais e os crimes, a miséria sempre será um motivo mais forte que o medo, e incitará,
consecutivamente com mais força, os indivíduos desprovidos de recursos para o seu bem-estar a agir
contra a sociedade, dissolvendo assim, cada vez mais, os laços sociais. É esta a definição do barão de
um governo negligente e corrupto que pode ser considerado uma tirania. Por outro lado, uma
administração sábia previne os crimes para que eles não aconteçam, em vez de procurar puni-los de
forma cada vez mais rigorosa quando eles se tornam comuns: “Não seria, então, mais sábio impedir
os crimes de nascer, do que se propor a puni-los sem cessar e sem proveito […] ” (HOLBACH, 1994,
p.440).
O dever do governo justo, para o barão, é distribuir a felicidade por meio da equidade social,
princípio de justiça mais em conformidade com a natureza das coisas do que a igualdade. Em La
Politique naturelle, Holbach dedica uma passagem contra a “comunhão dos bens”, argumentando
que ela não pode ser a base da organização da sociedade porque ela supõe uma posse igual dos bens
para seres que são naturalmente desiguais, o que promove a injustiça entre os cidadãos que, recebendo
mais do que merecem, ou menos do que necessitam, acabariam descontentes com a sociedade, o que
levaria, inevitavelmente, à sua ruína: “a desigualdade natural dos homens torna impossível a
igualdade de suas posses” (HOLBACH, 2008b, p.26). Já o uso comum dos bens não seria, também,
possível, porque as desigualdades de força, de espírito, de talentos, de capacidades, acarretam
desigualdades nas próprias necessidades humanas e a distribuição igualitária ou a própria igualdade
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no exercício do poder político seria um fator de desequilíbrio social que esfacelaria os alicerces que
sustentam a sociedade, que, como vimos, tem no equilíbrio e justaposição das diferentes capacidades
e talentos o seu sustentáculo306.
O bom governo não deve, portanto, distribuir igualmente os bens, mas de acordo com os
princípios da equidade. Como os bens que satisfazem as necessidades provém das aptidões e
habilidades que cada um conquista conforme o próprio mérito, e os indivíduos são distintos uns dos
outros e possuem méritos diferentes, cada um merecerá obter as riquezas da sociedade em graus
diferentes. Contudo, Holbach é claro a esse respeito, nenhum indivíduo na sociedade deve ser privado
do necessário para sua autoconservação e felicidade. Mesmo os indivíduos menos talentosos, mais
embrutecidos, mais tacanhos, têm direito a receber o necessário para sua subsistência. Desse modo,
uma sociedade que não provém nem o necessário aos seus cidadãos quebra o princípio do pacto social
e não cumpre com os deveres do contrato estabelecido entre a autoridade legítima e seus súditos. É
importante notar que Holbach critica Hobbes ao dizer que seu princípio da razão do mais forte é
“absurdo”307 e que não serve como fundamento da Política. Segundo o barão, é somente um
preconceito distante do bom senso que sustenta essa opinião de que, em conformidade com a natureza
das coisas, os seres humanos nascem divididos entre fracos e fortes e entre opressores e oprimidos,
afinal, o que está estabelecido pela natureza, de fato, é a necessidade da reciprocidade e do auxílio
mútuo, e não uma relação de dominação que é, na verdade, uma corrupção das relações naturais e
sociais entre os seres humanos.
É justamente pela força deste preconceito que os governantes geralmente não respeitam os
direitos de seus súditos. E o esfacelamento da sociedade ocorre quando os súditos oprimidos acabam
por isolarem-se uns dos outros e ficam indiferentes ao bem público, pois passam a preocupar-se
somente com sua própria subsistência, o que os leva inevitavelmente aos vícios sociais e aos crimes
que representam a injustiça disseminada: “É próprio de um mal governo fazer com que cada um cuide
apenas de si mesmo, e não se preocupe absolutamente com os sofrimentos dos outros” (HOLBACH,
1994, p.427).
Neste sentido, a segurança é também a garantia da proteção do bem-estar do indivíduo diante
do poder da autoridade soberana, que só tem o direito de usar a violência contra o súdito ou cidadão

“Uma igualdade perfeita entre os membros de uma sociedade seria uma injustiça verdadeira. As vantagens
que cada um proporciona aos outros, são a fonte natural das distinções e das posições entre os cidadãos”
(HOLBACH, 1994, p.153).
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“Por força de ver e experimentar injustiças, a maior parte dos homens parece ter se persuadido com efeito
que a razão do mais forte é sempre a melhor. Um grande filósofo não se envergonhou de fazer desse princípio
absurda a base de sua Política, e muitas pessoas esclarecidas são ainda ludibriadas pelos sofismas sobre os
quais ele engenhosamente a apoiou. A força, segundo ele, é o único fundamento do poder, é o poder sozinho
que decide o justo e o injusto” (HOLBACH, 1994, p.425, grifo do autor).
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quando este atentou contra a conservação da própria sociedade. Ou seja, a única restrição à segurança
provém do dano que as ações do indivíduo causam em relação aos outros membros da sociedade, ou
quando ele atenta contra a ordem social estabelecida, colocando em risco a utilidade comum e a
felicidade geral. Contudo, essa violação do direito à segurança se impõe somente para restringir as
ações nocivas à sociedade e não dizem respeito a praticar a desumanidade contra o cidadão de maneira
arbitrária. A punição deve servir para reparar o mal praticado contra a sociedade, deve ser
proporcional ao crime e, se possível, apenas suficiente para indenizá-la, e nunca deve ser tida como
uma vingança ou uma expiação. Mais precisamente, Holbach estabelece que as punições são os meios
que a sociedade emprega para conter as paixões que podem se tornar nocivas para a sociedade,
contrabalançando, assim, o interesse em praticar o mal pelo temor do castigo: “Estas paixões são,
então, obrigadas a ceder a um temor salutar; paixão mais forte, que se torna um motivo capaz de
determinar as vontades a abster-se do mal e a concorrer à felicidade geral que elas não perturbariam
impunemente” (HOLBACH, 2008b, p.27).
Sobre as punições, é interessante observarmos o posicionamento de Holbach a respeito da
pena de morte. Em Système social308, por exemplo, ele critica a pena capital alegando ser uma
injustiça, o que estaria plenamente em acordo com a sua concepção de direito natural da segurança e
preservação da vida. Porém, em Éthocratie, ele afirma que a pena de morte pode ser útil contra o
indivíduo perverso que praticou alguma atrocidade contra um semelhante, porque servirá de exemplo
para que outros perversos contenham os seus impulsos de crueldade:
Os crimes que mais merecem punição são aqueles que causam os maiores danos à
sociedade. A morte não pareceria severa senão àqueles que levam a perversidade ao
ponto de derramar, deliberadamente, o sangue de seus concidadãos. Aquele que se
familiariza com o assassinato anuncia disposições tão funestas que se vanglorariam
em vão de poder corrigi-lo. Que a lei condene à morte, portanto, esses doentes
desesperados; mas que não os leve até lá por tormentos inúteis e revoltantes para a
humanidade. Se se julga necessário mobilizar a imaginação do povo com o
espetáculo de um castigo mais memorável, por delitos raros ou notáveis por sua
atrocidade, a morte, sem ser, com efeito, mais dolorosa para o culpado, não poderia
ser acompanhada de um aparelho próprio para atingir muito vivamente o espírito dos
espectadores estupefatos com a novidade do suplício? (HOLBACH, 2008c, p.163).

Michel Onfray aponta que Holbach, em Éthocratie, posiciona-se criticamente sobre a
tortura, maus tratos e tratamento degradante e desumano para com os criminosos e prisioneiros,
porém, lembra que alguns posicionamentos do barão acabam por ser contraditórios a esse respeito.
Por exemplo, o barão alega que o criminoso que prejudicou a sociedade poderia ser colocado para
realizar os trabalhos mais penosos e perigosos, em vez de ser custoso ao Estado, que deveria sustentar

“Um homem morto está perdido para a Sociedade; aquele que trabalha para ela, é-lhe de alguma utilidade;
ele repara de algum modo o mal que pôde lhe fazer” (HOLBACH, 1994, p.444).
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sua indolência. Mas em uma nota de rodapé, ele vai mais longe, e parece esquecer todos os seus
princípios filosóficos iluministas e materialistas, ou seja, seu humanismo, ao defender que regicidas,
parricidas e envenenadores mereceriam ser esmagados por um bloco de pedra ou estrangulados e
decepados, publicamente:
Poder-se-ia facilmente encontrar meios não cruéis de fazer morrer os grandes
criminosos de uma maneira muito imponente: os regicidas, os parricidas, os
envenenadores, por exemplo, poderiam ser esmagados publicamente por um bloco
de pedra, ou mesmo estrangulados e feitos em pedaços em seguida, etc. (HOLBACH,
2008c, p.163, nota 1, grifo nosso).

Há de se notar, pelo que destacamos na citação, que, embora não pareça haver um tom
irônico na referida passagem, talvez esta tenha sido a intenção do barão. Holbach dedica Éthocratie
ao rei Luís XVI, cujo avô, Luís XV, sofrera uma tentativa de assassinato por um camponês, Damiens,
que fora severa e cruelmente executado pela tentativa de regicídio309. É possível que Holbach possa
ter tentado valer-se de um chiste ao se referir a tal crueldade para a pena capital, e talvez tenha lhe
faltado o talento literário de seu amigo Diderot ou de seu quase desafeto Voltaire para tal, mas o fato
é que essa é uma passagem raríssima, em todo o corpus holbachiano, em que vemos por parte do
barão alguma defesa de crueldade, violência e desumanidade. Interessante seria sabermos sua opinião
sobre a guilhotina que, por pouco, ele não tenha presenciado.
Contudo, Onfray faz uma ressalva, e lembra uma importante passagem do Sistema da
Natureza em que Holbach faz uma advertência quanto ao direito da sociedade de punir os criminosos
quando estes lhe causam danos. A sociedade somente tem esse direito, única e exclusivamente,
quando ela possibilitou e garantiu todas as condições necessárias ao bem-estar e felicidade de cada
um de seus membros, de maneira que não haveria, para além de uma constituição viciosa do próprio
indivíduo, nenhum motivo que o inclinasse a se tornar um criminoso310. Ou seja, se levarmos em
consideração o materialismo subjacente à filosofia moral de Holbach, cuja característica decisiva é o
determinismo da natureza, excluindo a existência da vontade livre, não faria sentido a punição de um
ato criminoso, tendo em vista que o indivíduo não age livremente, mas impulsionado pelas
motivações que mobilizam sua vontade. Ora, se o indivíduo não é senhor das suas ações e comete um
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Cf. FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução de Lígia M. Ponde Vassalo.
Petrópolis: Vozes, 1987. Foucault descreve em detalhes a punição de Damiens, que fora atenazado, teve seus
membros decepados por tração de seis cavalos, e seu tronco, ainda com sinais de vida, lançado à fogueira.
“A lei não está no direito de punir aqueles a quem ela não apresentou os motivos necessários para influírem
sobre as suas vontades. Ela não tem o direito de punir aqueles que a negligência da sociedade privou dos meios
de subsistir, de exercer o seu ofício e os seus talentos, de trabalhar para ela. Ela é injusta quando pune aqueles
a quem não deu nem educação nem princípios honestos, a quem não fez adquirir os hábitos necessários à
manutenção da sociedade. Ela é injusta quando os pune por faltas que as necessidades de sua natureza e que a
constituição da sociedade lhes tornaram necessárias […] Assim, a sociedade pune muitas vezes as tendências
que ela faz nascer, ou que a sua negligência faz brotar nos espíritos” (HOLBACH, 2010a, p.274-8).
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crime como o assassinato, como responsabilizá-lo? Que punição seria justa, levando em conta
proporção da pena em relação ao crime? Como vimos, o esforço da filosofia materialista de Holbach
é conhecer a natureza humana para encontrar os meios mais efetivos de instituir mecanismos
psicológicos e sociais para orientar a conduta dos membros da sociedade na direção da virtude e
constranger, por vias não violentas, as ações nocivas e os crimes. E Holbach é categórico – com a
única exceção dessa passagem de Éthocratie – em afirmar que, quando a sociedade é injusta, o crime
torna-se necessário e não importa o quanto o poder soberano procure puni-los, eles prevalecerão.
Logo, a conclusão que podemos chegar é que o direito natural da segurança só pode ser violado pelo
poder soberano unicamente no caso de a sociedade – ou um de seus membros em particular – ser
ameaçada pela ação criminosa de um indivíduo perturbado, que uma natureza comprometida, da qual
ele não é responsável, o fez agir viciosamente e sentir prazer em atentar contra seus semelhantes.
Embora suas ações não possam ser imputadas a ele, ele também não pode ser eximido dessa
responsabilidade, e Holbach demonstra ser favorável à pena de morte somente para que o medo da
punição capital torne-se uma motivação mais forte do que as paixões nocivas que podem levar outros
criminosos a praticar esses mesmos atos de crueldade contra seus semelhantes, de modo a
constranger, assim, esse desejo em outros indivíduos perversos, garantindo, assim, a segurança para
os outros membros da sociedade, que desenvolveram suas qualidades morais sociáveis devidamente.

*
Embora seja difícil pensarmos em uma sociedade “perfeita” que assegure equanimemente
os direitos naturais, satisfaça as necessidades básicas de todos os cidadãos, e promova a felicidade e
bem-estar da maneira mais justa possível, conforme o mérito e a utilidade pública, como já indicamos,
o objetivo das últimas obras do barão é estabelecer os fundamentos de uma filosofia moral e política
que viabilize a felicidade da sociedade e dos seus membros em particular, ou seja, sua proposta é
apresentar um modelo ético-político que se sobreponha às concepções estabelecidas em seu tempo,
de influência religiosa e metafísica, e institua um novo modo de governar, cujo cerne não seja o
exercício do poder por si mesmo, mas a garantia desses direitos naturais, promovendo a justiça social
e a felicidade comum o quanto for possível, alcançando a todos os cidadãos. Não se trata, portanto,
de uma mera utopia, ou de um simples modelo a ser seguido, mas de uma compreensão da natureza
das coisas e do sentido da política, como um horizonte a ser vislumbrado, tanto pelos governantes
que tem interesse na prosperidade de seu governo, quanto por seus súditos que, instruídos pela
educação pública e conhecendo os deveres dos soberanos, podem exigi-los sem temor ou receio.

4.4 A desigualdade como princípio político
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Complementando, neste momento, o raciocínio iniciado sobre a importância dos direitos
naturais para a vida social, vamos compreender melhor a visão de Holbach sobre a desigualdade
natural e ver porque, em sua perspectiva, a igualdade não compõe o conjunto de direitos naturais
fundamentais para a felicidade. A desigualdade natural, como vimos, é consequência da maneira
como os seres humanos – e todos os outros seres naturais – são constituídos: pela combinação própria
dos elementos primordiais de cada corpo, cada indivíduo desenvolve, ao longo de sua existência,
qualidades particulares ao seu ser, que decorrem da forma como a sua organização particular, isto é,
suas faculdades sensíveis e intelectuais, se constituíram e a quais influências ambientais ela foi
circunscrita, atribuindo-lhe uma combinação única que é a origem de qualidades físicas e morais, que
constituem a singularidade desse indivíduo; ou seja, embora os seres humanos possuam qualidades
análogas uns aos outros, devido a pertencerem à mesma espécie humana, cada membro dessa espécie
em particular é único, dotado de uma singularidade decorrente da sua natureza constitutiva, o que
torna cada ser humano distinto de todos os outros em vários aspectos de suas qualidades físicas e
morais; uns serão mais astutos ou sábios, outros mais fortes ou habilidosos, outros dotados de uma
inteligência mais embotada ou de uma força física mais limitada. A princípio, essa mesma
desigualdade natural seria a origem da desigualdade social, cujas posições e funções sociais, posses
de bens e riquezas, capacidades de comando e liderança ou submissão, diferem entre os indivíduos
que vivem em sociedade porque cada um irá desempenhar uma função que esteja de acordo com as
suas capacidades, ou adquirirá os bens que sejam provenientes das suas habilidades em suas
atividades laborativas ou em seus negócios. Assim, dos talentos e das qualidades físicas e morais,
cada indivíduo deve receber uma proporção justa conforme os benefícios ou os danos das suas
atividades sejam a causa de bens ou males na sociedade, sendo ele recompensado ou punido segundo
suas realizações foram úteis ou nocivas aos outros e ao conjunto de seus associados como um todo.
Logo, a medida das vantagens e benefícios que cada cidadão merece por suas qualidades particulares
decorre do mérito proveniente da utilidade comum e do interesse geral. Ou seja, idealmente, enquanto
princípio moral e político, não importa qual seja a posição social do indivíduo, seu nascimento,
origem, grupo social ao qual pertença, desde que ele seja útil aos seus semelhantes e a sociedade
funcione adequadamente, provendo todos os bens necessários dos quais ela seja capaz, nenhum
cidadão, nenhum membro da sociedade, poderá ser menosprezado ou preterido devido à sua
singularidade; todos tornam-se valiosos para o conjunto de cidadãos que formam o corpo político.
Contudo, isso não significa que todos sejam iguais e merecedores dos mesmos benefícios. Conforme
o grau de sua utilidade e de bens provenientes das suas atividades, o indivíduo que mais seja útil é
aquele que merece os maiores bens e as melhores recompensas da sociedade: “O sujeito mais
estimável é aquele de quem a sociedade consegue os maiores auxílios” (HOLBACH, 2008b, p.94). A
utilidade de cada um depende, portanto, dos talentos, das capacidades e da disposição em ser útil aos
186

seus semelhantes, de modo que aqueles que possuem mais talentos ou as melhores capacidades, ou
aqueles que são mais úteis, tendem a receber os maiores benefícios e vantagens da associação. Aquele
investido da autoridade soberana legítima, neste sentido, deveria ser o cidadão mais honrado e mais
querido, porque ele é “sem dúvida, o mais útil dos cidadãos, desde que seus cuidados derramem a
felicidade sobre toda a sociedade; sua grandeza é fundada somente sobre a extensão da sua utilidade,
de seus talentos e da sua vigilância” (HOLBACH, 2008b, p.94). No capítulo 6 (6.2), iremos desenvolver
melhor essa interpretação do mérito da figura de autoridade legítima na filosofia política do barão.
Para Holbach, todo ser humano, devido ao seu amor-próprio natural, possui o desejo de se
destacar, de atrair a estima mais do que os outros e ser o mais querido pelos seus semelhantes; esse
tipo de vaidade, que para o barão é uma paixão natural311, é útil para a sociedade, porém, precisa ser
contrabalançada pela utilidade geral e pela virtude, para não se tornar uma paixão nociva aos outros,
a partir da qual o indivíduo se torna capaz dos piores vícios e atitudes para alcançar a admiração e
estima que tanto almeja. É a autoridade soberana que deve instituir os meios de contrabalançar essa
vaidade decorrente do amor-próprio com a virtude e a utilidade, instituindo meios sociais de incentivo
à virtude e punição ao vício, além de um regime público de educação que ensina a cada um que ele
deve conter vícios e demonstrar virtudes se quiser ser estimado, respeitado e bem considerado na vida
pública. Ela pode, também, promover recompensas como títulos, premiações, honrarias,
reconhecimento público e outras vantagens que tornam o cidadão virtuoso distinto dos demais sem,
no entanto, desagregá-lo do interesse comum. Holbach defende, na verdade, que essas recompensas
sirvam, justamente, para estimular os cidadãos a realizar as ações mais benéficas à sociedade em
busca desses prêmios e desse reconhecimento; essa seria a forma mais adequada à natureza humana
de colocar as paixões como a vaidade e o orgulho a serviço da sociedade. Em Éthocratie, por exemplo,
ele claramente define como dever da autoridade soberana a regulação desta ordem de distinções entre
os súditos, estabelecendo a utilidade para o bem comum como o critério estrito para o mérito:
O Soberano tem dois meios de agir poderosamente sobre as paixões de seus súditos;
há punições por um lado, e há recompensas por outro. As honrarias, as dignidades,
a posição, o crédito, os favores, os títulos, os lugares na corte, a nobreza, em uma
palavra: tudo o que distingue um homem e lhe dá poder, deve ser considerado como
uma recompensa; tudo o que priva um cidadão dessas vantagens é uma verdadeira
punição. O homem não pode, sem sofrer, cair da grandeza. Um cortesão é punido
tanto pela desgraça do príncipe quanto por um castigo severo (HOLBACH, 2008c,
p.29).

Assim, em vez de considerar a constrição pelo medo como o recurso mais poderoso para
estabelecer a ordem na sociedade, Holbach considera o incentivo à virtude, a partir da mobilização

“O amor de si, o interesse pessoal, o desejo de ser preferido pelos seus semelhantes são sentimentos que
são visíveis em todos os homens” (HOLBACH, 2008b, p.94).
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do desejo de ser visto e admirado, como o recurso mais adequado, porque esta é a forma de orientar
a conduta dos cidadãos mais em conformidade com a sua natureza. Como já indicamos anteriormente,
conforme exista uma diversidade decorrente da configuração material dos indivíduos e das
sociedades, mesmo essas recompensas e vantagens precisam ser diversificadas para se adequarem às
diferentes personalidades de cada integrante da sociedade. Algumas precisam ser recompensas físicas
e materiais, para aqueles que são mais sensíveis e voltados para os seus prazeres físicos. Outras podem
ser recompensas mais ideais, que resultam em uma estima e respeito públicos, que servem para
aqueles que possuem um amor-próprio mais exaltado, ou que se sentem mais realizados com uma
satisfação interior do que com bens materiais e palpáveis312. Por outro lado, as punições também
devem ser diversificadas conforme a diversidade dentre os indivíduos. Alguns tendem a temer mais
a dor física do que a censura ou o desprezo; outros suportam mais o sofrimento físico, mas não
suportam o desprestígio, a desconsideração ou a ignomínia dos seus concidadãos. É a partir desse
mecanismo de recompensas e punições que as diversas paixões humanas são mobilizadas e colocadas
a serviço da sociedade, e assim geram os maiores benefícios e vantagens aos seus cidadãos, em vez
de serem sufocadas e acabarem por causar danos e malefícios por não serem devidamente
direcionadas para o interesse geral e a felicidade comum.
Holbach afirma que é pela desigualdade natural que a sociedade se compõe por ordens – ou
classes – diferentes, distintas por suas funções e pelas contribuições que dão à sociedade313, tornando
a associação vantajosa a todos pelas diferentes atividades que são possíveis devido aos diferentes
interesses, talentos e capacidades de cada membro do corpo político. Embora ele defenda um regime
de distinção, o barão é crítico do sistema de estamentos do Antigo Regime porque, segundo ele, as
vantagens e benefícios – ou mais especificamente, os privilégios – da classe nobre de sua época não
tinham como fundamento o mérito legítimo, e não estava em conformidade com a utilidade e a
natureza das coisas, porque na verdade eram fundamentados em falsas opiniões, no erro e na
impostura de costumes e tradições que tinham sua origem em preconceitos antigos. O nascimento dos
nobres já lhes conferia benefícios em decorrência da herança de uma posição que houvera sido
conquistada há muitas gerações, e mesmo os ancestrais mais próximos não dando nenhuma
contribuição mais recente para a sociedade, ainda gozavam e transmitiam esses benefícios para seus
descendentes, que sem nenhum compromisso com a felicidade e a utilidade comuns, apenas
desfrutavam dessas vantagens. A qualidade de nobre, para o barão, é justa, desde que ela se aplique

“As recompensas são bens físicos, ou vantagens fundadas sobre a opinião; elas proporcionam ou um bemestar sensível e material, ou uma satisfação interior e ideal que resulta da estima, do respeito e das distinções,
motivos feitos para tocar seres que se preferem a si mesmos em vez de seus semelhantes” ( HOLBACH, 2008b,
p.94).
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“Todo cidadão deve concorrer ao bem público à sua maneira” (HOLBACH, 2008b, p.93).
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a qualquer cidadão que tenha sido devidamente mais útil à sociedade que os outros314. Os ancestrais
dos nobres mereceram essa insígnia porque eles receberam o título depois de ter lutado pela nação,
sacrificado seus bens e riquezas, defendido a pátria nas guerras, adquirindo, assim, legitimamente, o
direito de usufruir da consideração, da estima e das honrarias que essa posição lhes conferiu no
passado315. O barão ainda observa que a atribuição da honra às ações corajosas dos guerreiros fazia
jus às necessidades das sociedades antigas, que viviam em guerras constantes contra outros povos.
Porém, seus descendentes, por uma questão de justiça e equidade, não deveriam merecer o usufruto
desses mesmos benefícios, caso não fossem capazes de, reciprocamente, retribuir esses benefícios à
sociedade, uma vez que os Estados modernos são mais pacíficos e precisam, portanto, adequar a
dignidade das honras às verdadeiras necessidades das sociedades civilizadas. A nobreza, portanto,
não pode ser um título conferido somente pelo nascimento e hereditariedade, sem nenhuma
consideração pelo mérito e pela utilidade que o cidadão beneficiado seja capaz de oferecer aos seus
concidadãos: “Se a equidade proíbe punir os descendentes pelos crimes de seus ancestrais, ela não
pode exigir que esses descendentes sejam perpetuamente recompensados pelas virtudes ou pelos
talentos de seus ancestrais. A virtude não se transmite com o sangue; o mérito é uma qualidade
pessoal” (HOLBACH, 2015, p.413). A nobreza tem todo o direito de existir como uma qualidade de
distinção social316, mas deve ser consentida pelo Estado317, reconhecida pela sociedade e ser
fundamentada na equidade, na utilidade e nos serviços prestados ao bem público318.
Holbach considera que a honra seja a virtude por excelência da nobreza. Ela consiste na justa
estima que o indivíduo tem por si mesmo que é confirmada pelos outros319, sendo, conforme a

“Todo cidadão que contribui para a felicidade pública deve ser considerado ‘nobre’, ou seja, merece ser
preferido àqueles que não proporcionam nenhuma vantagem aos seus associados” (HOLBACH, 2015, p.408)
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Holbach dedica um longo capítulo de A Moral universal (parte II, seção IV, Cap. V) para tratar dos deveres
da nobreza e reconhecer o mérito dos guerreiros que adquiriram essas posições ao lutar por seus países, ao
mesmo tempo em que critica os descendentes desses guerreiros, que se tornaram “parasitas” da sociedade ao
usufruir de privilégios infundados, uma vez que não apresentavam nenhum mérito aos seus contemporâneos.
Cf. HOLBACH, 2015, p.408 a 454.
“A palavra ‘nobreza’ anuncia coragem, grandeza de alma, vontade firme e constante de preservar os direitos
da sociedade […] A posição social anuncia uma superioridade de virtudes, de talentos, de experiências, à qual
o respeito e a consideração são devidos” (HOLBACH, 2015, p.438-9).
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“Quando um príncipe enobrece um cidadão ou lhe concede algum título honorifico, ele declara à sua nação
que tal homem, dela tendo merecido muito, parece digno de ocupar uma posição eminente entre os seus
concidadãos e tem direitos fundamentados ao seu reconhecimento” (HOLBACH, 2015, p.410).
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“Assim, a razão e o interesse público pareceriam exigir que as honrarias, as distinções e a nobreza, em vez
de serem hereditárias, permanecessem nas mãos de um governo equitativo, como meios seguros de incentivar
a servir utilmente o Estado e de recompensar aqueles que tiverem contribuído verdadeiramente para a sua
felicidade” (HOLBACH 2015, p.413).
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“A verdadeira honra é, como fizemos ver, o direito que nós temos à estima de nossos concidadãos e a nossa
própria estima” (HOLBACH, 1994, p.382).
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natureza das coisas, emanada diretamente da virtude. Mas Holbach observa que a honra buscada pelos
nobres de seu tempo era fútil porque consistia somente no medo de ser desprezado, quando seu amorpróprio fosse ferido e ele perdesse o respeito e a consideração já estabelecida por seu patronímico. A
honra das cortes, que se sustenta pela vaidade, pelos títulos, pelas opiniões e pela moda, não seria,
assim, legítima, e prova disso são os duelos, que serviam para restabelecer a honra ferida por uma
ofensa ou zombaria, mas que não passavam, contudo, de um assassinato desnecessário e
despropositado, que Holbach repreendeu veementemente320:
A honra, entre nossos guerreiros modernos, não é a justa estima por si, confirmada
pelos outros; essa última só pode estar fundamentada no sentimento de sua própria
dignidade, que é dada somente pela virtude. Essa honra fútil é bem antes o temor de
serem desprezados, porque se reconhecem realmente desprezíveis. Duelar não
provará a honra jamais. Um duelo não prova nada, a não ser muita impaciência,
vaidade e estouvamento – qualidades bem opostas à força, à verdadeira grandeza de
alma e à humanidade. O homem de honra é aquele que merece ser honrado. O que
existe de honroso em uma baixeza acompanhada de crueldade? (HOLBACH, 2015,
p.420).

A verdadeira nobreza, portanto, é a qualidade que coloca um cidadão acima dos demais, ela
é constituída pelo mérito, pela utilidade e pela virtude. Estes são o fundamento da verdadeira honra e
da grandeza que merecem ser devidamente reconhecidas e recompensadas pela autoridade soberana:
“O mérito não consiste senão naquilo que nos torna úteis ou queridos a nossos semelhantes. A virtude
é a disposição para fazer o que é necessário à felicidade deles, em vista de nossa própria felicidade,
cuja ideia não pode jamais se separar de nós mesmos” (HOLBACH, 1994, p.80).
A autoridade soberana por vezes dispensa seus favoritos de impostos ou mesmo de algumas
leis, além de atribuir-lhes privilégios, que seriam leis específicas para essa classe de notáveis. Mas
isso não se justifica pelo princípio de Holbach da desigualdade natural, porque os benefícios
provenientes da virtude e da utilidade não podem ferir o princípio da equidade. Holbach cuida de
alertar aos soberanos que a atribuição de alguns privilégios injustos dá origem ao espírito de corpo,
que se opõe ao legítimo espírito social que é a base do sentimento patriótico, o que acarreta danos
consideráveis à sociabilidade e à coesão social321. O clérigo, a nobreza e a magistratura, geralmente,

“Um duelista não se arrepende de um assassinato que muitas vezes o dignifica aos olhos de seus
concidadãos” (HOLBACH, 2015, p.60); ou também “Aqueles que pretendem que o espírito militar tem
necessidade de duelos para ser conservado têm apenas de ler a história grega e romana; ali eles verão que
alguns guerreiros, temíveis para os seus inimigos, não tinham a loucura de massacrar uns aos outros por causa
de alguns gestos ou palavras” (HOLBACH, 2015, p.420, nota 51).
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“Todos os cidadãos de um mesmo Estado, grandes ou pequenos, nobres ou plebeus, ricos ou pobres, sendo
membros do mesmo corpo, não estariam destinados a se amar, a se apoiar, a trabalhar em harmonia pela
felicidade pública? Com que direito o nobre desprezaria o agricultor que o alimenta e o enriquece, o artesão
que o veste, o comerciante que lhe proporciona os encantos da vida, o homem de letras que o diverte e o instrui
e o sábio que trabalha para ele? ” (HOLBACH, 2015, p.417).
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formam esse espírito de corpo que tende somente a dividir os interesses sociais e levar a sociedade à
ruína.
Poderíamos dizer que Holbach defende a desigualdade natural a partir do argumento,
empobrecido segundo Devellennes322, de que ele o faz porque era um nobre, mas isso seria
desconsiderar a força de seu raciocínio materialista, cujos princípios da equidade e da utilidade
circunscrevem essa noção de desigualdade e lhe dão um sentido teórico claro. Como lembra
Devellennes, o barão considera a justiça em termos mais aristotélicos e epicureus do que em termos
platônicos; em termos políticos, ela é a virtude da equidade entre a injustiça da igualdade democrática
e a injustiça da ociosidade e privilégios da nobreza: “A justiça favorece aqueles que são úteis aos
outros, reconhecendo sua superioridade, mas não os separa da sociedade o suficiente para que pensem
que são uma espécie diferente em si mesma” (DEVELLENNES, 2013, p.466). Não é o nobre que
simplesmente merece ser reconhecido pelas honrarias que adquiriu, mas aquele merecedor das
honrarias é quem seria digno de ser considerado nobre, ou seja, de dispor de um respeito maior e uma
consideração superior em relação aqueles que pouco contribuem para o bem comum323. Holbach
defende a desigualdade social por força de seu sistema materialista, que não pode, diante da
diversidade da matéria e suas composições, fundar valores a partir de alguma universalidade que não
esteja estabelecida na diversidade da natureza das coisas. Para estabelecer a igualdade como direito
natural seria necessário recorrer a um recurso teórico absoluto, uma instância homogênea diversa da
matéria e que se sobrepusesse à diversidade constitutiva dos seres naturais, o que obrigaria o barão a
recorrer a uma substância distinta da matéria e, necessariamente, a um espiritualismo. Porém, o ser
humano é passível de modificar-se, e, portanto, o cerne da ordem social não pode ser estabelecido a
partir de concepções abstratas, mas a partir da natureza das coisas, nos princípios da natureza humana,
cujas bases seriam as paixões e o interesse pela felicidade, circunscritos pelos princípios da
sociabilidade, quais sejam, a equidade e a reciprocidade, que fundamentam a moral natural. Como há
uma desigualdade natural de corpo e de espírito entre os membros da espécie humana, isto é, por si
só, incompatível com o preceito democrático da igualdade absoluta e irrestrita.
A equidade natural prescreve que aqueles mais úteis à sociedade devam ser os mais bem
recompensados e que possam usufruir de mais vantagens, contudo, isso não significa que eles estejam
dispensados dos deveres universais como obedecer à lei civil e praticar as virtudes sociais, ou mesmo
de deveres específicos àqueles que desfrutam de suas posições, como respeitar a ordem estabelecida,
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Cf. DEVELLENNES, 2013, 466.

“Não é duvidoso que o plebeu mais obscuro, desde que seja honesto e laborioso, seja um cidadão mais
estimável que o nobre inútil ou perverso, que muitas vezes se crê no direito de cobri-lo de desprezo”
(HOLBACH, 2015, p.421).
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ou colocar parte de seus recursos à disposição da sociedade quando ela assim o exigir324. Devellennes
observa ainda que Holbach dirige uma crítica severa à concepção de igualdade que é apresentada
pelos seus interlocutores contratualistas. Tanto Hobbes, quanto Locke ou Rousseau, apresentam uma
concepção de igualdade natural e uma consequente igualdade na sociedade civil que são confrontadas
diretamente pelo filósofo materialista. Hobbes, por exemplo, estabelece uma igualdade no estado de
natureza que consiste no direito natural de fazer tudo o que for necessário para conservar-se, de
maneira que força e astúcia tornam-se qualidades equivalentes que são a base da desconfiança mútua
e do medo recíproco, que podem levar ao conflito generalizado e à guerra de todos contra todos;
contudo, ele conserva essa igualdade natural no estado civil quando submete todo o corpo político ao
poder soberano, que acaba por ser como uma força transcendente ao corpo natural da sociedade325.
Locke, por outro lado, defende o direito à propriedade – inclusive a de si próprio – como uma garantia
da igualdade natural, o que força o argumento liberal da vontade livre e da disposição das partes na
feitura do contrato. Já Rousseau estabelece que a vontade geral e a obediência à lei são um dever
irrestrito e que, na sociedade do contrato social, temos como um retorno, mesmo que tímido, à
igualdade ideal do estado de natureza, já que todos dispõem daquilo necessário à própria
subsistência326.
Mas na teoria do contrato social de Holbach, a única igualdade possível é a que decorre da
equidade natural, cujas justiça e reciprocidade requerem que todos os membros da sociedade estejam
em condições de desfrutar das vantagens da associação na mesma medida em que são úteis aos seus
semelhantes. A justiça, assim, é um dever de todos os cidadãos para com a sociedade e da sociedade
para com todos os cidadãos. A justiça, assim como o sentimento de humanidade, deve alcançar a
todos, independentemente das relações de afeição e intimidade que se tenha com aqueles que não
participam diretamente da nossa vida social. Não podemos exigir nem o amor e nem a afeição
daqueles que nos são desconhecidos, porque não vemos motivos suficientes para oferecermos a eles
a nossa estima e consideração; logo, devemos a eles, no mínimo, a justiça, porque desejamos que eles
sejam, no mínimo, justos para conosco, afinal, ninguém quer ser enganado e prejudicado por
ninguém:
Em uma palavra, a justiça é o verdadeiro contrapeso do amor que nós temos por nós
mesmos, que frequentemente nos extravia […] Enfim, tudo nos prova que violar a
equidade é ser injusto consigo mesmo, é prejudicar seus próprios interesses, é se

“Que se distinga, que se recompense os homens mais uteis à Pátria, mas nenhum cidadão deve ser
independente da lei, feita para servir de remédio à desigualdade natural que subsiste entre os membros da
sociedade” (HOLBACH, 1994, p.386).
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Cf. MANENT, 2020.
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Cf. DEVELLENNES, 2013, p.475.
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declarar o inimigo de si e dos outros, é autorizá-los a nos fazer mal” (HOLBACH,
1994, p.124).

A justiça é uma virtude que se adquire com a prática e a repetição, isto é, pelo hábito – aqui
Holbach se mostra bem aristotélico. Como veremos adiante, no próximo capítulo, a justiça é a virtude
por excelência, porque ela é o melhor recurso para unir o interesse pela própria felicidade a uma
disposição pelo bem comum. Ela não se restringe, na filosofia moral e política de Holbach, a um
poder do Estado ou a um sistema de procedimentos jurídicos, mas a um aspecto ético da vida comum,
que se soma a um sistema político-jurídico de punições e recompensas que mobilizam os interesses
e as vontades do cidadão e os direciona para o interesse geral. Para Holbach, tão ou mais importante
do que punir os crimes e os vícios é recompensar os méritos e as virtudes para que a sociedade
prospere e seus cidadãos sintam-se felizes327. A justiça é um fator de equilíbrio entre as vontades, de
maneira que todos possam exercer os seus direitos sem colocar em risco os direitos naturais dos
outros. Como vimos, a liberdade não significa igualdade absoluta; ela é tão somente uma garantia
contra a desigualdade natural e busca estabelecer um equilíbrio que diminuirá a distância social entre
ricos e pobres328.
É importante notar ainda que a desigualdade natural que Holbach demonstra ser defensor
seria uma condição temporária, e por isso o pacto e o contrato social precisam ser permanentemente
renovados:
Não se pode combinar todos os valores em conjunto, ter ao mesmo tempo a liberdade
individual, a segurança máxima, e um direito absoluto à propriedade329. […]Esta
desigualdade é sempre temporária para Holbach, a partir da qual há a necessidade de
renovar o contrato social permanentemente. Para Holbach, estas desigualdades
naturais e políticas permitem combater da melhor maneira a desigualdade real e mais
importante para seus contemporâneos: a desigualdade social”. (DEVELLENNES, 2016,
p.338).

O cidadão, para o barão, é aquele que é o proprietário, porque possui um vínculo mais forte
com a terra e a pátria, e, uma vez que ele possua os meios de garantir seu bem-estar, já que desfruta
de sua propriedade e a liberdade que ela assegura, ele possui mais vantagens e se beneficia mais com
a associação do que os outros súditos. No entanto, como vimos, essas vantagens devem ser
redistribuídas a partir de alguns recursos sociais, como a tributação em conformidade com a
quantidade de seus bens, de modo a assegurar, assim, a ampliação constante do corpo de cidadãos.
Isso gera um ciclo virtuoso de vantagens conquistadas (lembremos que a cidadania não é hereditária,
tampouco nobiliária, ela é fruto unicamente do mérito conquistado pelos serviços prestados à
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Cf. DEVELLENNES, 2013, p.465
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Cf. BOULAD-AYOUB, 1991, p.133.
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Esta combinação, inclusive, seria hoje em dia a utopia dos libertários.
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sociedade) que se estendem aos outros membros da sociedade que passam a ter a oportunidade de,
mediante seus talentos e pela sua contribuição com o bem comum, possam expandir seus bens até
conquistarem, unicamente pelo mérito, o direito de tornar-se cidadão. Devellennes, a esse respeito,
enfatiza: “Através da ajuda mútua, é dever de quem mais se beneficia com o contrato social ajudar
quem menos tem benefícios” (DEVELLENNES, 2013, p.462).
A cidadania, neste sentido, é um direito conquistado que vem com a propriedade, e
representa o “apego à terra”, porém, ela implica também uma perda de um certo grau de
independência e uma renúncia à um nível de segurança no caso da necessidade mútua330: “A
desigualdade também se justifica em termos de justiça, pois a superioridade só é justa quando se
baseia nos benefícios reais que se abona aos outros” (DEVELLENNES, 2013, p.466). É por isso que a
justiça, para o barão, não é o mesmo que a igualdade, porque a igualdade, neste sentido, seria
extremamente injusta, porque não recompensaria devidamente os méritos e não redistribuiria
proporcionalmente os deveres e responsabilidades. A existência, na sociedade, daqueles que são os
grandes, ricos ou que gozam de “vantagens” diante dos demais é justificada na medida em que eles
empregam seus talentos e suas qualidades “superiores” para promover o bem geral, isto é, essa
superioridade implica maiores compromissos e responsabilidades, principalmente com aqueles que
seriam os “inferiores”, os desprovidos de recursos ou mesmo de talentos e capacidades para, pelo seu
próprio mérito, obter os bens e recompensas de que necessitam para serem felizes331. O indivíduo
investido da superioridade pelo mérito não é responsável apenas pela sua própria felicidade, mas pela
felicidade do desgraçado, do desafortunado ou do miserável que, pelos seus próprios recursos, não
pode tornar-se feliz; no entanto, como associado da mesma comunidade política, ela lhe deve
minimamente o bem-estar e a felicidade, mesmo que modestos.
Embora as sociedades sejam distintas umas das outras, e os indivíduos difiram em suas
qualidades físicas e morais, alguns aspectos sociais acabam por serem universais, no sentido restrito
de que todos os seres humanos possuem essas qualidades, como a necessidade de bem-estar devido
aos imperativos de nutrição, de abrigo, de repouso, ou seja, algumas qualidades estritamente materiais
das quais depende a conservação da vida. Neste sentido, a justiça pode ser definida como dar a cada
um o que lhe é devido, e esse seria o requisito mínimo para a existência da sociedade como uma
associação entre seres dotados de sensibilidade e sociabilidade. Como afirma Devellennes: “A justiça
aqui é convencional, no sentido de que cada sociedade pode escolher diferentes arranjos que se
adaptem melhor às suas circunstâncias, mas tem uma base material que fundamenta certas
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necessidades que [todos] compartilhamos como membros da mesma espécie” (DEVELLENNES, 2013,
p.465). Gislain faz uma observação semelhante quando afirma que
os deveres recíprocos são diferentes segundo as formas de desigualdade social. Os
ricos têm o dever social de tornar suas riquezas úteis aos pobres ao possibilitar a eles
poder subsistir por meio do trabalho […] Por sua vez, os pobres devem ter o dever
de trabalhar pelo seu bem-estar tornando útil e produtivo o seu trabalho (GISLAIN,
2011, p.203).

Concordamos com Devellennes quando ele afirma que Holbach é um autor do século XVIII
muito interessante para ser mais bem conhecido nos dias de hoje, tendo em vista suas preocupações
sociais com a desigualdade, mesmo que não possa ser considerado, rigorosamente, um defensor da
igualdade absoluta e irrestrita como se quer para uma visão de esquerda contemporânea 332. Mesmo
que Holbach dirija uma crítica severa à ordem democrática, ele apresenta preocupações genuínas no
que concerne às estruturas sociais que mantém uma grande parcela da população empobrecida,
privada das necessidades mais básicas de existência, e vivendo uma vida indigna na miséria. Embora
ele defenda a desigualdade natural e uma ordem de classes distintas em que alguns são mais
recompensados que outros, ou possuem mais bens e riquezas que outros e isso seja considerado
legítimo, o barão não pretendia que a sociedade mantivesse estruturas de opressão por meio da
pobreza ou que a pobreza significasse justiça pelo mérito, tampouco que os pobres permanecessem
em uma condição de subserviência absoluta por conta de sua condição, como o liberalismo
contemporâneo, mais especificamente o neoliberalismo, considera como uma ordem justa e até
desejável333. Na filosofia moral e política de Holbach, todos têm direito a buscar a própria felicidade,
e isto não consiste em uma liberdade abstrata ou uma igualdade formal diante das instituições, mas
em uma tão necessária satisfação plena das necessidades mais básicas, como não sentir fome, possuir
um abrigo, ou ter seu corpo e sua mente preservados da indignidade, da injúria e das ofensas como a
tortura, a opressão e mesmo o que chamaríamos hoje de alienação. A defesa da distribuição de
riquezas e da terra, mesmo que isso contrarie sua própria posição social de aristocrata proprietário,
representa seu compromisso com uma mudança significativa na ordem estabelecida, e não se trata
simplesmente de defender uma “ordem burguesa” em revelia a uma ordem aristocrática, afinal, ele se
posicionou ao lado dos fisiocratas na defesa de uma redistribuição irrestrita das terras aráveis e de
uma emancipação nacional pelo valor produtivo da terra, em vista da promoção da cidadania e da
prosperidade da nação334. A convergência entre ética utilitária e economia, embora possa,
“Mas é precisamente este materialismo pré-marxista, esta postura diante das desigualdades sociais, que
torna o barão um autor tão interessante hoje e que torna sua concepção de contrato social um conceito radical,
uma articulação do pensamento de esquerda avant la lettre”. (DEVELLENNES, 2016, p.338)
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aparentemente, aproximar Holbach do utilitarismo clássico, trata-se de outra perspectiva, porque a
ética de Holbach serve para confrontar as causas do sofrimento humano e buscar os meios de
estabelecer a maior felicidade possível num plano geral, abrangente a todos os membros da sociedade,
cujos fundamentos são a consciência moral, a sociabilidade natural e o sentimento de humanidade,
ou seja, uma ética voltada para a promoção da virtude; não se trata, desse modo, de um utilitarismo
voltado para a eficiência racional incondicional, que desconsidera, ou tenta submeter ao cálculo
racional, as paixões humanas e os sentimentos que ligam os indivíduos uns aos outros335. A razão é
tão somente um dos instrumentos que servirão para cimentar os alicerces do tecido social. Sem a
devida orientação dos afetos humanos, das paixões, dos interesses, da sensibilidade e dos sentimentos
de humanidade e de justiça, a razão nada pode diante das contradições que advém da diversidade da
natureza humana e de seus iminentes conflitos. Devellennes sublinha uma notável tensão entre o ideal
de cidadania para Holbach, calcado na posse da propriedade agrícola, e a universalidade das duas
virtudes cardeais que configuram sua ética utilitária, o sentimento de humanidade e a justiça – ou
equidade natural. É difícil vislumbrarmos a defesa de uma justiça social ao mesmo tempo em que se
enfatiza a posse da propriedade como fundamento da cidadania, porém, como denota Devellennes, é
por meio desse vínculo à terra e a cidadania que o bem público torna-se o horizonte do cidadão, que
tem no amor por si mesmo, ou seja, em última instância, na virtude, o horizonte da sociabilidade e
dos sentimentos de patriotismo e civismo que fortalecem os laços sociais:
Holbach, o qual Marx e Engels também consideravam como irremediavelmente
burguês, argumentou que o ideal de cidadania deveria ser fomentado, ou seja, que o
vínculo material à terra e aos outros só virá quando o maior número de pessoas se
tornar proprietários. Para haver parcialidade por concidadania, Holbach defendeu
uma cidadania ampliada, definida como uma grande classe de proprietários que
possuem a terra em que vivem. No entanto, se o objetivo de sua concepção de
cidadania é tornar-se parcial em relação aos concidadãos por meio de um vínculo
material à terra, há uma contradição entre seu ideal de cidadania e suas virtudes de
humanidade e justiça com apelos universalistas? Mais uma vez, o materialismo de
Holbach é útil para decompor essa contradição. Os seres humanos,
independentemente do seu país de origem, compartilham alguns interesses materiais
em comum, afinal nenhuma vida pode se desenvolver plenamente sem comida e
abrigo, isto é, as necessidades materiais básicas de sobrevivência (DEVELLENNES,
2014, p.202).

Sendo assim, embora Holbach defenda a desigualdade como um dado natural, como algo
que faça parte da vida humana e da natureza das coisas, não cabe ao ser humano tentar modificar a
natureza, não porque não deva, mas porque é impossível; nenhuma sociedade conseguiria estabelecer
o valor da igualdade absoluta entre todos os seus membros sem colidir com a natureza humana, por
conta das paixões e interesses pessoais, ou sem ferir alguns princípios da moral natural, como a
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equidade, os direitos naturais, a sociabilidade, a reciprocidade ou até mesmo o sentimento de
humanidade – seria como exigir o amor universal incondicional a todos. Mas, como vimos
anteriormente, a natureza pode ser aprimorada, e aqui não se trata de modificá-la, mas de colocá-la a
serviço da felicidade comum. A desigualdade natural não precisa, portanto, ser um empecilho à
felicidade, mas uma ferramenta que, se bem-disposta pela autoridade soberana, põe em jogo uma
engenharia social das necessidades para funcionar em favor da prosperidade da nação.
Devellennes nos apresenta uma reflexão interessante a respeito da concepção política do
barão que nos serviria perfeitamente bem para pensarmos o nosso momento histórico:
Certamente, elas [as grandes desigualdades] eram bastante presentes no Antigo
Regime, mas é também o que torna Holbach tão interessante para nós hoje. O
contrato social contemporâneo, tal como foi formulado por Rawls, por exemplo,
pressupõe a prioridade dos direitos políticos sobre os direitos econômicos. O que o
contrato social do barão propõe é que essa prioridade não pode ser colocada a priori.
Algumas sociedades possuem prioridades mais urgentes que conceder os direitos
concernentes ao liberalismo aos seus cidadãos e cidadãs. (DEVELLENNES, 2016,
p.338).

Seguindo esse raciocínio de Devellennes, temos, por exemplo, aquelas prioridades referentes
à satisfação de necessidades materiais básicas, como alimento e abrigo. Holbach estaria plenamente
de acordo com um regime político que intercedesse em favor da distribuição de renda e da garantia
das necessidades básicas, forçando as classes mais abastadas a ceder parte da sua riqueza em favor
da garantia do pacto social e da estabilidade social; o que seria inadmissível seria um governo
negligente que permitisse ou potencializasse a desigualdade social. Quanto ao debate contemporâneo
sobre priorizar direitos políticos ou bens econômicos, são interessantes as abordagens de Phillip van
Parijs e Amartya Sen em vista desta perspectiva de Rawls trazida por Devellennes336. O que é
inadmissível para o barão é a negligência, a inércia, ou a ação contrária à natureza das coisas por parte
da autoridade soberana, cujo dever é administrar a desigualdade para que ela não se torne uma
injustiça e desagregue o tecido social.
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Cf. PARIJS, 1997; Cf. RALWS, 2000; RALWS, 2003; SEN, 2011.
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PARTE III – A ETOCRACIA DE HOLBACH
CAPÍTULO 5 – PRINCÍPIOS E DEVERES DA VIDA SOCIAL

5.1 Reflexão introdutória: Em que consiste a Justiça segundo Francis Wolff

Francis Wolff fez uma reflexão interessante sobre a justiça considerando-a como uma
“estranha virtude”337. Retomando a concepção de justiça que encontramos nos pensadores da
antiguidade clássica, como Platão e Aristóteles, e a concepção contemporânea de John Ralws, Wolff
coloca uma questão deveras pertinente para nossa análise sobre a virtude e o papel da justiça na
filosofia moral e política de Holbach. Afinal, do que se trata quando falamos de justiça? Qual é a sua
origem? Ela é uma virtude que decorre da razão ou do temperamento e consequentemente dos
sentimentos de amor-próprio e da sociabilidade natural, ou é uma imposição externa que se dá diante
das leis e dos costumes, assimilados pelo indivíduo ao longo da formação de seu caráter? Tomando
por ponto de partida a reflexão de Wolff, iremos definir de forma rigorosa a perspectiva do barão
acerca dessa virtude, a qual ele considera a mais importante de todas, porque é a base de toda vida
social338. Inicialmente, vamos analisar essa concepção de justiça como uma estranha virtude, que é
apresentada por Wolff, e em seguida, vamos analisar a concepção do barão e ver como ela se
configura como a defesa de uma equidade social, necessária para a garantia da felicidade comum.
Wolff, inicialmente, lembra que, para Platão e Aristóteles, a virtude é a excelência das
qualidades intrínsecas a cada ser, ou seja, “não é aquilo que refreia sua natureza, mas sim o que lhe
permite realizá-la e, assim, exercer do modo mais perfeito possível sua função” (WOLFF, 2009, p.43).
A virtude da faca seria cortar bem, de uma laranjeira, dar boas laranjas, de um cavalo, ser veloz etc.
Quanto ao ser humano, a virtude seria a expressão de suas qualidades intelectuais e morais, ou seja,
ela “não é de forma alguma aquilo que, do exterior de nossa natureza, vem constrangê-la – como uma
prescrição imposta e dolorosa –, mas, ao contrário, aquilo que, do interior de nossa natureza, vem
regulá-la, a fim de que sejamos ao máximo ‘nós mesmos’. Longe de se opor ao nosso bem, ela seria,
ao contrário, a condição dele” (WOLFF, 2009, p.44). A virtude humana seria, portanto, aquilo que torna
o ser humano excelente naquilo que ele é, ou seja, em ser racional, sociável, em realizar
adequadamente as suas tarefas, em suma, ser “bom”.
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Cf. WOLFF, 2009.

Podemos ler no Système social a seguinte afirmação: “Tudo nos prova que o primeiro dever da vida social
é ser justo. A justiça quer que o homem se torne útil à sociedade, porque ela é útil e necessária a ele” (HOLBACH,
1994, p.130).
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No entanto, se o ser humano virtuoso é aquele que é bom, qual o sentido de ser bom? Bom
para si mesmo – realizando aquelas tarefas que visam ao seu próprio bem, como buscar a própria
felicidade –, ou bom para os outros – realizando o bem para os outros, geralmente, em detrimento de
si mesmo? Para responder a essa questão, Wolff propõe que as virtudes sejam divididas em duas
categorias: de um lado, as virtudes egocentradas, como a temperança, a força, a prudência e a honra;
são virtudes que visam ao bem do indivíduo, na medida em que tornam sua vida melhor (sem essas
virtudes, o indivíduo agiria desarrazoadamente e causaria, constantemente, dano a si próprio)339. Por
outro lado, há as virtudes alocentradas, como a generosidade, a caridade, o devotamento, a
liberalidade, que fazem o bem aos outros porque, em alguma medida, melhoram a vida deles340.
Aparentemente, a partir dessa categorização, podemos considerar a justiça como uma virtude
alocentrada, afinal, o homem justo visa sempre ao bem geral, não busca mais do que merece e não
busca mais do que tem necessidade, e dá aos outros aquilo que lhes é devido.
Porém, se lembrarmos da definição de Platão, em sua obra dedicada à justiça, a República,
veremos que a virtude da justiça decorre de três virtudes egocentradas, quais sejam, a prudência
(virtude pertencente à alma intelectual), a coragem (virtude que pertence à alma emotiva ou colérica)
e a temperança (virtude que pertence à alma apetitiva ou desejante). A justiça seria a quarta virtude,
que procede da alma por inteiro, quando esta está em equilíbrio, com cada parte cumprindo
devidamente a sua função341: “A verdadeira definição da justiça é o perfeito equilíbrio da alma”
(WOLFF, 2009, p.46).
Essa definição de Platão vai, em certo sentido, de encontro à definição de Aristóteles, na
medida em que este último situa a justiça mais como uma virtude alocentrada, pois a situa junto de
outras virtudes como a generosidade, a caridade, a magnanimidade342. Logo, pergunta Wolff, em que

“Sem essas virtudes, seríamos menos ‘bons’, no sentido de que nossa vida seria menos boa” (WOLFF, 2009,
p.44).
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“Louvamos o generoso, o caridoso, o devotado, não pelo bem que eles fazem a si mesmos, mas pelo bem
que fazem aos outros […] Quanto mais damos de nós mesmos, menos resta para nós” (WOLFF, 2009, p.45).
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“Ora, segundo Platão, existem três componentes em nossa alma que estão na origem de todas as nossas
atitudes, pensamentos e condutas. A parte desejante, sobretudo os desejos de reprodução do corpo
(alimentação, sexualidade) graças à qual nos mantemos vivos, como indivíduo e como espécie. A parte
emotiva, sede da cólera, que comanda todas as reações às agressões do exterior; sem emoção, não poderíamos
viver muito tempo, ficaríamos submetidos passivamente às vicissitudes da existência. A parte intelectual,
enfim, é a sede do pensamento racional, do raciocínio e do conhecimento verdadeiro das coisas: sem ela, nossa
vida se assemelharia à dos bichos, ao passo que podemos prever, calcular, medir objetivamente o que é bom e
o que não o é. Mas, apesar de seus três componentes, a alma é una” (WOLFF, 2009, p.45). Cf. também: PLATÃO,
2017.
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Cf. ARISTÓTELES, 2002, Livro V: “Como, então, o pior dos homens é o que pratica o vício na relação com
seus amigos bem como em relação a si mesmo, o melhor não é o que pratica a virtude em relação a si mesmo,
mas aquele que a pratica em relação aos outros, pois é esta uma tarefa deveras difícil” ( ARISTÓTELES, 2002,
p.138).
342
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categoria podemos situar a justiça? “Ela visa ao bem daquele que a possui ou ao bem dos outros?”
(WOLFF, 2009, p.46). Para responder a isso, primeiro ele observa que a justiça parece não se enquadrar
em nenhum dos dois tipos, afinal,
O homem justo não visa nem a seu próprio bem nem ao dos outros, já que ele mesmo
se considera igual aos outros, e trata cada outro como trata a si mesmo. Aquele que
é justo em seus julgamentos julga de maneira imparcial, sem favorecer quem quer
que seja, nem a si mesmo, sem desfavorecer ninguém, nem sequer a si mesmo
(WOLFF, 2009, p.47).

O que o filósofo francês contemporâneo conclui é que a justiça não parece ser uma virtude
pessoal, de um indivíduo em relação a si mesmo, ou uma virtude social, de um indivíduo em relação
aos outros, mas, na verdade, uma virtude da própria comunidade, porque a meta da justiça é o bem
da própria comunidade343. Wolff reforça seu argumento lembrando que a imagem que se tem da
justiça como uma deusa, Têmis, é a de uma mulher vendada que segura uma balança em uma mão e
uma espada (ou martelo) em outra, o que representa a sua imparcialidade. Mas essa imagem da justiça
acaba nos levando a um outro problema, segundo ele: não sendo necessário entrarmos nos detalhes
históricos dessa simbologia, para fins da nossa análise, basta apoiarmo-nos naquilo que representa os
olhos vendados, que é a não-discriminação das partes e a absoluta imparcialidade, ignorando as
particularidades de ambas as partes. Essa característica da justiça, de necessariamente ser imparcial,
acaba levando a um paradoxo, pois essa estrita imparcialidade pode acabar levando a se praticar uma
injustiça. Logo, ao mesmo tempo em que a justiça precisa ser imparcial, caso contrário ela seria
induzida a um favoritismo ou uma indiferença em relação a uma das partes; porém, sendo imparcial,
ela pode desviar-se da sua prerrogativa de igualdade ao não considerar as diferenças intrínsecas às
partes, nas quais um desnivelamento de uma em relação a outra impede que se possa estabelecer a
justiça sem considerar as particularidades de cada uma.
Outro elemento que torna a justiça uma “virtude estranha” é que todas as outras são virtudes
que promovem uma distinção entre aquele que é virtuoso e os demais. O indivíduo generoso é alçado
a uma categoria de homem virtuoso e superior aos outros porque é capaz de despender de bens
próprios em favor dos outros, enquanto a maioria não é capaz desse desprendimento; mesmo caso em
relação ao indivíduo temperante, que é distinto dos outros porque consegue se abster de bens dos
quais dificilmente a maioria conseguiria abster-se; ou mesmo o corajoso, que é capaz de enfrentar
situações ameaçadoras que a maioria não estaria disposta a enfrentar344. No entanto, em relação à
justiça, Wolff observa:
“Pode-se entrever o bem que ele [o homem justo] visa: é o da comunidade de que faz parte, enquanto tal”
(WOLFF, 2009, p.47).
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“O homem justo é imparcial no duplo sentido do termo: deve julgar cada ‘outro’ como se fosse qualquer
‘outro’, deve julgar como qualquer outro deveria julgar. Ele é cego ao que os outros são, e o que ele é para os
344
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Mas o que caracteriza o homem justo é que ele não se eleva acima do comum, ele
julga e age como todo mundo deveria julgar e agir se cada um estivesse no lugar de
um outro, ou seja, se todo mundo se colocasse no lugar de todo mundo. Enquanto a
maioria das virtudes são “aristocráticas” (elas mostram a superioridade de um
indivíduo acima da comunidade), a justiça é uma virtude “democrática” (ela mostra
a capacidade que um indivíduo tem de se igualar, e mesmo de se identificar com a
comunidade (WOLFF, 2009, p.49).

A conclusão a que podemos chegar é que “a justiça é não somente uma virtude para a
comunidade, mas uma virtude da comunidade mesma, uma virtude que não poderia, pois, encarnarse verdadeiramente num indivíduo porque seria somente social, a virtude por excelência da
sociedade” (WOLFF, 2009, p.50). Wolff completa ainda dizendo que a justiça é uma virtude
plenamente racional, já que o homem justo deve julgar conforme uma abstração, visando a
universalidade, logo, ela expressa a racionalidade da comunidade, porque ela é a realização da
moralidade no interior dessa comunidade.
Contudo, para ser realmente justa, essa moralidade e essa racionalidade precisam partir de
algumas prerrogativas conceituais, e aqui Wolff retoma a clássica distinção de Aristóteles entre os
dois domínios da justiça345: a da justiça corretiva e a da justiça distributiva. A justiça corretiva trata
de reestabelecer um equilíbrio que tenha sido desequilibrado, ou por uma ação danosa, que deve ser
punida e o dano ressarcido; ou por uma ação beneficente, que merece ser recompensada por meio de
honrarias ou gratificações. Já a justiça distributiva trata de atribuir ou repartir um benefício comum a
cada um, ou mesmo de repartir um ônus ou obrigações, também de maneira comum. Desses dois
modos de justiça, surgem algumas dificuldades inerentes aos seus princípios346, quais sejam: no caso
da justiça corretiva, é necessário que a compensação e a punição sejam proporcionais ao dano e à
intenção347, ou seja, é preciso “avaliar o mal que foi feito: justamente, ela só deve levar em conta o
que cada um fez e, de modo algum, o que cada um é; disso, ao contrário, ela deve fazer abstração e
tratar todas as pessoas igualmente” (WOLFF, 2009, p.55).

outros deve ficar invisível. Por mais raro que seja o homem justo, ele, todavia, não é ninguém especial, é
simplesmente como cada um deveria ser […] A maioria das outras virtudes são qualidades de distinção, ou
seja, da superioridade intelectual ou moral […]” (WOLFF, 2009, p.49).
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Cf. ARISTÓTELES, 2002.

“[…] atribuir a cada o que lhe cabe. Eis o que é a justiça, eis o que o justo é, é simples. Mas o que é, por
outro lado, difícil é saber o que é justo, pois o fenômeno da justiça é justamente saber o que cabe a cada um”
(WOLFF, 2009, p.54, grifo do autor).
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“[…] seria, com efeito, igualmente injusto, para as vítimas, não se levar em conta o mal que elas realmente
sofreram, tanto quanto seria injusto, para o culpado, não se levar em conta o que ele realmente quis fazer […]
há injustiça em se deixar um crime impune ou em se condenar um inocente, mas há também injustiça em se
condenar um criminoso de maneira pesada demais ou leve demais, sem levar em conta essas duas escalas, ou
não combinando, como convém, suas partes respectivas” (WOLFF, 2009, p.54).
347
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Já no caso da justiça distributiva, a dificuldade está em estabelecer qual o melhor critério
para realizar a partilha comum. Se considerarmos que, conforme vimos, é necessário tratar a todos
igualmente, o mais justo seria a partilha devidamente igualitária; no entanto, um problema surge dessa
possibilidade da repartição do benefício ou do ônus comuns. Aquele que age virtuosamente diante de
seus companheiros deve receber o mesmo quinhão que aquele que só age viciosamente? Ou aquele
que demonstra possuir mais habilidades em suas tarefas e é, por isso, mais eficiente, deve receber a
mesma remuneração que aquele que é totalmente inábil? Ou aquele que tem mais necessidade de mais
bens que sejam suficientes para alcançar seu bem-estar, deve receber a mesma quantia que aquele
que se satisfaz com menos? Diante dessas questões, que se referem às fórmulas tradicionais sobre
como se deve efetuar a justiça distributiva348, chegamos a um impasse que é, aparentemente
insuperável, afinal, podemos nos perguntar se é justo tratarmos de maneira igual quem é bom/virtuoso
e quem é mau/vicioso, o que aparentemente nos parece injusto. Parece injusto, também,
recompensarmos a capacidade (talento) em detrimento do mérito (esforço), mas, quando aquele que
se esforça e mesmo assim não realiza a tarefa com a mesma qualidade que aquele que tem talento,
isso nos parece injusto da mesma maneira349. Ou se é mais justo ignorar as circunstâncias externas ao
indivíduo e recompensar apenas o mérito ou o talento; ou levar em consideração as suas
circunstâncias externas, e então recompensar aquele que se sair melhor, independentemente do mérito
ou do talento?350 A conclusão aparente a qual Wolff parece chegar é: “Não existe justiça que estenda
realmente uma igual distribuição do que quer que seja a todos os seres humanos” (WOLFF, 2009, p.58).
Uma possível solução para superarmos esse impasse pode ser, em vez de decidir entre qual
o critério mais relevante conforme aquilo que o indivíduo é – se ele tem talento ou mérito, se as
circunstâncias foram favoráveis ou desfavoráveis para uma ação benéfica ou onerosa –, seja, talvez,
optar pela alternativa consequencialista e considerar, tão somente, o que o indivíduo fez 351.

As possibilidades de partilha dos bens são, via de regra, quatro: “a cada um a mesma coisa que a todos”, “a
cada um conforme as suas realizações”, “a cada um conforme o mérito”, “a cada um conforme as
necessidades”. Cf. PARIJS, 1997; PERELMAN, 1996; RAWLS, 2003; RAWLS, 2000; WALZER, 2003.
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“É justo, do ponto de vista dos indivíduos, que cada um receba vantagens sociais (remuneração,
consideração, qualidade de vida) na proporção de sua inteligência? Mas, por definição, os dons e os talentos
são inatos e naturais, e o fato de fulano ser, coitado, um pouco estúpido, não dependeu dele” (WOLFF, 2009,
p.64).
349

“Decerto, o mérito pessoal depende do caráter próprio da pessoa; mas esse caráter próprio, por seu turno,
depende da pessoa ou depende de outra coisa, natureza, família, sociedade, tudo o que se quiser? Cá estamos,
portanto, diante de um dilema. Pois, se respondermos que é preciso, para tratar alguém justamente, trata-o
somente em função do que ele é, fazendo abstração de tudo o que não depende dele, o que resta? ” ( WOLFF,
2009, p.65).
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“O núcleo racional comum que elas compartilham é o seguinte: o que é justo, nos dois casos, é que cada
pessoa seja tratada como merece, mais precisamente, ela deve receber (da comunidade, da autoridade externa,
do pai, do juiz, de Deus, etc.) um quantum de bem ou de mal proporcional ao quantum de bem ou de mal de
que ela é responsável. O tanto de bem ou de mal de que ela é a “causa”, o tanto de bem ou de mal lhe deve ser
351
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Determinar a responsabilidade do indivíduo pelos atos a partir dos benefícios e danos que o têm como
causa pode, a princípio, sem discussão, servir de critério para a justiça corretiva, mas surge uma
dificuldade quanto à justiça distributiva, afinal, a partilha de bens ou de ônus se estabelece, a priori,
a partir do que os indivíduos são, e não, a posteriori, a partir do que eles fizeram. É a partir dessa
dificuldade que Wolff recorre ao conceito de “véu de ignorância” de John Rawls 352. Não havendo
necessidade de nos aprofundarmos na teoria da justiça do jurista estadunidense para fins de nossa
compreensão da reflexão de Wolff, basta lembrarmos que o véu de ignorância é uma hipótese em
que, diante do estabelecimento de um contrato social entre indivíduos que resolvem fundar uma
sociedade, para garantir a existência da justiça, seria necessário que cada um dos contratantes se
despojasse de todas as suas particularidades – como se colocassem um véu de ignorância sobre os
próprios olhos – não sabendo a que grupo social pertençam; se são ricos ou pobres, ignoram a qual
raça ou religião pertencem, não sabem se são talentosos ou desprovidos de talentos, se são saudáveis
ou enfermos, enfim, quaisquer características próprias seriam desconsideradas, na medida em que
cada um teria que escolher quais seriam os princípios mais justos para a fundação dessa sociedade.
Na perspectiva de Rawls, na medida em que todos estão sob o véu de ignorância, todos seriam
forçados a escolher os princípios mais gerais e não poderiam beneficiar quaisquer grupos, na medida
em que não saberiam a qual grupo pertenceriam. Pois bem, esses princípios gerais seriam,
resumidamente, segundo o jurista estadunidense, a imparcialidade e o acesso livre e irrestrito às
liberdades básicas, como de pensamento, crença e expressão; e a equidade na distribuição dos bens e
riquezas, de modo que seja vantajosa para todos os membros da sociedade. A distribuição dos bens
não deve ser, necessariamente, igualitária, mas equitativa, recompensando devidamente o mérito e os
talentos que promovem os maiores bens à sociedade – desde que contribuam, de fato, para melhorar
a condição dos menos favorecidos, e desde que respeitem o princípio de igualdade de oportunidades,
qual seja, que as posições de poder e riqueza estejam abertas e acessíveis para todos353.
Embora a proposta de Rawls seja tentadora, segundo Wolff, e possa mesmo promover uma
sociedade mais justa – mesmo que seja perfeitamente justa – sem misérias, sem violência, sem
conflitos de classes, sem ressentimento ou vergonha daqueles que estão em condições mais
‘causado’, a fim de estabelecer-se (distribuição) ou restabelecer (correção) a justiça […]Os dois conceitos de
justiça parecem, então, aplicar-se, um e outro, à pessoa e àquilo pelo qual ela pode ser considerada
responsável”. (WOLFF, 2009, p.66).
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Cf. RAWLS, 2000, Cap. III.

“É então que alguém observaria que, caso se concedesse um pouco mais àqueles que trabalhassem mais
para a sociedade ou àqueles que fizessem um trabalho mais difícil ou àqueles que possuíssem um talento mais
raro, a sociedade funcionaria melhor, produziria mais bens, dos quais todos poderiam se aproveitar, inclusive
os que tivessem menos talentos ou os que trabalhassem menos; em outras palavras, os menos favorecidos
teriam, talvez, mais vantagens do que teriam numa sociedade em que todo mundo tivesse exatamente as
mesmas vantagens” (WOLFF, 2009, p.75). Cf. também RALWS, 2000.
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desfavoráveis, essa sociedade justa seria, mesmo, virtuosa, onde prevalecesse a virtude da amizade?
Eis a ressalva que Wolff faz em relação a Rawls:
Provavelmente, com a justiça, a causa essencial das tensões sociais e das inimizades
seria definitivamente afastada. Mas não é por isso que na sociedade reinaria a
amizade, que supõe valores comuns, um reconhecimento mútuo e, no fundo, um
tratamento do outro totalmente oposto ao que é requerido pela justiça. Ao amigo
devemos um tratamento particular, porque ele é amigo (e é exatamente nisso que
consiste a amizade), ao passo que devemos, na qualidade de justo, um tratamento
igual para todos, quem quer que seja. (WOLFF, 2009, p.78-9).

A amizade é uma virtude essencial para a vida social; ela pode ser considerada, de fato, uma
virtude política354, afinal, é uma virtude da comunidade. É a partir dela que os cidadãos são
considerados iguais, é a partir dela que o sentimento de pertencimento a uma comunidade existe.
Quando cidadãos de uma mesma cidade possuem esse sentimento, ele promove a diferenciação entre
os cidadãos daquela cidade e os outros, o que fortalece o vínculo entre eles, estabelecendo assim os
limites daquela comunidade política. A amizade estabelece, neste sentido, uma condição de
privilégio, pois os amigos veem-se a si mesmos em uma condição privilegiada em relação aqueles
que estão fora da esfera da amizade. Podemos restringir essa condição de amizade, também, às
relações mais íntimas e familiares, mas o fato é que, estendida à toda a comunidade política, a amizade
assegura uma sustentação afetiva para a vida social. Por essa razão, Wolff considera que a justiça se
torna uma virtude oposta à da amizade, na medida em que a justiça se restringe às relações no interior
da comunidade política como um todo, sem ampliar-se para além de si mesma, alcançando as outras
comunidades – uma vez que o homem justo não tem obrigações com membros de outras comunidades
políticas, a não ser aquelas atestadas pela própria comunidade –, tampouco restringindo-se às relações
mais íntimas, como amigos e familiares355. Logo, sendo estritamente justo, o homem justo acaba por
preterir a seus amigos e familiares, tratando-os, ordinariamente, como trata a todos os outros. Ele não
será generoso ou caridoso, tampouco indulgente ou compassivo, será justo, e buscará aplicar os
princípios da justiça independentemente de quem quer que seja. Sendo assim, os sentimentos de afeto
que um pai deve a um filho ou um filho a um pai; ou o amor que os cônjuges devem um ao outro
reciprocamente; ou a confiança e ternura que os amigos compartilham entre si; nada disso interessaria
ao homem justo, que será estritamente racional para considerar apenas os princípios da justiça.
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Cf. ARISTÓTELES, 2002, Livros VIII e IX.

“[…] nada, nas regras de justiça que presidem a sociedade, obrigaria os homens a conduzir-se de uma
maneira justa para com membros das sociedades vizinhas, tanto quanto não seriam obrigados a ser generosos
ou caridosos para com membros de sua própria comunidade. No fundo, como a justiça só tem sentido para a
comunidade e dentro da comunidade (qualquer que seja), ela enfrenta os dois tipos de limite de toda
comunidade: ela não se estende, para além da comunidade, até as outras comunidades mais englobantes ou até
à humanidade por inteiro; ela não desce, para aquém da comunidade, até as comunidades mais reduzidas (a
tribo ou a família, por exemplo) ou até cada homem em particular” (WOLFF, 2009, p.79).
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Agindo por afeto, compaixão ou generosidade, ele não seria injusto, mas talvez fosse imoral, pois a
virtude da amizade implica um tratamento preferencial ou privilegiado, uma parcialidade que é
propriamente humana, mas contrária à justiça. Fica então posta a pergunta: “Quando é necessário
tratar de maneira privilegiada, diferenciada, parcial, e quando é preciso tratar de modo anônimo,
indistinto, imparcial? Quando é preciso ser amigo e quando é preciso ser justo? ” (WOLFF, 2009, p.80).
A partir desse questionamento, Wolff conclui que, embora a justiça seja uma virtude estranha, e até
certo ponto, um pouco indefinível, é evidente que ninguém deseja a injustiça, o que torna a justiça a
virtude mais desejável, apesar de sua indefinição e possíveis contradições356.

5.2 A virtude por excelência: a Justiça como equidade

A partir dessa reflexão de Wolff sobre a justiça, iremos, neste capítulo, desenvolver uma
análise sobre a virtude e a justiça na filosofia moral e política de Holbach. Veremos que o barão
estabelece como critério fundamental da justiça a equidade natural e que a virtude não é, para ele, um
conceito abstrato, um conjunto de regras morais, mas um conjunto de práticas e atitudes que alicerçam
a vida social, pois são o liame das relações não apenas sociais, mas pessoais e afetivas, sem as quais
os indivíduos não teriam interesse, necessariamente, em agir bem em relação aos outros.
Contudo, antes de analisarmos mais cuidadosamente como esse interesse pela felicidade
pessoal é direcionado para a virtude, precisamos retomar o Sistema da Natureza e o que já foi dito
sobre a ontologia dos seres humanos para explorar melhor e tornar mais claro um ponto que possa ter
parecido um tanto obscuro ou até mesmo contraditório até aqui. Afinal, como vimos no início (cap.1,
1.1; cap. 2, 2.2) podemos nos perguntar: como se configuram as relações afetivas e sociais entre os
indivíduos em uma perspectiva materialista se, afinal, segundo os críticos do materialismo, sem uma
alma e o livre-arbítrio, os indivíduos seriam meros autômatos, agiriam mecanicamente em vista dos
próprios interesses, o que nos leva a impossibilidade de uma moral, que é por definição decorrente
da liberdade humana? Ou podemos ainda questionar, a partir dessa ideia, como seria possível que os
sentimentos de ternura, humanidade, afeição prevalecessem diante da animosidade e do conflito entre
seres que são físicos e movidos unicamente pelo desejo por prazeres e seus interesses pessoais? Em
suma, como Holbach propõe erguer um edifício moral cujos alicerces são os conceitos de interesse
pela felicidade e a virtude, se esses conceitos parecem ser diametralmente opostos?
A resposta a essa questão está justamente nos fundamentos materialistas do sistema
filosófico de Holbach. Como dissemos anteriormente, uma vez sendo o ser humano estritamente
físico, ele é constituído dos mesmos elementos que constituem a todos os seres existentes no universo.
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Como demonstramos no primeiro capítulo, esses elementos primordiais que os constituem, as
“moléculas de matéria”, relacionam-se entre si por meio das afinidades dentre elas, ou seja, a partir
de suas qualidades intrínsecas. Moléculas com qualidades semelhantes se aglutinam e compõem um
corpo; moléculas com qualidades distintas se repelem ou se afastam, podendo, inclusive, destruir uma
combinação existente; moléculas com qualidades distintas podem, também, aglutinar-se por meio de
um terceiro tipo de molécula que sirva de intermediação entre as duas primeiras, distintas entre si.
Holbach faz, assim, uma passagem dessa configuração das moléculas de matéria para a configuração
dos corpos naturais e do corpo humano. Um corpo que persevera em sua existência – usando a
expressão clássica de Espinosa – é um corpo que tem suas partes em conformidade entre si. Assim,
podemos ler no Sistema da Natureza:
Em todos os fenômenos que o homem nos apresenta, desde o seu nascimento até o
seu fim, não vemos senão uma sequência de causas e de efeitos necessários, em
conformidade com as leis comuns a todos os seres da natureza. Todas as suas
maneiras de agir, suas sensações, suas ideias, suas paixões, suas vontades e suas
ações são consequências necessárias de suas propriedades e daquelas que se
encontram nos seres que o agitam. Tudo aquilo que faz e tudo aquilo que nele se
passa são efeitos da força da inércia, da gravitação sobre si, da virtude atrativa e
repulsiva, da tendência a se conservar – em poucas palavras, da energia que ele tem
em comum com todos os seres que nós vemos. Esta nada mais faz do que mostrar-se
no homem de um modo particular, que é devido à sua natureza particular, pela qual
ele é distinto dos seres de um sistema ou de uma ordem diferente” (HOLBACH, 2010a,
p.108, grifo nosso).

Assim como as moléculas com qualidades em conformidade associam-se e formam um
corpo – como um ser vivo –, uma sociedade também é formada pela associação de corpos com
qualidades também semelhantes, cuja conformidade entre eles serve para formar uma unidade que
permite estender sua existência de modo mais duradouro. Ou seja, das moléculas aos seres humanos,
e dos seres humanos às sociedades, as relações entre seres de qualidades semelhantes e contíguas
constituem um organismo que, quanto mais forte forem os seus vínculos, devido a uma maior
semelhança nos seus elementos constituintes, mais força e resistência esse ser possuirá para
conservar-se. Logo, uma sociedade perene é aquela cujos membros estão em consonância entre si e
cuja felicidade geral é distribuída o mais equanimemente possível. A conservação da sociedade, nesta
perspectiva, depende do grau de virtude e de justiça que possibilita essa distribuição equitativa da
felicidade entre os seus integrantes. E do mesmo modo como todo corpo está sujeito à dissolução
depois de um prolongado período de existência, as sociedades, necessariamente, tendem a se
dissolver, porque suas partes tendem, definitivamente, a se chocarem umas contra as outras, mais
cedo ou mais tarde, ou simplesmente porque a energia necessária para a manutenção do todo tenha já
se esgotado, não sendo mais capaz de conservar essa associação. É neste ponto que o pensamento
político de Holbach se desenvolve, pois, ele atribui a função da manutenção da sociedade não apenas
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à vontade de suas partes, ou seja, aos integrantes da sociedade, mas, principalmente, àquela parte
central que organiza e administra a combinação; trata-se, no caso do corpo político que forma a
sociedade, da autoridade soberana, que é formada por aquele ou aqueles investidos da autoridade
legítima para governar. A função da autoridade soberana deve ser, neste sentido, adiar pelo maior
tempo possível essa dissolução iminente do corpo político pelo qual ele é o responsável pela
manutenção. Voltaremos a esse ponto no capítulo seguinte (cap. 6, 6.2).
Podemos, portanto, colocar a seguinte questão: na medida em que Holbach afirma que cada
indivíduo pensa e age de maneira particular, conforme seu temperamento, que é único, e conforme
as circunstâncias exteriores que o afetam, como garantir as semelhanças necessárias à coesão que
forma uma sociedade consistente e persistente? Esta é a questão que, a princípio, A Moral universal
busca confrontar e apresentar uma solução, que não é definitiva, vale lembrar, afinal, pela própria
dinâmica da matéria, todo corpo, inclusive o corpo político, tende a se dissolver em algum momento
e dar origem a um novo corpo, ou seja, a uma nova forma de agregação e organização social. Como
o próprio barão enfatiza no “Prefácio”:
Tal é o objetivo com o qual nos esforçamos para contribuir nesta obra, em que
tentamos mostrar detalhadamente a natureza do homem moral, sua tendência
invariável, os desejos e as paixões que a movem; os princípios da vida social; as
virtudes que mantém e os vícios que perturbam a sua harmonia (HOLBACH, 2015,
p.XXXVII, grifo nosso).

É assim que vemos o papel essencial das virtudes sociais como práticas morais que reúnem
os interesses particulares dos cidadãos em torno de um mesmo interesse comum, que seria justamente
o bem-estar e prolongamento da sociedade. Podemos dizer, inclusive, que A Moral Universal pode
ser vista como o esforço intelectual de Holbach em solucionar, com mais rigor e precisão, a ideia
lançada alguns anos antes com o Sistema da Natureza, da qual a relação entre a moral ateia e a
concepção de natureza automovente não estava ainda bem concatenada e desenvolvida com uma
psicologia social, e complementando também as obras de 1773, que ainda não haviam tido a moral
natural como núcleo temático, embora algumas das proposições de A Moral Universal já se
encontrassem ali em gérmen. Porém, nesta obra de 1776, temos o desenvolvimento de uma psicologia
social que constitui uma ordem moral e política muito bem constituída e fundamentada.

*
A seguir, neste capítulo, vamos tratar das virtudes e vícios sociais, no sentido de sua utilidade
comum, ou seja, iremos demonstrar como Holbach propõe que as ações humanas devam ser
direcionadas para o bem comum, visando à manutenção do vínculo social entre os integrantes da
sociedade. O direcionamento das paixões, conduzido em vista dos princípios da sociabilidade natural
e do pacto, possibilitam um sistema de recompensas pelas virtudes e punições pelos vícios que é
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levado a cabo pela autoridade soberana. As paixões e ações humanas e suas consequentes virtudes e
vícios têm, neste sentido, duas dimensões: a do interesse do indivíduo em relação a si mesmo e aos
outros com os quais convive, e a do interesse da autoridade soberana ou do poder político, que deve
estabelecer mecanismos institucionais e providenciar costumes e hábitos sociais capazes de bem
orientar os interesses individuais. Compreender esse mecanismo de organização afetiva e social é
importante para termos uma dimensão mais precisa dos fundamentos teóricos da filosofia política do
barão.
Primeiramente, vejamos como ele define a virtude em suas obras de 1773. Em La Politique
Naturelle, por exemplo, ele associa a virtude ao interesse e ao amor por si mesmo, de maneira que as
ações virtuosas só são passíveis de serem praticadas pelo indivíduo que, ao longo de sua formação
pessoal, afetiva e social, desenvolveu devidamente a sua consciência moral e fortaleceu o seu amorpróprio legítimo. Nas palavras do próprio barão:
[…] o interesse, ou o amor esclarecido de si é o fundamento das virtudes sociais; é
o verdadeiro motivo de tudo o que o homem faz a serviço de seus semelhantes. A
virtude não é senão a utilidade dos homens vivendo em Sociedade. Ser virtuoso é ser
sociável, é contribuir para a felicidade daqueles com os quais nosso destino nos liga,
a fim de estimulá-los a contribuir com a nossa própria felicidade” (HOLBACH, 2008b,
p.10).

A virtude tem por princípio e meta a utilidade geral, isto é, o bem-estar de todos os membros
da sociedade. Em outras palavras, uma ação virtuosa é toda ação que promove o maior bem público
possível e tem em vista a felicidade de toda a sociedade. Ela não se restringe a uma classe, a um grupo
ou aos iguais, ela tem por princípio o sentimento de humanidade que é a base da sociabilidade natural
e leva em consideração todos aqueles que pertencem ao mesmo corpo político e, se possível, mesmo
a todos os membros da espécie humana. Por esse motivo, não é possível ser virtuoso sem ser, antes
de tudo, racional. A razão esclarecida, o sentimento de humanidade desenvolvido e a virtude
fortalecida pelo amor por si mesmo seriam, neste sentido, a fonte da qual emerge a coesão social e a
felicidade, como vemos Holbach afirmar na seguinte passagem de La Politique naturelle: “A
felicidade permanente de um Povo só pode ser solidamente fundada sobre uma razão esclarecida, no
amor sincero pelo bem público, pelos bons costumes e pela virtude. Homens sem luzes e sem
costumes são feitos para tornarem-se escravos cedo ou tarde” (HOLBACH, 2008b, p.43).
A partir dessa análise sobre a virtude, é importante notar que Holbach associa moral e
política como sendo ambas pertencentes à necessidade natural do ser humano de viver em sociedade;
isto é, moral e política não são atividades ou ciências distintas, tampouco artifícios criados por
indivíduos dotados de poder para impor e sustentar a sua dominação sobre os outros, mas, antes, são
aspectos que pertencem ao mesmo registro da natureza humana, que é a sociabilidade e os meios de
fazer com que essa sociabilidade emerja a partir da experiência da vida em comum. Há, assim, uma
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inclinação natural à uma ordem moral e política no interior da natureza humana, a partir da qual
emerge, junto da sociabilidade natural, a necessidade da justiça e da autoridade. Assim, moral e
política se veem intrinsecamente ligadas, como vemos o próprio barão afirmar na “Introdução” do
Système Social: “A Moral não tem força se a Política não a apoia; a Política é vacilante e se extravia,
se ela não é sustentada e auxiliada pela virtude. O objetivo da Moral é fazer os homens conhecerem
que seu maior interesse exige que eles pratiquem a virtude; o objetivo de todo governo deve ser de
fazê-los praticá-la” (HOLBACH, 1994, p.22). Ou seja, a moral, enquanto ciência e conhecimento das
relações e deveres entre os seres sociais, não é suficiente para garantir uma ordem social capaz de
promover a virtude e a justiça estendidas a toda a sociedade, dada a grande quantidade de indivíduos
que a ela pertençam, e a grande diversidade de relações e interesses que daí procedem, o que
implicaria, por exemplo, disputas pelos mesmos bens ou conflitos por riquezas e poder dos quais a
moral, sozinha não daria conta de resolver. Isso nos leva, portanto, à necessidade da política, que é o
instrumento da sociedade para promover a regulação dessas relações e impedir, nelas, o arbítrio e a
injustiça. Ou seja, a política nada mais é que o uso do poder, por meio das forças reunidas em
sociedade, de modo legítimo e garantindo os direitos naturais, de impor a moral, para, assim,
providenciar a justiça e a felicidade a todos os membros do corpo político. Holbach, inclusive,
enfatiza que o objetivo do Système Social é apresentar os princípios filosóficos que demonstram e
asseguram essa união entre a moral e a política, mediante seu elemento unificador que seria,
justamente, a virtude357:
Tais são os princípios sobre os quais deve-se fundar um sistema Moral e Político,
que, para ser útil, deve ser somente um encadeamento de verdades direcionadas a
provar a necessidade de confundir os interesses dos soberanos com aqueles de seus
súditos e os interesses de cada um dos súditos com aqueles de seus associados
(HOLBACH, 1994, p.23).

Uma passagem do Éthocratie é ainda mais emblemática sobre o papel que Holbach atribui
à virtude para a manutenção da sociedade:
A história do mundo nos prova que os vícios e as paixões dos soberanos e dos povos
foram sempre a verdadeira causa da ruína das sociedades, e que somente a virtude
pode sustentá-las e torná-las felizes. A justiça, a bondade, a reunião dos interesses
de todos os cidadãos com aqueles dos seus chefes, eis o único meio de conservar um
Estado e de lhe dar a consistência necessária para durar, para resistir aos golpes da
fortuna (HOLBACH, 2008a, p.16).

A virtude é, a rigor, o que promove o bem social, ela contribui para a estabilidade e duração
da coesão do corpo político, ao associar o interesse pessoal de cada um pela felicidade, inclinação

Não por acaso, o título original completo desta obra de 1773 é “Système Social ou Princípios naturais da
moral e da política com um exame da influência do governo sobre os costumes”.
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intrínseca e inexpugnável da natureza humana, ao interesse de todos os outros membros da sociedade,
interesse intrínseco ao corpo político. Diferentemente de Hobbes, por exemplo, que propõe a coerção
do interesse pela autoconservação por meio de um artifício externo que seria o poder soberano, que
faz uso do medo da morte como força motora da fundação do Estado, Holbach, embora não exclua a
necessidade dessa força externa, também faz uso de um recurso inerente à natureza humana, porém,
ele substitui o medo da morte violenta pela sociabilidade natural e a sua flexibilização diante do
temperamento e das influências do ambiente sobre a conduta humana. Neste sentido, a virtude deve
ser incentivada pelo poder soberano, por meio de um sistema de educação, pelas leis, pelos costumes
e por um sistema de recompensas e punições estabelecidos institucionalmente.
Assim, a virtude não é estimada em si mesma, como se ela representasse um bem aquém da
própria experiência humana. O seu valor está no bem que ela proporciona à sociedade, isto é, pelas
vantagens que ela atrai nas relações entre os cidadãos; ela é, desse modo, um meio e não um fim em
si mesmo: “A virtude é amável somente porque ela é útil; ela é útil somente porque ela contribui para
o bem durável dos habitantes desse mundo” (HOLBACH, 1994, p.39). Como Holbach bem afirma em
A Moral Universal, a virtude não é aquilo que é contrário às inclinações da natureza do ser humano,
pelo contrário, ela é, justamente, o aprimoramento dessa natureza. Diferentemente de como a
consideram algumas tradições filosóficas, ela não consiste em uma renúncia ao próprio bem-estar,
tampouco em um combate ou tentativa de aniquilação das próprias paixões e desejos; em suma, ela
não rebaixa as qualidades intrínsecas da natureza do indivíduo, pelo contrário, ela revela suas
qualidades superiores.
Podemos dizer ainda que a virtude nada mais é que a razão aplicada à vida social, ou melhor,
a virtude é a razão em atividade no corpo político. Ela é a expressão do desenvolvimento da
sociabilidade e do sentimento de humanidade, ou seja, ela é a demonstração clara de que o ser humano
superou sua condição meramente animal e sensível e tornou-se, plenamente, um ser inteligente. Como
vimos no segundo capítulo da primeira parte, a razão é o uso adequado das faculdades intelectuais
em vista do bem pessoal do indivíduo, bem este que está diretamente ligado ao bem comum, devido
à relação entre a estima que ele tem por si mesmo – o seu amor-próprio legítimo – e a estima de seus
semelhantes por ele – a sua consciência moral. A definição de virtude que vemos em A Moral
Universal é a seguinte: “A virtude em geral é uma disposição ou vontade habitual e permanente de
contribuir para a felicidade constante dos seres com os quais vivemos em sociedade” (HOLBACH,
2015, p.77). Ela consiste no amor de si mesmo, na boa direção do interesse, na boa conduta que
conquista a estima dos outros. Como vimos, Holbach afirma que o ser humano possui o desejo de ser
estimado e considerado, de ser querido e respeitado pelos outros, de ter a boa opinião deles sobre si
mesmo: “O que será, com efeito, que mais desejamos nesse mundo, senão nos fazer querer, estimar,
honrar e respeitar pelos outros, fazer que os outros tenham uma boa opinião sobre nós e desfrutar
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constantemente de uma satisfação interior que nada pode arrebatar? A virtude fornece todas essas
vantagens” (HOLBACH, 2015, p.82).
Se por um lado, como vimos, quando agimos viciosamente e causamos danos aos nossos
concidadãos, atraímos para nós os sentimentos de vergonha, remorso e arrependimento, que abalam
nosso amor-próprio porque atraem o desprezo ou o ódio deles por nós, por outro lado, a prática da
virtude atrai os sentimentos de afeição, de estima e de reconhecimento, que formam e nutrem o nosso
amor-próprio, fortalecendo assim nossa sociabilidade e nosso sentimento de humanidade; como
Holbach afirma em La Politique naturelle, esses sentimentos por si só são “a recompensa da virtude”
(HOLBACH, 2008b, p.17)358.
É importante destacar um ponto sobre a concepção de virtude que Holbach nos apresenta.
Ela não é fruto de uma mera atitude racional – embora a razão, como vimos, seja essencial para
sermos virtuosos, porque é a razão que guia o interesse na direção da virtude359. A imaginação,
contudo, também cumpre um papel fundamental, porque é ela que nos permite sentir os sentimentos
dos outros por nós, porque, como vimos, a imaginação é uma das bases da consciência moral. Sem a
imaginação, não seríamos capazes de enxergar-nos a nós mesmos pelo olhar dos outros indivíduos e
não poderíamos saber se nossa conduta está adequada ou não, porque não poderíamos projetar os
sentimentos deles em nós, assim não saberíamos se nossa conduta mereceria ser estimada e
reconhecida ou odiada e desprezada por eles, nós acreditaríamos que sempre estamos certos e que
nossa conduta é sempre adequada360. Sem a imaginação, não seríamos seres sociáveis, porque não
conseguiríamos nos relacionar devidamente com os outros, seríamos apáticos e indiferentes a eles,
ou mesmo perversos, ou seja, seria o contrário do que a nossa sociabilidade nos exige para bem
convivermos: “De onde se vê que a consciência supõe uma imaginação que retrata para nós de uma
maneira viva e marcante os sentimentos que incitamos nos outros. Um homem sem imaginação só
representa para si mesmo pouco ou nada dessas impressões ou sentimentos; ele não se coloca no
lugar dos outros” (HOLBACH, 2015, p.62, grifo nosso)361.

Em A Moral universal, podemos ler algo semelhante: “A boa consciência é a recompensa da virtude; ela
consiste na segurança de que as nossas ações devem nos proporcionar os aplausos, a estima e a afeição dos
seres com quem vivemos” (HOLBACH, 2015, p.63).
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“Todo homem que não reflete não tem tempo de julgar a si mesmo” (HOLBACH, 2015, p.61).

“O comércio da vida nos ensina mais ou menos prontamente os meios que devemos empregar para merecer
a benevolência das pessoas com quem vivemos habitualmente ou que nos são apresentadas pelo movimento
da sociedade. Refletindo sobre aquilo que nós exigimos dos outros para ficarmos contentes com eles, logo
descobrimos o que devemos fazer para que eles fiquem contentes conosco” (HOLBACH, 2015, p.763).
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Lemos no Système social uma consideração semelhante: “Um coração sensível, uma imaginação viva,
exercitados pela experiência e pela reflexão, nos fazem tomar parte nos prazeres e nas penas de todos os seres
de nossa espécie; uma alma honesta interessa-se por tudo o que toca os homens; ela se rejubila ou geme com
eles em espírito com seus infortúnios, sem mesmo ser levada a senti-los” (HOLBACH, 1994, p.97).
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*
Pois bem, esclarecido o conceito de virtude, e diante da reflexão de Wolff sobre a justiça,
podemos nos debruçar sobre a concepção de Holbach a respeito dessa virtude. Para o barão, a
felicidade só é possível com a justiça. Ele dá a seguinte definição de justiça em A Moral universal:
“O único dever do ser sociável é ser justo. A justiça é a virtude por excelência; ela serve de base para
todas as outras” (HOLBACH, 2015, p.85). Encontramos a mesma definição no Système social: “A
primeira das virtudes, aquela que serve de fundamento a todas as outras, é a Justiça” (HOLBACH, 1994,
p.121); e no La Politique naturelle: “A Justiça é a verdadeira base de todas as virtudes sociais”
(HOLBACH, 2008b, p.29). A justiça cumpre, assim, uma função específica na filosofia moral do barão;
é a partir dela que a vida em sociedade é possível. Holbach utiliza o termo não exatamente como um
conceito jurídico, no campo do direito, mas mais como um princípio moral que significa, estritamente,
a equidade e a reciprocidade como suporte para as relações sociais362. Ele estabelece a justiça como
a principal virtude a partir de um raciocínio muito simples, porém poderoso: na medida em que o ser
humano tem como dever cuidar de si mesmo, ele tem o dever de auxiliar os seus concidadãos, uma
vez que ele não é capaz de cuidar de si mesmo sem o auxílio dos outros, logo, ele deve retribuir-lhes
esse auxílio: “Em uma palavra, a justiça nos prescreve de fazer aos outros somente aquilo que
gostaríamos que eles fizessem a nós, e por consequência de nos abster de tudo o que pode lhes
prejudicar ou lhes desagradam” (HOLBACH, 1994, p.121).
Os direitos asseguram a justiça na sociedade. Eles são a aplicação da equidade natural363 das
relações sociais no contexto da ordem institucional do corpo político: “O direito é toda faculdade ou
poder cujo exercício está em conformidade com a justiça ou a utilidade da sociedade” (HOLBACH,
1994, p.121). Embora Holbach, com sua defesa da desigualdade natural e sua crítica à igualdade, seja
favorável a uma assimetria nas relações de poder instituídas na sociedade, em que seja possível
identificar uma hierarquia de forças e direitos que estão em conformidade com a utilidade, estando a
autoridade soberana no topo desta hierarquia, e os cidadãos mais comuns em sua base, essa assimetria
de poder e força é contrabalançada pelo princípio da justiça. São os direitos que impedem o mais
forte, o mais poderoso, o mais rico de prejudicar ou abusar do mais fraco e do mais pobre. Aquele
que está em uma escala maior de autoridade legítima tem o direito de regular a conduta daqueles que
estão a ela submetidos, porque essa autoridade está fundada sobre os bens e as vantagens que ela

“Podemos definir a justiça como uma virtude ou disposição habitual e permanente de manter os homens no
gozo de seus direitos e de fazer por eles tudo aquilo que gostaríamos que eles fizessem por nós” ( HOLBACH,
2015, p.85).
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“Dá-se à justiça o nome de equidade, porque ela remedia a desigualdade que a natureza colocou entre os
homens” (HOLBACH, 1994, p.122)
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proporciona aos seus subalternos; a autoridade dos pais sobre os filhos, dos chefes sobre os
empregados, dos governantes sobre os súditos; todos esses são exemplos de uma autoridade que se
institui a partir da equidade natural, seguindo os princípios da reciprocidade. Voltaremos a esse ponto
no capítulo seguinte (cap. 6, 6.2), em que desenvolveremos suficientemente essa perspectiva da
autoridade legítima.
Enfim, todo poder é legítimo quando visa ao bem-estar, à felicidade e aos direitos daqueles
sobre quem ele é exercido. O poder é, justamente, em uma conotação legítima, a faculdade de orientar
e conduzir a vontade dos outros em vista de um bem próprio e comum a ambos. Caso esse poder seja
exercido arbitrariamente, ou sem proporcionar nenhum bem àqueles sobre os quais ele se impõe, ele
é ilegítimo, pois se fundamenta no abuso e na violência, sendo contrário, assim, à natureza das coisas.
Holbach reconhece que todo ser humano tem, de maneira natural, aversão a qualquer poder exercido
sobre si, porque ele julga que esse poder está se sobrepondo à sua liberdade, que é, como vimos, uma
paixão muito forte da natureza humana; é necessário, desse modo, que as vantagens dessa
subordinação sejam claras, caso contrário, ele considerará a relação ilegítima, porque se verá
injustiçado, desde que o bem que ele receba seja considerado insuficiente ou desproporcional ao
sacrifício de sua liberdade364.
Embora Holbach reconheça também, assim como Hobbes e Espinosa365, que o amor por si
mesmo naturalmente inclina todos os seres humanos a desejar o poder, pois este seria o meio mais
fácil de conseguir os bens que se deseja e alcançar o próprio bem-estar e felicidade, como vimos, as
leis que regem a natureza humana e os deveres morais estabelecem limites estreitos para o exercício
do poder. Como vimos no capítulo 2 (2.5; 2.6), há, por exemplo, uma delimitação clara do uso das
paixões em favor da felicidade: a ambição, o desejo pelas riquezas ou pela glória, por exemplo,
embora sejam paixões que podem mobilizar fortemente a vontade dos indivíduos, podem também ser
paixões úteis quando são orientadas para a utilidade comum, desde que sejam direcionadas a um
objeto de desejo que as torne vantajosas à sociedade.
Holbach também propõe que todo ser humano tem naturalmente a inclinação não só de
desejar o poder, mas de demonstrar aos outros e a si mesmo que ele o possui. Todo indivíduo é capaz
de qualquer atitude para demonstrar o que ele é capaz de fazer, de demonstrar seus talentos e
capacidades, ou mesmo de fazer o possível para esconder as próprias fraquezas e limitações, porque
tem o receio de, além de não merecer a admiração, tornar-se desprezível aos olhos dos outros.
Segundo o barão, para quem a natureza humana não pode ser modificada, mas moldada, conduzida,
“O amor pelo poder, assim como o amor pela independência e pela liberdade, são paixões inerentes ao
homem; elas não devem ceder senão ao bem que nos fazem, e que nós nos sentimos incapazes de proporcionar
a nós mesmos” (HOLBACH, 1994, p.158).
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Cf. HOBBES, 1973; ESPINOSA, 2007; CHAUÍ, 2003.
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orientada, tanto consequências boas como ruins para a sociedade decorrem dessa inclinação por
demonstrar o próprio poder. Um tirano, por exemplo, pode oprimir seus cidadãos ou invadir seus
vizinhos e empreender guerras desnecessárias apenas por sua vaidade, para demonstrar sua força e a
extensão de seu poder; por outro lado, um físico, em sua ambição de conhecer os mecanismos ocultos
da natureza, pode fazer descobertas extraordinárias e contribuir significativamente para o bem da
sociedade366.
A partir da configuração social que se dá pela sociabilidade e pela reciprocidade, quando o
integrante da sociedade que está acima dos outros – seja pela sua posição social, alcançada pelos seus
talentos e capacidades, em uma sociedade justa; seja pela posição social herdada pelo nascimento,
em uma sociedade corrompida por costumes injustos – abusa dos seus direitos, ele coloca sua própria
posição de poder em risco, pois dá aos outros o direito de resistirem a ele, ou de simplesmente ignorar
suas qualidades morais e sua posição, podendo agir, assim, em revelia à ordem natural. Ou seja,
usufruir do poder que se possui para oprimir e destituir os outros dos próprios direitos é, além de
imprudente e irracional, contrário à natureza das coisas: “A força não pode dar direitos que uma força
maior não possa aniquilar: a justiça pode conferir apenas direitos verdadeiros e legítimos; os direitos
da sociedade sobre seus membros fundam-se somente sobre os bens que ela lhes proporciona”
(HOLBACH, 1994, p.122). A justiça não limita ou impede o ser humano de usar o poder que possui
para empreender os meios necessários para alcançar sua felicidade, que é possível, como vimos, pela
garantia dos direitos naturais; no entanto, a justiça restringe o uso desse poder e da força quando eles
podem causar danos à sociedade ou a algum de seus membros em particular. Logo, a justiça equilibra
as liberdades e os direitos naturais para que todos possam exercer suas capacidades e buscar a
felicidade, dando vazão às inclinações sociáveis da natureza humana nessa busca comum pela
felicidade, que não é, sob essa lógica, uma luta generalizada.
Para Holbach, o papel do governo é, principalmente, assegurar a justiça entre seus cidadãos:
“Enfim, é a Justiça que, pelas leis equitativas e por uma sábia distribuição das recompensas e dos
castigos, excita a virtude, reprime o vício e conduz à razão, aqueles que seriam tentados em adquirir
seu bem-estar momentâneo por meio do infortúnio de seus semelhantes” (HOLBACH, 2008b, p.29). A
sociedade e os recursos sociais e econômicos que ela produz tornam-se, assim, um remédio para a
desigualdade natural a partir da organização de uma justiça social com base na equidade e na garantia
dos direitos naturais. Devellennes sugere que uma das bases da crítica à igualdade que Holbach
desenvolve se dirige mais especificamente à concepção igualitária de Rousseau, porque ela seria
contrária à natureza das coisas, pois parte de uma noção de contrato social que inverte as bases do
“Desafieis um homem de fazer algo, imediatamente vós o ofendeste, e ele fará esforços inacreditáveis para
vos mostrar que ele é suficientemente capaz de fazê-lo; se ele é resoluto em sua alma, ele irá se expor ao perigo
para vos provar seu poder” (HOLBACH, 1994, p.157).
366
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pacto social fundamentado na natureza humana, cujos princípios não seriam a reciprocidade e a
humanidade, mas as condições incivilizadas do estado de natureza, em que reina a individualidade
plena e a existência humana prescinde das relações sociais, que são necessárias na concepção do
barão. Para Devellennes, afinal, a desigualdade natural, para Holbach, é a base da felicidade comum
porque o barão pensa os indivíduos em termos estritamente sociais e não atômicos, como o faz o
filósofo genebrino367.
É por essa razão que o governo, por meio da autoridade soberana e suas instituições, possui
o poder natural e legítimo de regular a conduta dos cidadãos; é por meio desse poder que ela assegura
a justiça a todos os seus membros. O principal instrumento de que a sociedade dispõe para regular a
conduta dos cidadãos e orientá-la para a virtude é a lei. Holbach define a lei do seguinte modo: “As
leis são as vontades da sociedade, ou as regras de conduta que ela prescreve a cada um dos seus
membros para obrigá-los a cumprir entre si os deveres que a justiça lhes impõe, ou para impedi-los
de perturbar uns aos outros no uso de seus direitos” (HOLBACH, 2015, p.87). As leis, por serem a
expressão da vontade racional dos cidadãos, são evidentemente justas. Elas são injustas se permitem
aquilo que seja prejudicial ou inútil à sociedade, ou se proíbem ou dificultam aquilo que lhe seja
útil368; porém, por ser a vontade geral da sociedade, elas são, em si mesmas justas, porque
correspondem à natureza das coisas369. Como sugere Boulad-Ayoub, Holbach rompe com a tradição
teológico-metafísica em relação à natureza, objeto e função das leis civis; a diferença está somente
na sua linguagem jurídica e nas suas formas de aplicação e elegibilidade370.
O conhecimento da natureza que se dá pela experiência e a razão, ensina-nos o movimento
natural dos corpos, como eles agem, quais suas qualidades intrínsecas; é assim que conhecemos as
leis naturais; com as leis civis que regem a sociedade e a moral, portanto, não é diferente. Para
sabermos se uma lei é justa ou injusta, basta aplicarmos a ela a razão e a experiência para
compreendermos se ela foi útil ou nociva à sociedade: “Todas as leis decorrem da razão ou das
reflexões que nós fazemos sobre nossa própria natureza. Assim, todas as leis que a razão nos sugere
podem ser chamadas de leis naturais porque elas são fundadas sobre nossa natureza” (HOLBACH,
2008b, p.18). Holbach resume o que seja a lei nos seguintes termos: uma vez que a razão seja a
expressão da natureza, a lei é a expressão da razão, logo, as leis que organizam a sociedade, mesmo
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Cf. DEVELLENNES, 2016, p.325.

“Uma lei é injusta quando ela tem por objeto somente a utilidade de um só ou de um pequeno número, e
quando ela é nociva ao restante da Sociedade […] Uma lei é injusta quando ela tem por fundamento somente
a força, o interesse, o capricho daqueles que a impõe contra a vontade da sociedade” (HOLBACH, 2008b, p.20).
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“As leis, em sua significação mais extensa, são os resultados das relações necessárias que decorrem da
natureza das coisas. Esta definição se estende às leis físicas e morais. (HOLBACH, 2008b, p.18).
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Cf. BOULAD-AYOUB, 1991, p.132.
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que sejam leis civis constituídas pelos seres humanos, podem também ser chamadas de leis
naturais371, porque estão de acordo com a natureza e suas leis. Ou seja, as leis civis são as leis naturais
aplicadas “aos interesses, às circunstâncias, às necessidades de uma sociedade particular” (HOLBACH,
2008b, p.19). Ou seja, as leis civis são as leis naturais aplicadas, de uma maneira específica, a alguma
sociedade, em conformidade com as suas necessidades particulares: “elas fixam os deveres e os
direitos dos membros desta sociedade” (HOLBACH, 2008b, p.19). As leis naturais são eternas e
invariáveis, contudo, cada corpo possui suas próprias leis, decorrentes da sua organização – seu
materialismo filosófico o atesta –; e quando se trata das leis da sociedade, ou leis civis e positivas,
elas são circunscritas de acordo com a singularidade da sociedade em que elas estejam estabelecidas.
Como cada sociedade possui qualidades próprias que derivam da sua constituição – a extensão de seu
território, seu clima, sua fertilidade e recursos naturais, uma população mais ou menos ativa e
enérgica, etc. – cada sociedade terá necessidade de leis civis que estejam em conformidade com essa
constituição. Tudo o que deve ser providenciado, regulado ou proibido pelas leis civis deve estar em
conformidade com as necessidades da sociedade, isto é, devem estar em consonância com os
interesses, desejos, paixões mais ou menos fortes dos seus membros e dos seus governantes. Logo,
para que essas leis civis sejam consideradas justas e razoáveis, elas não podem se opor às leis naturais,
tanto em sentido amplo, segundo as qualidades inerentes à natureza humana, quanto em sentido mais
restrito, conforme as qualidades particulares e necessidades daquela sociedade. E vale lembrar, pela
natureza das coisas, assim como os corpos naturais passam por transformações e diferem de si
mesmos em momentos diferentes de sua existência, o mesmo é verdadeiro para as sociedades e suas
leis civis372; por exemplo, algumas leis úteis em um momento histórico de determinado povo deixarão
de ser úteis em outro momento, a partir da mudança em suas qualidades naturais, ou mesmo pelas
transformações dos interesses e costumes de sua população. Porém, a base das leis civis é sempre a
utilidade, que garante a conservação e perenidade daquela sociedade: “Quaisquer que sejam estas
leis; quaisquer que sejam as circunstâncias que as fazem nascer, é necessário que elas tenham a
utilidade presente por base, e que elas tornem felizes o maior número de indivíduos” (HOLBACH,
2008b, p.20).

“Esta força é a lei – ou a expressão das vontades e dos interesses de todos oposta às vontades e interesses
dos particulares. A lei é a razão da sociedade que se levanta contra a desrazão de alguns de seus membros a
fim de trazê-los de volta ao propósito da associação” (HOLBACH, 2008b, p.18).
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“As sociedades, assim como todos os corpos da Natureza, estão sujeitas a vicissitudes, a mudanças, a
revoluções; elas se formam, crescem e se dissolvem como todos os seres. As mesmas leis não podem lhe convir
nestes diferentes estados: úteis por um tempo, elas tornam-se inúteis e prejudiciais em outro” (HOLBACH,
2008b, p.20).
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Assim, a lei tem por função, necessariamente, assegurar a existência dos direitos naturais,
visto que todos eles possuem as mesmas necessidades e têm a pretensão a uma vida agradável373.
Como todos os indivíduos possuem a tendência a desejar exercer o poder sobre os outros e a resistir
ao poder que é exercido sobre eles, devido às suas paixões e ao amor que têm por si mesmos, a maior
força contrária que se pode colocar contra essas inclinações é a lei, que regula a conduta dos cidadãos,
incentivando-os a agirem de maneira virtuosa e útil à sociedade, e impedindo-os de causar danos aos
outros – a despeito da educação, que veremos mais adiante, e do desenvolvimento das qualidades
morais e sociáveis.
As leis naturais, por estarem em conformidade com a natureza e a razão, tem em vista,
sempre, nosso bem-estar e a felicidade comum. As leis civis, neste sentido, devem assegurar a
equidade natural que impede os indivíduos de prejudicarem uns aos outros, tendo por base, sempre,
a reciprocidade374. Logo, descumprir ou violar a lei seria quebrar o pacto social que se estabeleceu
com a associação e levar todo o edifício social à ruína. Para Holbach, descumprir o pacto, agir contra
o interesse da sociedade, violar a lei, é inadmissível, porque não importa quão distinta seja uma
sociedade em seus costumes, suas leis, seus preconceitos, os deveres e os interesses de todos os seus
membros são recíprocos e semelhantes, eles devem ter em vista a sua conservação.

*
O conceito de equidade natural utilizado por Holbach é facilmente equiparado à noção de
justiça utilizada por Epicuro. Epicuro, assim como o barão, não se preocupa em realizar uma distinção
clara entre natureza (physis) e cultura – ou convenção ou lei – (nómus)375. Epicuro afirma nas
Máximas Principais que “o justo segundo a natureza é a regra do interesse que temos em não nos
prejudicarmos nem sermos prejudicados mutuamente” (EPICURO, 2010, p.49) e também que “nunca
houve justiça em si, mas nas relações recíprocas, quaisquer que sejam seu âmbito e as condições dos
tempos, uma espécie de pacto a fim de não prejudicar nem ser prejudicado” (EPICURO, 2010, p. 55),
“Ela [a lei] prova que seres desiguais, seja em força, seja em talentos, têm as mesmas necessidades; ela lhes
faz sentir que eles têm as mesmas pretensões a uma existência agradável” (HOLBACH, 2008b, p.16).
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“Um país verdadeiramente livre seria aquele em que cada cidadão, protegido pela lei, fruiria da faculdade
de trabalhar pelo seu próprio bem-estar, ou por seu interesse particular, em que não seria permitido a ninguém
agir contra o interesse geral, ou prejudicar o bem-estar de seus concidadãos” (HOLBACH, 1994, p.268).
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“[…] as máximas de Epicuro sugerem que a comunidade constitui o único critério verdadeiro do útil político
e, por conseguinte, do justo. Isso corresponde a repudiar toda filosofia política que se referisse a uma justiça
imutável – é provável que Epicuro denuncie implicitamente a concepção platônica do justo como forma
inteligível – ou que, inversamente, pretendesse não ir além do relativismo jurídico [dos sofistas], em referência
objetiva. A originalidade da posição epicurista na matéria está na ideia de que o contratualismo não é
necessariamente antinômico em relação ao naturalismo, e mais ainda que uma política conforme à natureza
passa necessariamente pelo contrato” (MOREL, 2011, p.222). A partir dessa interpretação de P.M. Morel, vemos
muita semelhança com a posição de Holbach a respeito da natureza utilitária da justiça.
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de maneira que fica claro compreendermos que, em sua crítica à filosofia platônica, Epicuro rejeita a
noção – que Holbach chamaria de espiritualista – de que exista uma justiça “divina”, uma justiça que
anteceda as relações humanas, mas, tão somente, uma justiça estabelecida conforme a natureza das
coisas, cuja necessidade seja a das relações necessárias entre os seres humanos, que estabelecem entre
si os acordos firmados para que não causem danos uns aos outros, o que possibilita a felicidade que
constitui sua essência376.
Holbach, assim como Epicuro377, considera que a justiça seja um elemento convencional da
existência coletiva, e não que possua um caráter transcendente, como se ultrapassasse as relações
humanas e pertencesse a uma esfera etérea e divina. Os aspectos convencionais da justiça são
particulares a cada arranjo social especificamente, contudo, dizem respeito a alguns aspectos
universais da natureza humana. Na filosofia política de Holbach, esses aspectos universais referemse aos princípios do pacto e do contrato social; tudo o que é útil, conforme a natureza das coisas, é
justo, pois sem a utilidade o corpo social e político perde sua razão de existência, visto que a utilidade
visa à conservação deste mesmo corpo. Desse modo, princípios como a sociabilidade, a reciprocidade
ou a equidade são as bases sem as quais a vida social seria um perpétuo conflito entre os interesses
pessoais e as necessidades materiais de todos os indivíduos, algo que se aproximaria da guerra de
todos contra todos hobbesiana. Embora essa universalidade da justiça diga respeito mais aos aspectos
materiais da existência, como a satisfação das necessidades básicas de alimento, abrigo e segurança,
o princípio da utilidade do barão permite pensar as diferenças culturais ao mesmo tempo em que
autoriza esse universalismo das condições materiais378.
Há, neste sentido, uma certa distância entre Holbach e Epicuro a respeito da importância da
atividade política e ela se manifesta, a nosso ver, no papel que a justiça desempenha no sistema do
barão, pois para Holbach, a justiça não diz respeito apenas ao comportamento ético na vida social,
que se apoia na reciprocidade para evitar o desprazer mútuo379, como o seria para o filósofo de Samos;
pelo contrário, ela é o fundamento da vida social, que se exprime em suas dimensões morais, sociais,
econômicas e políticas, abrangendo a todos os integrantes da sociedade, cada qual conforme o papel
“Isso significa que a justiça em geral – Epicuro não distingue explicitamente uma justiça moral de uma
justiça legal ou política – é essencial à felicidade” (MOREL, 2011, p.215). Para um aprofundamento da
compreensão da noção de justiça na filosofia epicurista, remetemos o leitor ao ensaio “As comunidades
humanas” de P.M Morel (cf. MOREL, 2011), e à tradução brasileira das Máximas Principais organizada por
João Quartim de Moraes, publicada pela editora Loyola (EPICURO, 2010).
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Lemos na Máxima XXXVI de Epicuro o seguinte: “Em geral, a justiça é a mesma para todos, dado que ela
representa uma vantagem para as relações recíprocas. Mas, considerando cada país em particular e outras
circunstâncias determinadas, sua aplicação não é a mesma em todos os casos” (EPICURO, 2010, p.58).
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Cf. DEVELLENNES, 2016, p.334.
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Cf. EPICURO, 2010, Máxima XXXI, p.49 e seg. (Ver o comentário de Joao Quartim de Moraes a esse
respeito); Cf. também MOREL, 2011, p.215 e seg.
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social a ser desempenhado por cada um380. Se, para Epicuro, a vida pública é mais uma fonte de
desprazer e infelicidade do que um caminho para a felicidade comum381, e o sábio rejeita se envolver
nos assuntos públicos e prefere a convivência retirada com seus companheiros, para o barão – embora
ele reconheça que o sábio, muitas vezes, deva refugiar-se em si mesmo das turbulências de uma
sociedade corrompida382 – a preocupação com a política é um dever daqueles membros da sociedade
investidos de algum poder e da capacidade de mover as engrenagens da sociedade. Não que Holbach
defenda que todos os membros da sociedade devam interessar-se pelos assuntos políticos e agir
politicamente – sua crítica à democracia, inclusive, rejeita isso, tendo em vista que, para ele, os
cidadãos da base da sociedade preocupam-se apenas com seus meios de subsistência, e desde que
suas necessidades estejam satisfeitas em sua condição, eles se sentem felizes, não se importando com
os assuntos políticos mais abrangentes – aqueles investidos da autoridade legítima têm o
compromisso com seus deveres públicos, cuja negligência só pode gerar descontentamento nas
massas e colocar a ordem social em risco. No mínimo, essa negligência tem por consequência a
tirania, pois apenas pela força o governante conseguiria manter as massas insatisfeitas sob controle.
Portanto, embora para Epicuro a justiça seja necessária no registro individual do cumprimento da
reciprocidade, pelo compromisso de não prejudicar e evitar ser prejudicado, ela não tem uma função
política mais ampla, como organizar os assuntos públicos ou gerir as relações de poder na sociedade,
o que, para o barão, é intrínseco à natureza das relações sociais e, principalmente, às dinâmicas de
poder.
Devellennes também sugere que, embora Holbach, junto de Helvétius e Beccaria, tenha
lançado as bases teóricas do utilitarismo britânico do século XIX, há algumas distinções precisas.
Como vimos anteriormente, o aspecto que mais distancia Holbach dos utilitaristas ingleses pode ser
o uso que ele faz do conceito de utilidade, que não se aplica como uma estrita busca e cálculo de
prazeres, mas, justamente, por uma restrição a essa busca em nome da equidade natural e da justiça
social. Na filosofia moral e política do barão, utilidade e justiça social tornam-se complementares383:
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Cf. DEVELLENNES, 2013, p.465.

“Buscar as honrarias cívicas, por exemplo, é completamente fútil: não só nos expomos a ansiedades
terríveis, como mesmo quando satisfazemos nossas ambições políticas, isso em nada contribui para a obtenção
do que é realmente bom. É necessário erradicar tais desejos. Um bom epicurista nada vê que valha na vida
política considerada em si mesma; pelo contrário, ele nela receia o potencial de muitas angústias, daí a máxima
epicurista que impõe ‘viver oculto’ (lathe biosas), máxima que na Antiguidade escandalizou muitos críticos
aristocratas” (WARREN, 2011, p.166).
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“Privado pela injustiça da posição que o homem de bem sabe dever ocupar, ele não é de maneira alguma
aviltado por isso, ele não deixa de se estimar, ele conhece a sua própria dignidade e se consola com a justiça
de seus direitos. Sua felicidade está nele mesmo, e ali ele a encontra sempre” (HOLBACH, 2015, p.817).
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“Uma felicidade mínima, definida por meio do acesso às necessidades materiais básicas, é possível somente
quando aqueles que são favorecidos pelos termos da associação assumem um papel ativo no bem-estar dos
menos favorecidos. Nem a justiça nem a utilidade são anteriores no sentido de que as demandas de uma
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Nós somos injustos todas as vezes que nós ferimos os seres com quem convivemos,
seja em sua pessoa, seja em seus bens, seja em sua reputação. Nós somos injustos,
quando nós recusamos aos nossos associados a segurança, os sentimentos, o respeito,
os serviços aos quais a vida social nos obriga e que nós exigimos dos outros. Todo
homem injusto separa seus interesses daqueles da sociedade (HOLBACH, 1994,
p.140).

Holbach, mesmo sendo um aristocrata e ocupando um posição privilegiada na sociedade de
seu tempo, demonstra uma consciência social a respeito das injustiças presentes na ordem social,
econômica e política de sua época muito acurada, distante, inclusive, de alguns dos mais notórios
filósofos de seu século, como, por exemplo, Voltaire, para quem a desigualdade social era legítima,
não pelas mesmas razões pelas quais Holbach se baseia, cujo fundamento seria o mérito e a utilidade
social, mas apoiado na concepção metafísica e praticamente religiosa de que o mundo é como é
porque Deus assim o fez, de modo que a maioria dos indivíduos estão realmente destinados a ter uma
vida miserável, pois esta seria a verdadeira condição do ser humano, e seu sofrimento seria, no
máximo, o custo do progresso da civilização, que atenua esse sofrimento com o passar do tempo, sem
ser capaz de eliminá-lo totalmente384. Para o barão, como a Natureza é soberana, e a dor, o sofrimento,
a miséria são consequência da ordem das coisas, não é possível eliminar completamente as misérias
da vida, no entanto, não se trata, para ele, de aceitar as coisas como elas são. Como o ser humano é
dotado da razão e é movido por paixões e sentimentos – dentre os quais, o sentimento de humanidade
e o desejo por justiça –, remediar a miséria da condição humana depende de uma articulação política
entre os agentes sociais que possuem poder para levar adiante esse empreendimento. A equidade
natural exige que cada um receba aquilo que lhe seja devido, e aqueles investidos da autoridade
soberana têm como dever assegurar os direitos naturais para que cada membro da sociedade possa
fruir de um bem-estar material, ou seja, que possa alimentar-se, abrigar-se, não ter sua mente e seu
corpo violentados. Neste sentido, o sofrimento não é uma condição absoluta, mas relativa ao modo
como as sociedades se organizam e como seus governantes governam.
A crítica à tirania e a crítica religiosa que o barão desenvolve em suas obras versa justamente
em desconstruir essa perspectiva teológica e metafísica de que o sofrimento é útil, enobrece e é
irremediável, porque uma divindade bondosa não o causaria em vão. Ele é necessário, mas não porque

superariam as demandas da outra. Elas são consubstanciais no sentido de que uma não pode ser compreendida
sem referência à outra” (DEVELLENNES, 2013, p.466-7).
“Certamente, alguns são ricos e comandam, enquanto a maioria não tem nada e obedece, Voltaire admitiu
em 1771, mas isso não significa que, em sua opinião, eles sejam injustamente explorados. Os escalões
hierárquicos, a nobreza e a desigualdade de riqueza são simplesmente inerentes à vida humana. A maioria deve
trabalhar duramente para viver e, enquanto trabalham, argumentou, eles não têm tempo para serem infelizes.
Somente quando desabrigados de seus preconceitos habituais, os homens se tornam infelizes e é então que
começam os sérios problemas. Por isso, ele afirmou que ‘a filosofia’ não deve tentar esclarecer a maioria”
(ISRAEL, 2013, p.88).
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a divindade assim o determinou, mas porque o ser humano é um ser natural, e a desordem é
consequência do movimento incessante da Natureza. Logo, confrontar o sofrimento da vida humana
consiste em encontrar os meios de remediar a dor natural, consequência de nossa sensibilidade e
fragilidades físicas. Não é por acaso que os direitos naturais para o barão sejam, justamente, a
liberdade, a propriedade e a segurança. Estes direitos são as ferramentas mais convenientes para
tornar a vida humana melhor, atenuando suas carências. E, como vimos, Holbach vai mais longe na
sua defesa dos direitos naturais e de uma justiça social; evitar a exploração dos seres humanos uns
pelos outros consiste em distribuir devidamente a terra produtiva, evitar as grandes propriedades e
proibir que os interesses econômicos pessoais se sobreponham ao interesse geral e transformem-se
em uma dominação econômica, ou seja, uma exploração, por uma minoria, da maioria da
população385. A justiça é, portanto, a virtude que constrange essas inclinações insociáveis.

5.3 As virtudes sociais: a tessitura da sociabilidade

Pelo que vimos até aqui, para Holbach, o amor de si e a sociabilidade natural são disposições
naturais que os indivíduos desenvolvem, ao longo de sua vida, para criar os laços sociais e aproximálos dos seus semelhantes, tornando sua vida significativa pela afeição e estima que eles adquirem uns
em relação aos outros. A razão tem uma participação fundamental nesse processo, mas ela não é o
cerne da sociedade, o seu elemento de agregação, uma vez que o ser humano possui um temperamento
e paixões naturais que podem levá-lo a possuir sentimentos e disposições agregadoras, como a
reciprocidade e a humanidade, da qual decorrem sentimentos de ternura, afeição, generosidade e
outras virtudes sociais, embora esse mesmo temperamento e essas mesmas paixões possam ser
desagregadores, por conta de vícios como a crueldade, o ódio, a inveja, a vaidade, etc. Logo, os
sentimentos, as paixões e os desejos são elementos importantes na constituição de uma sociedade,
que não fica restrita a uma ordem racional de interesses justapostos que promovam o maior bem-estar
possível. Neste sentido, aparentemente, a concepção de Holbach de justiça pode parecer contraditória,
porque, como vimos na análise de Wolff e, em seguida, a concepção do próprio barão, a justiça
implica uma ordem racional de interesses justapostos – o véu de ignorância de Rawls – e, ao mesmo
tempo, não comporta afetos e sentimentos no interior das relações sociais, pois um de seus princípios
fundamentais deve ser a imparcialidade, sem a qual a sociedade se configuraria por uma injustiça
manifesta, na medida em que haveria favoritismos e indiferenças.
Contudo, o que pretendemos demonstrar aqui é que, embora a sensibilidade e as paixões
sejam o cerne da filosofia moral de Holbach – sem as quais os interesses não teriam força nem uma
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direção racional para a qual ser dirigida – a justiça configura-se como a “virtude por excelência” em
uma sociedade, segundo o barão. Isto porque, da forma como Holbach estabelece a justiça como
princípio moral, ela provém diretamente do pacto social que dá origem à vida em comum, logo, é um
princípio político também. Ela é racional, mas não somente racional; ela é uma consequência natural
do amor que o indivíduo tem por si mesmo; da sua consciência moral de que seus semelhantes têm
as mesmas disposições e necessidades que ele; e da sociabilidade que emerge da constatação de que
ele tem necessidade do auxílio dos outros e que, por conseguinte, deve auxiliá-los naquilo de que eles
necessitarem; isto porque a justiça é uma virtude que nasce da disposição natural dos indivíduos de
buscarem a própria felicidade e, reconhecendo os outros como seus semelhantes, desejarem a eles os
mesmos bens que desejam para si.
Vamos nos dedicar, nesse momento, a tratar das principais virtudes elencadas por Holbach
como alicerces da vida social, que encontramos, muito bem apresentadas, em A Moral Universal.
Essas virtudes nada mais são que as qualidades morais necessárias a um ser sociável. Como vimos
anteriormente, a virtude provém de uma disposição natural, que é o sentimento de humanidade, a
capacidade que o ser humano tem de reconhecer a si mesmo nos outros e ver os outros em si. Desse
sentimento derivam diversas qualidades morais, que Holbach chama de virtudes sociais, que seriam
aquelas ações que representam uma boa conduta e aproximam os indivíduos uns dos outros,
fortalecem seus vínculos de confiança e seus laços de reciprocidade e solidariedade. Essas qualidades
morais que derivam do sentimento de humanidade são, em linhas gerais, a compaixão e piedade, a
beneficência, a modéstia, a honra, entre várias outras. Algumas outras qualidades morais derivam de
outras disposições naturais fundamentais, como o amor por si mesmo ou a sociabilidade natural, quais
sejam, a temperança, a prudência, a paciência, a força, a coragem etc. Em termos gerais, podemos
dizer que, segundo Holbach, algumas virtudes são egocentradas e outras, alocentradas, conforme
vimos a distinção sugerida por Wolff. Em A Moral Universal, o quadro de virtudes sociais e vícios
apresentados pelo barão é bem amplo e detalhado, porém, nós nos concentraremos apenas naquelas
qualidades morais que consideramos as mais pertinentes para a nossa análise.

*
Holbach define as virtudes sociais como a base das relações entre os indivíduos. Elas se
encontram mais na experiência de uma sensibilidade e temperamento equilibrados e na sociabilidade
do que propriamente em uma atividade da razão, ou muito menos em uma capacidade livre de
deliberação da vontade; nesse ponto, ele já não está tão próximo de Aristóteles como em outros
aspectos de sua filosofia moral. Na medida em que as paixões são naturais e o ser humano sociável,
ele tem necessidade de bem julgar aquelas que sejam conformes ao seu bem-estar e compatíveis com
o bem-estar geral da sociedade. A razão o auxilia a distinguir o verdadeiro e útil do falso e nocivo,
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no entanto, ela deve ser auxiliada pela imaginação, pois ele precisa ter uma sensibilidade e um
temperamento que o predisponham a reconhecer os outros como semelhantes a si, e assim reconhecer
a necessidade que ele tem deles, além do compromisso com a reciprocidade e equidade, que são um
dever de cada um para com todos os outros, e de todos com cada um, dada a condição carente e frágil
do ser humano.
Seguindo esse raciocínio, Holbach afirma que uma das virtudes sociais primordiais para uma
vida social equilibrada é a temperança. Ela é uma virtude importante para o indivíduo alcançar a sua
própria felicidade, assim como é essencial para a vida social. A temperança consiste em saber privarse dos bens alheios ou mesmo dos bens nocivos a si mesmo386: “Ela tem como princípio o temor de
desagradar os outros e a si mesmo. Esse temor, tornando-se habitual, é suficiente para contrabalançar
os esforços das paixões que podem nos solicitar ao mal” (HOLBACH, 2015, p.124). A intemperança,
por sua vez, força o indivíduo a prejudicar a si mesmo e aos outros, pois ela consiste em ele se entregar
aos desejos nocivos à sua própria saúde ou a buscar a posse dos bens pertencentes aos outros, atraindo
para si o desprezo e mesmo os castigos que eles julgam convenientes à essa atitude. Sem a
temperança, desse modo, o que prevaleceria na sociedade seria as disputas e a iniquidade.
Outra virtude importante na moral natural de Holbach é a beneficência, “uma disposição
habitual a contribuir para o bem-estar daqueles com quem o nosso destino nos liga, visando merecer
sua benevolência e seu reconhecimento” (HOLBACH, 2015, p.108). Diferente do que possa parecer, a
beneficência não consiste em uma ação desinteressada ou um desprendimento voluntário em relação
aos próprios bens; seu interesse consiste em se desfazer de certos bens próprios para atrair para si a
afeição, o respeito e a estima dos outros indivíduos, porque um indivíduo benfazejo é sempre bem
quisto pela sociedade. Segundo Holbach, a beneficência coloca o benfeitor em uma condição de
superioridade em relação aquele que recebeu o benefício, logo, ela só é uma virtude genuína quando
o benfeitor não buscou sujeitar ou insultar o necessitado. E Holbach coloca a gratidão como
necessariamente um sentimento que deve acompanhar a beneficência, pois aquele que recebe o
benefício reconhece ao beneficente a estima pela virtude demonstrada. Contudo, o barão alerta que a
beneficência deve ser justa e estar em acordo com as regras da equidade. Só devemos ser benéficos
com aqueles que têm condições de retribuir ou recompensar os benefícios, tendo em vista que, caso
sejamos beneficentes com quem não possa praticar a reciprocidade, este indivíduo estaria em débito
perene para com seu benfeitor, e a justiça não poderia ser estabelecida. Ou mesmo, a prática da
beneficência para com aquele que seja perverso ou insensato não seria uma virtude justa, pois esse

“A Temperança relativa a nós mesmos, que nos prescreve a privação daquilo que pode nos prejudicar, é
uma consequência da justiça que nós devemos a nós mesmos. Um ser inteligente deve a si mesmo o bem-estar,
ele deve conservar-se, e todos os meios que ele emprega para isso são legítimos, quando eles são conformes à
equidade” (HOLBACH, 1994, p.126).
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indivíduo seria então capaz de praticar o mal contra si próprio ou contra a sociedade, de maneira que
seu benfeitor seria cúmplice no seu vício ou na sua maldade. O cidadão honesto, quando é
beneficente, demonstra superioridade aos outros, uma vez que ele apresenta uma aptidão ou
capacidade que aqueles que recebem o benefício não possuem; contudo, ele reconhece em si mesmo
essa superioridade e não a demonstra ou tenta barganhar com ela, caso contrário, em vez de atrair a
estima e o reconhecimento dos outros, ele irá ferir o amor-próprio deles e atrair para si o desprezo, a
ingratidão ou mesmo a sua injúria. Ele reconhece em si mesmo o valor da sua virtude, e não exige
dos outros as demonstrações de gratidão de que é merecedor387. Mas a maior demonstração de
beneficência, segundo o barão, é o que ele chama de espírito público, que seria a beneficência
aplicada à sociedade em geral. Toda ação beneficente que proporcione um bem à toda a sociedade
deve ser considerada a mais honesta demonstração de virtude. Essa virtude, inclusive, deve ser
incentivada pelo poder público, que pode estabelecer premiações e honrarias àqueles indivíduos que
forem capazes de ser beneficentes para com toda a sociedade.
A modéstia é outra virtude social que deve sempre acompanhar a beneficência e as outras
virtudes. Praticar uma virtude é oferecer benefícios aos outros, é, de alguma maneira, demonstrar sua
superioridade em relação a eles, e isso, geralmente, atrai sentimentos e paixões nocivos como o ciúme,
a inveja ou a cobiça, ao invés de atrair a estima e a admiração. A modéstia equilibra as relações entre
aquele que pratica a beneficência e demonstra qualidades superiores e aquele que demonstra ser
desprovido dessas mesmas qualidades. As condições de superioridade e inferioridade que existem na
sociedade decorrem das diferentes qualidades da natureza humana, e demonstrar gratuitamente a
superioridade diante dos outros integrantes da sociedade não é recomendado, uma vez que isso pode
atrair a inveja, o ressentimento ou o desprezo deles. A modéstia tem relação com o mérito, que é um
dos benefícios provenientes dos talentos e da superioridade que alguns indivíduos possuem sobre os
outros. Nós merecemos aquilo que julgamos equitativo, porém, se acreditamos merecer mais do que
os outros julgam o justo, nós os desagradamos, do mesmo modo que nós consideramos injusto quando
nosso mérito não é reconhecido, ou quando a recompensa que recebemos por ele não é proporcional
ao que acreditamos ser justo, e então nós nos desagradamos com eles. A modéstia é, neste sentido, a
virtude que faz com que reconheçamos nosso mérito e, por conseguinte, nossas limitações e defeitos,
permitindo que, mesmo possuindo um sentimento de superioridade em relação aos outros por nossos
talentos e capacidades, a partir de nossa consciência moral388, nós não nos colocamos em uma

“Em poucas palavras, a beneficência é, de todas as virtudes, a mais apropriada para tornar o homem querido
por seus semelhantes e contente consigo mesmo” (HOLBACH, 2015, p.115).
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“Aquele que tem consciência de seu próprio valor espera em paz que lhe façam justiça” ( HOLBACH, 2015,
p.118).
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condição de superioridade que atraia os sentimentos negativos que desagregam as relações pessoais
e sociais389.
A base da boa conduta na vida social depende, principalmente, de três das virtudes que vimos
até aqui, a temperança, a beneficência e a modéstia; elas evitam que desavenças decorrentes de alguns
vícios naturais como o orgulho, a vaidade e a inveja emerjam nas relações sociais e as perturbem. À
essas virtudes soma-se a prudência, que é, segundo Holbach, “a experiência e a razão aplicadas à
conduta da vida” (HOLBACH, 2015, p.128). A prudência é dada pela experiência; ela é resultado do
uso da razão, que observa e julga o comportamento dos indivíduos em sociedade, e aprende quais são
as ações adequadas capazes de agradá-los e quais as inadequadas que os desagradam. Ela é a
capacidade de ponderar, calcular, prever e prevenir as nossas ações e seus efeitos. Quando
aprendemos quais ações devem ser praticadas e quais evitadas, nossa conduta harmoniza-se com os
desejos e interesses daqueles com quem convivemos, de modo que evitamos conflitos e disputas
desnecessárias que só prejudicariam a convivência social. Holbach é muito claro sobre a necessidade
da prudência, porque é a atenção sobre nossa conduta que orienta nossa razão para ser capaz de bem
conduzir nossos atos. Devemos lembrar que não se trata de dizer que Holbach defende uma
capacidade de deliberar racional que se opõe às paixões, tal como vemos na ética aristotélica, mas
como indicamos no capítulo 2, sobre o papel da razão e da vontade; trata-se de dizer que, uma vez
que nossas ações mobilizam a vontade conforme nosso interesse pela felicidade, a prudência é a
atitude racional de sopesar quais inclinações são as mais favoráveis ao nosso bem-estar. A prudência
indica uma maturidade do espírito, ou seja, o desenvolvimento da capacidade racional do ser humano
de observar a si mesmo e tornar-se sociável, na medida em que está atento se é merecedor da estima
dos seus semelhantes ou não. Ser imprudente seria, tão somente, ignorar os efeitos das próprias ações,
agir sem nenhuma ponderação e tornar-se, assim, um ser insociável.
Como já vimos rapidamente ao abordarmos a posição social do nobre, Holbach considera a
honra uma virtude social da maior importância, contudo, ele a distingue da honra comum que levava
seus contemporâneos a praticarem duelos que ele julga desumanos, pois eram fundamentados mais
no orgulho e na vaidade provenientes de uma convenção iníqua, decorrente do nascimento e da
posição social, do que propriamente no mérito genuíno de um bom cidadão, que é útil à sociedade e
que merece a estima e a afeição por colaborar com a felicidade geral. Segundo ele: “A honra é o
direito legítimo que nós adquirimos por nossa conduta sobre a estima dos outros e sobre a nossa
própria estima […] A verdadeira honra não é destruída por uma afronta e não é restabelecida por um
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Um ser sociável deve se conhecer, sentir que ele tem algumas imperfeições e defeitos, julgar-se com
equidade e reprimir por essa consideração os movimentos de orgulho que se levantam nele quando ele se
compara com os outros. A consciência de nossos próprios defeitos é um remédio seguro contra a opinião
demasiado elevada que temos sobre nós mesmos (HOLBACH, 2015, p.116).
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assassinato. Um homem não pode ser ferido em sua honra senão por ele mesmo” (HOLBACH, 2015,
p.118). A honra está ligada ao desejo de glória, pois a conquistamos quando realizamos grandes
tarefas em benefício de nossos contemporâneos, benefícios esses que podem alcançar as gerações
seguintes. O desejo de glória, assim sendo, é uma paixão útil, porque ela incita os indivíduos mais
talentosos da sociedade a colocar suas habilidades e talentos a serviço do bem comum: “Trata-se de
um motivo poderoso para incitar as grandes almas a se ocuparem de objetivos úteis ao gênero
humano. Essa paixão só é censurável quando é incitada por alguns objetivos enganadores ou quando
emprega meios destruidores da ordem social” (HOLBACH, 2015, p.120). A honra é a recompensa do
mérito, e Holbach considera legítimo que pratiquemos as ações honoríficas que são recompensadas
pela sociedade. Cabe, assim, à autoridade soberana estabelecer quais são essas ações e quais honrarias
seriam o seu prêmio justo. Neste ponto, em relação à honra e ao desejo de glória, Holbach afasta-se
de Epicuro, para quem o desejo de glória e honra eram considerados desejos não naturais e não
necessários, porque dependem da opinião alheia e, uma vez que não temos controle sobre a opinião
dos outros sobre nós, essa opinião só poderia ser fonte de dor e sofrimento, ou de um prazer passageiro
e frágil390 – essa era também, em certa medida, a opinião dos estoicos e de Aristóteles, embora, para
esse último, a honra fosse a ambição do homem político391.
A próxima virtude social que abordaremos será a da compaixão ou piedade. Essa é a virtude
que provém diretamente do sentimento de humanidade. Holbach define a compaixão da seguinte
maneira:
Compadecer-se dos males dos homens, na acepção da palavra, é sentir aquilo que
eles sentem, é sofrer com eles, é partilhar suas dores; é, de alguma maneira, colocarse no lugar deles para experimentar a situação penosa que os atormenta. Assim, a
compaixão no homem é uma disposição habitual a sentir, mais ou menos
intensamente, os males pelos quais os outros são afligidos (HOLBACH, 2015, p.101).

A compaixão, ou piedade392, tem por causa um conjunto de faculdades e sentimentos. A
sensibilidade e a imaginação projetam o sofrimento do outro naquele que o observa, e este deseja
aliviar-se dessa dor fazendo cessar o sofrimento do outro: “É na organização do homem, em sua
Ver a Máxima XXX: “Aqueles desejos naturais que quando permanecem insatisfeitos não provocam
padecimento, mas suscitam forte tensão, são produto de uma vã opinião, e quando não se dissipam não é por
causa de sua natureza própria, mas da futilidade humana” (EPICURO, 2010, p.48). Cf. também WARREN, 2011.
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No Système social Holbach utiliza mais piedade que compaixão, embora seja perceptível que ele faça uso
das duas palavras para indicar o mesmo sentimento de colocar-se na condição daquele que sofre e compartilhar
a sua dor. Lemos no Système social o seguinte: “A Piedade é uma disposição que tem por princípio a
sensibilidade física ou a delicadeza dos órgãos, acompanhada de uma imaginação que nos pinta com força as
desgraças dos seres, seja de nossa espécie, seja mesmo das espécies diferentes da nossa; o que produz em nós
um estado penoso, uma perturbação incômoda que nós nos sentimos interessados em fazer cessar” (HOLBACH,
1994, p.127). Já em A Moral universal, fica mais claro que os dois termos são sinônimos.
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sensibilidade, em uma memória fiel e em uma imaginação ativa que é preciso buscar a verdadeira
causa da compaixão” (HOLBACH, 2015, p.102). A compaixão que Holbach propõe não é um
sentimento inato como defendem os cristãos, tampouco um sentimento universal como querem alguns
moralistas britânicos ou o próprio Rousseau. O barão observa que a compaixão é inexistente em um
grande número de indivíduos, porque essa condição de sentir a dor do outro varia conforme a
organização dos indivíduos, suas experiências em relação à sociabilidade e à educação que receberam
ao longo da vida. Alguns são insensíveis por conta de uma sensibilidade embrutecida; outros são
sensíveis, mas não a ponto de a sua dor impeli-lo a agir para fazer cessar a dor dos outros, e mesmo
se enternecendo com o sofrimento alheio, a comoção acaba sendo anulada pelas circunstâncias, e
aquele que vê o outro sofrer ignora aquele que sofre para não sentir o incômodo da sua infelicidade;
alguns outros indivíduos, em geral entre os nobres e grandes da sociedade, mesmo sendo sensíveis,
mas por desconhecerem o sofrimento que decorre de uma vida de privações dos bens mais essenciais
para o bem-estar, e por conhecerem apenas uma vida de prazeres e satisfações, acabam se tornando
insensíveis às dores alheias, por não serem capazes de imaginar essa outra condição de existência.
Isto posto, Holbach é enfático ao afirmar que aquele que sofre ou já sofreu tem mais propensão a
compartilhar as dores dos outros e agir em função de encerrá-las do que aquele que tem uma vida
abastada e não conhece o sofrimento. É por isso que os pobres são muito mais solidários e propensos
a se ajudarem mutuamente, pois a experiência de uma vida sofrida torna-os sensíveis aos sofrimentos
dos seus concidadãos. A indiferença e mesmo o desprezo com que alguns cidadãos que não conhecem
o sofrimento decorrido das privações das necessidades mais básicas têm em relação ao miserável, ao
desafortunado, ao fraco e impotente, é um ultraje contra a natureza humana393, segundo o barão
humanista. A educação tem por papel fundamental impedir que essa indiferença nasça naqueles que
possuem uma condição abastada ou naqueles que, por uma sensibilidade embotada ou uma
imaginação fraca, têm dificuldades em sentir a compaixão por aquele que sofre. Ela é, portanto, uma
virtude social imprescindível para o bem comum.
Outra virtude social é ser verdadeiro. Falar a verdade é útil e necessário à vida social, porque
a franqueza e a retidão atraem a confiança e a estima dos outros, de maneira que a má-fé, a impostura,
a artimanha, isto é, as várias facetas da mentira, servem apenas para afrouxar os laços de confiança
entre os seres humanos e torná-los inimigos uns dos outros. Contudo, Holbach não é categórico a esse
respeito, e impõe uma condição que torna a verdade nociva e a mentira útil, corroborando, assim,
antecipadamente, a crítica de Benjamin Constant a Kant394. A mentira pode ser útil se ela servir para
“Não existe nada mais bárbaro, mais desumano e mais covarde do que insultar o fraco e o desgraçado que
se vê desprovido de socorro. Nada é mais revoltante para o coração do homem do que se ver exposto ao
desprezo e à insensibilidade de seus semelhantes” (HOLBACH, 2015, p.105).
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Cf. PUENTE, Fernando Rey (org.). Os filósofos e a mentira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
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salvar a vida de um homem, ou a Pátria de um perigo real e iminente, e a verdade, neste caso, não
deve ser conhecida, pois seria a causa de um mal irremediável: “A justa defesa da pátria, de um pai,
de um amigo, de nós mesmos contra as investidas de um inimigo, de um tirano, dos malvados, torna
a mentira muito legítima. A verdade, sempre útil ao gênero humano, é algumas vezes, talvez, nociva
ao indivíduo; esta verdade pode e deve ser ocultada todas as vezes que dela resultar um mal para
nossos associados” (HOLBACH, 1994, p.149).

*
Por fim, trataremos de uma das virtudes mais importantes para uma vida social edificante,
segundo o barão; trata-se da amizade. Holbach a define como “uma associação formada entre pessoas
que sentem reciprocamente uma afeição mais particular do que pelo resto dos homens” (HOLBACH,
2015, p.723). Como vimos, o sentimento de humanidade e as demais virtudes sociais, como a
benevolência e a compaixão, são disposições através das quais o ser humano observa a si mesmo nos
outros, e reconhece que os outros são semelhantes a si, o que o leva a ter uma imagem de si próprio
associada aos sentimentos que ele desenvolveu em relação a eles, pois ele percebe que suas ações
despertam sentimentos nos outros em relação a si próprio, e que esses sentimentos decorrem das suas
ações em relação a eles. A moral, neste sentido, é o reconhecimento dos deveres que temos em relação
aos outros seres humanos, como auxiliá-los quando eles necessitam de nós, sermos justos e
benevolentes, ou compassivos quando necessário, além de demonstrarmos modéstia, temperança e
sobriedade nas nossas atitudes em relação a eles – essa seria, aliás, a configuração da polidez395. A
sociabilidade e a equidade nos incitam a sermos justos e benevolentes com todos aqueles que
convivem conosco e que pertençam à nossa comunidade, enquanto que o sentimento de humanidade
exige que estendamos essas virtudes a toda a espécie humana, sem distinções. Contudo, com a
amizade, “experimentamos por algumas pessoas os sentimentos de uma predileção mais forte,
fundamentada na ideia do bem-estar que esperamos encontrar em uma convivência íntima com elas”
(HOLBACH, 2015, p.723).
O amigo é aquele que, além de reconhecermos nele a mesma humanidade que reconhecemos
nos outros e em nós mesmos, identificamos um grau de afinidades e semelhanças que dificilmente
encontramos em outros396. O que une os amigos são as mesmas necessidades e os mesmos interesses.
A amizade implica para os amigos uma relação de confiança mútua, de reciprocidade nas disposições,
uma constância nas ações e a disposição em contribuir sempre para o bem-estar do outro, estando
A polidez “é o hábito de mostrar às pessoas com quem vivemos os sentimentos e a consideração que
devemos a elas” (HOLBACH, 2015, p.763).
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“A afeição que liga os amigos entre si não pode ter como base senão uma conformidade nas inclinações,
nos gostos e no caráter, que os torna necessários à sua felicidade recíproca” (HOLBACH, 2015, p.723).
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disposto, se for preciso, a dispender de algum bem necessário a nós para complementarmos a
felicidade dele. Desde Platão, passando por Aristóteles, Epicuro e Lucrécio, Cícero e Plutarco, e
Montaigne397, que escreveu um belíssimo ensaio em homenagem a seu amigo Étienne de la Boétié, o
debate filosófico sobre a amizade tem sido dividido em duas posições antagônicas, pois há uma
discussão sobre qual o verdadeiro fundamento da amizade desde os primórdios da filosofia. Para
filósofos como Platão, Aristóteles e Cícero, a utilidade não pode ser o fundamento para a amizade,
pois ela corrompe a relação de bondade, virtude e semelhança entre os amigos. A amizade, para eles,
só pode ter como alicerce o sentimento puro de lealdade e desinteresse. Por outro lado, Epicuro,
Horácio, Ovídio, o próprio Montaigne, entre outros, considera que a amizade tem seu valor na
utilidade entre os amigos, quando ambos os amigos auxiliam uns aos outros, demonstrando boa
vontade e solicitude. Já para Holbach, a amizade não pode ser desinteressada, porque nenhuma ação
humana visa a outro interesse senão a própria felicidade, contudo, como visto anteriormente, ao
tratarmos do interesse, vimos que nem sempre se identifica qual o seu verdadeiro objeto. Muitas
vezes, um amigo dispende suas riquezas para salvar seu companheiro da miséria, contudo, não é
porque sua ação é pura e simplesmente desinteressada, mas porque ele considera a amizade um bem
mais valioso do que seus bens pecuniários; é do seu interesse que seu amigo, objeto de sua felicidade,
porque lhe dá consolo, auxílio, refúgio de seus sofrimentos, esteja bem, do que ele possuir alguma
riqueza da qual dispõe sem necessidade, enquanto o amigo sofre algum revés e não pode servir-lhe
de apoio. A partir disso, o objetivo da amizade é, sempre, o bem-estar recíproco, e seus deveres são,
primordialmente, a confiança mútua, a reciprocidade nas disposições, a constância em suas ações e a
disposição para contribuir, sempre, com o bem-estar do outro.
Embora a noção de utilidade possa parecer atrelar essa concepção de amizade a um interesse
egoísta, para o barão, a utilidade assegura a justiça na relação entre os amigos: “Através da amizade,
a nossa sorte, a nossa felicidade e o nosso ser tornam-se os de nosso amigo; nós nos identificamos
com ele, que se torna outro de nós mesmos; sua razão, sua prudência, sua sabedoria, sua fortuna e sua
pessoa são nossos; nossas afeições e nossas alegrias se confundem” (HOLBACH, 2015, p.724). A
amizade é como uma extensão do indivíduo, uma duplicação de seu ser sem a qual ele se sentiria a si
mesmo como incompleto, como se lhe faltasse alguma parte estrutural e ele tivesse de procurar,
amiúde, algo ou alguém que lhe complementasse398. Embora critique um interesse desmedido e
397 Cf. PLATÃO. Lísis. Tradução de Francisco de Oliveira. Brasília: Universidade de Brasília, 1995;
ARISTÓTELES, 2002; EPICURO, 2010; CÍCERO, Marco Túlio. Da amizade. Tradução de Gilson César Cardoso
de Souza. São Paulo: Martins Fontes, 2001; PLUTARCO. Obras Morais – Como Distinguir um Adulador de
um Amigo, Como Retirar Benefício dos Inimigos, Acerca do Número Excessivo de Amigos. Tradução do
grego, introdução e notas: Paula Barata Dias; Editor: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos. Coimbra:
Universidade de Coimbra, 2010; MONTAIGNE, Michel de. “Da amizade” in Ensaios I, XVIII. Tradução
Rosemay Costhek Abílio. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
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“Pela amizade, o homem duplica, por assim dizer, o seu ser. Ela supõe, com efeito, um pacto em virtude do
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egoísta nas relações de amizade, ele defende que não se deva confundir a amizade com o seu abuso,
como a bajulação ou a lisonja, atitudes típicas no mundo da corte399. É preciso, portanto,
discernimento para escolher um amigo fiel e verdadeiro400. Os ricos e poderosos acreditam conseguir
amigos quando na verdade conseguem tão somente aduladores: “Para termos ideias verdadeiras sobre
ela [a amizade], lembremo-nos sempre de que não passamos de homens, ou seja, seres repletos de
imperfeições e fraquezas” (HOLBACH, 2015, p.729). As concepções de amizade como as de Platão e
Cícero sugerem uma amizade ideal que se torna uma “falsa medida”, pois seus princípios são
exagerados e não correspondem às relações reais entre os seres humanos. Holbach não nega que uma
amizade verdadeira implique alguns sacrifícios, o que demonstra que o amigo é mais valioso do que
o bem sacrificado, porém, por uma vaidade e autointeresse comum a seres que pouco refletem sobre
si mesmo e sua própria conduta, os seres humanos julgam-se merecedores dos mais onerosos
sacrifícios de seus amigos sem estarem dispostos a sacrificar-se igualmente por eles. Essa amizade
assimétrica não pode ser genuína, porque ela fere os princípios da reciprocidade e da equidade que a
fundamentam segundo a natureza das coisas.
Embora Holbach considere a amizade uma virtude social essencial para a felicidade comum,
ele não chega ao ponto de considerá-la uma virtude política, como o é para Aristóteles, por
exemplo401. A amizade deve ser fundamentada em um sentimento de ternura, consideração e respeito
pelo amigo, que é considerado um igual a si mesmo. Não seria possível, assim, uma relação de
amizade entre seres desiguais em suas qualidades, como entre um homem virtuoso e um vicioso, entre
um homem inteligente e um de inteligência embotada, ou entre um homem sensível e outro apático,
porque a amizade implica que um não seja superior ou inferior ao outro em suas qualidades, mas que
tenham a mesma disposição, necessidades e capacidades de auxílio mútuo. A amizade de um inferior
para com um superior é apenas bajulação, visto que este nada pode receber em seu favor daquele que
é desprovido de recursos relativos às necessidades do outro; por outro lado, a amizade de um superior
para com um inferior também não pode ser nada além de piedade ou compaixão, visto que este não
pode oferecer nada de útil aquele, mas apenas receber, o que torna a relação de amizade assimétrica

qual os amigos se comprometem a testemunhar uma confiança recíproca; a dar uns aos outros, em todas as
oportunidades, consolos, conselhos e auxílios; a tornar seus interesses comuns, a compartilhar seus prazeres e
sofrimentos” (HOLBACH, 2015, p.724).
“Um amigo, para a maior parte dos homens, é um complacente que os diverte, que se presta a seus gestos,
a seus caprichos, que partilha habitualmente os seus prazeres, que os admira e deseja ajudá-los a dissipar a sua
fortuna” (HOLBACH, 2015, p.728).
399

“Todo mundo quer amigos, mas pouquíssimas pessoas têm o discernimento necessário para escolhê-los ou
as qualidades apropriadas para prendê-los” (HOLBACH, 2015, p.728).
400

401

Cf. ARISTÓTELES, 2002, XVIII e IX.
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e injusta402. Neste mesmo sentido, uma amizade que torna os amigos necessários uns aos outros por
meio somente de prazeres e divertimentos, mesmo que recíprocos, é uma amizade frágil, que
facilmente pode ceder lugar à indiferença ou ao fastio403. Portanto, a amizade só pode ser estabelecida
em uma relação simétrica entre indivíduos iguais em necessidades e capacidades, que podem
proporcionar, um ao outro, benefícios equivalentes. Como as sociedades são constituídas por uma
diversidade de indivíduos muito grande, que acabam por se envolver constantemente de maneira
efêmera, estabelecendo relações passageiras e fugazes, é muito difícil encontrar uma amizade
genuína404.
A amizade é uma virtude social fundamentada na estima por si mesmo e pelo amigo, na
admiração e consideração mútua; é preciso confiar no amigo desde que o conheçamos bem e que
tenhamos ligações estreitas com ele, porque a amizade verdadeira é rara e não comporta o excesso405.
Além disso, por ser uma virtude social, ela só pode ser a qualidade de indivíduos virtuosos; nunca um
vicioso será um amigo verdadeiro, porque “os malvados não possuem amigos; eles têm somente
cúmplices” (HOLBACH, 1994, p.544). A amizade é também um refúgio da corrupção da sociedade.
Longe de ser uma negação da sociabilidade ou da política, como podemos supor na perspectiva de
Epicuro, para o barão ela é um recurso complementar diante das atribulações da vida social, que é
dificultada pela diversidade de indivíduos, interesses, desejos e ações que encontramos na sociedade.
E quando a sociedade degenera em uma tirania, quando a injustiça e os vícios prevalecem diante das
virtudes, a amizade é um amparo para o amor e a estima por si mesmo406.
Tendo isso em conta, o que dizer da inimizade? Como devemos tratar os inimigos, segundo
o barão? Pois bem, como eles são membros da mesma sociedade que nós, devemos a eles, no mínimo,
“Um amigo verdadeiro não pode exigir de seu amigo complacências injustas e desonrosas” ( HOLBACH,
2015, p.739); “A amizade verdadeira não pode ser fundada senão sobre os talentos, os méritos e as virtudes”
(HOLBACH, 1994, p.544).
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“As ligações são vínculos passageiros que não ligam ninguém, e aqueles que chamamos de ‘nossos amigos’
são pessoas que vemos muitas vezes, mas cujos verdadeiras disposições raramente estamos em condições de
identificar” (HOLBACH, 2015, p.734).
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A crítica à amizade superficial parece ser mais dura em Système social do que em A Moral Universal.
Lemos em Système social o seguinte: “Vê-se tão poucos amigos, porque se tem a loucura de prostituir o nome
sagrado da amizade para uma multidão de homens, que não tem nenhuma das qualidades necessárias para
merecê-la. Um amigo, na linguagem vulgar, é um homem que se vê frequentemente, e que não tem geralmente
nenhuma das qualidades que se deve estimar” (HOLBACH, 1994, p.545); e em A Moral Universal: “O turbilhão
do mundo afasta e aproxima incessantemente alguns seres que se unem e se separam com a maior facilidade”
(HOLBACH, 2015, p.734).
405

“O amigo de todo mundo não é amigo de ninguém” (HOLBACH, 1994, p.546).

“No entanto, quanto maior é a corrupção, mais as pessoas de bem têm necessidade dos consolos da amizade.
Ela é feita para compensá-las dos rigores da tirania, da injustiça dos homens e da depravação dos costumes; a
amizade faz que elas encontrem dentro de si mesmas uma felicidade particular e secreta, que as pessoas
preferem àquela que procurariam inutilmente no tumulto dos prazeres ou nas desordens da sociedade”
(HOLBACH, 2015, p.740).
406
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a justiça e o sentimento de humanidade. Demonstrar a disposição pelas virtudes com os inimigos,
reconhecer seus méritos, tratá-los com beneficência, compaixão, tolerância, essa é, para Holbach, a
melhor forma de desarmá-los contra nós e fortalecer ainda mais o nosso amor-próprio e a estima por
si, pois não se ressentir, nem desejar a vingança ou a crueldade, é demonstração de grandeza e
sabedoria que apenas os indivíduos mais virtuosos, dotados das melhores qualidades, são capazes407.
Ou seja, as virtudes são a melhor arma contra os vícios, quaisquer que sejam, pois somente a virtude
pode dispor as relações sociais conforme a natureza humana e a natureza da própria sociedade, de
maneira a fortalecer os vínculos sociais e providenciar a felicidade necessária para a coesão interna e
a conservação do corpo político.
Em relação aos vícios, portanto, é necessário combatê-los, desarmá-los, para que não se
tornem elementos desagregadores da sociedade. Vejamos, portanto, a compreensão dos defeitos da
natureza humana que podem dissolver os laços sociais, desfazer a virtude e levar a sociedade à tirania
e à ruína.

5.4 Os vícios sociais: o esgarçamento da sociabilidade

O vício, por sua vez, é o oposto das virtudes sociais; seus efeitos são a infelicidade do
indivíduo vicioso e daqueles que convivem com ele, e a consequente dissolução da sociedade, porque
ele dissolve os laços que a mantém unida e coesa. Na medida em que a virtude representa o bom uso
das paixões e da razão humana no sentido de promover a felicidade geral, o vício é a expressão da
desrazão e do mau direcionamento das paixões e dos desejos, ou mesmo a negligência em relação a
eles. Há duas dimensões das quais os vícios são contrários à felicidade: de um lado, eles dissolvem
os laços que mantém a sociedade, logo, prejudicam a vida de todos os cidadãos; por outro lado, eles
tornam o indivíduo vicioso infeliz, porque eles o tornam incômodo e inconveniente para os outros
cidadãos, despertando neles a desconfiança, o desprezo e até mesmo o ódio deles consigo408. Como
vimos, as paixões são decorrentes das necessidades naturais do ser humano, e bem ou mal dirigidas,
podem torná-lo virtuoso ou vicioso, conforme o seu objeto, a sua intensidade e a sua utilidade social.
Embora os vícios, em geral, proporcionem prazer – um prazer excessivo, é preciso notar – e o prazer
seja a fonte da felicidade, eles só podem oferecer prazeres enganosos e desonestos, ou seja, aqueles
tipos de prazeres que, como já observado, não aproximam o ser humano de sua felicidade genuína,

“Nada demonstra mais a verdadeira grandeza na alma do que esquecer as injúrias e fazer o bem àqueles que
nos fizeram mal” (HOLBACH, 2015, p.740).
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“Se, como tanto se tem provado, a virtude é o hábito de contribuir para o bem-estar da vida social, o vício
deve ser definido como o hábito de causar dano à felicidade da sociedade – da qual, sendo nós mesmos os
membros, experimentamos a reação necessária” (HOLBACH, 2015, p.158).
408

232

mas justamente afastam-no dela409, porque afetam a sua imagem diante dos outros, fazendo-o sentir
o desprezo, a desconfiança e a desconsideração deles em relação a si. Uma paixão forte, que
proporciona um prazer intenso e fugaz, pode facilmente transformar-se em um vício, porque ela tende
a prejudicar o bem-estar pessoal, ou mesmo causar algum dano aos outros, e até mesmo incorrer na
prática de crimes. É importante destacar que Holbach estabelece uma distinção entre crimes, vícios e
defeitos, em razão da proporção de males e danos que cada um desses tipos de ações tem por
consequência na sociedade. A extensão, a duração e o grau de violência são os parâmetros de
comparação e medida da aversão e do castigo que estas ações acarretam para aqueles que as praticam.
Os crimes são ações graves que causam um grande dano e uma grande desordem na
sociedade. Eles são passíveis de punições severas e censuras. Já os vícios são disposições naturais ou
adquiridas das quais resultam em males ou em nenhum bem para a sociedade. Os defeitos, por sua
vez, são as privações ou a ausência de certas características necessárias para atrair a estima e a afeição
dos outros, tornando o indivíduo solitário, insociável e, consequentemente, infeliz. Diferentemente
dos crimes, que merecem punições, e dos vícios, que merecem o desprezo, os defeitos merecem a
indulgência, caso contrário, a vida social se tornaria insuportável410.
Holbach observa que, por força dos preconceitos que são comuns nas sociedades pouco
esclarecidas, muitos crimes são glorificados nessas sociedades, como a invasão, a pilhagem e o
genocídio levado a cabo por conquistadores cruéis. A opinião pública considera muitas vezes os
maiores criminosos de uma nação como heróis e mesmo como modelos e exemplos. Fanáticos e
assassinos são comumente admirados e a violência torna-se a regra no lugar da prudência e da
razão411.
É a experiência que deve fazer os homens conhecer o que lhes é verdadeiramente e
perenemente vantajoso ou prejudicial, e lhes fazer distinguir a utilidade real e
permanente, da utilidade de opinião, que é apenas passageira. A experiência, como
se diz, constitui a razão. Os costumes e as opiniões morais dos povos são
frequentemente falsos, porque eles são desarrazoados, e aqueles que regulam sua
maneira de pensar os enganam, os desviam, os impedem de consultar o bom senso e

“Se a boa consciência ou a estima merecida por si mesma é um bem reservado à inocência e à virtude, o
temor, o opróbrio, o remorso e o desprezo por si devem ser o quinhão do crime” (HOLBACH, 2015, p.158).
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“Todos são cegos para os próprios defeitos; mas o homem sociável deve estudar a si mesmo, tratar de se
ver com os mesmos olhos com os quais ele é visto pelos outros; julgar suas imperfeições como julga aquelas
que ele percebe nos seus semelhantes” (HOLBACH, 2015, p.281).
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Holbach publicou uma obra, o Table des saints ou examen de l’esprit, de la conduite, des maximes et du
mérite des personnages que le christianisme révère et propose pour modèles (1770), que apresenta as figuras
bíblicas do Antigo e do Novo Testamento como indivíduos fanáticos, desarrazoados, lunáticos ou mesmo
impostores que apenas procuraram ludibriar os fiéis em troca de favores, recompensas ou mesmo em busca da
glória. Seus ensinamentos, portanto, acabavam por promover a desordem, a discórdia e a desestabilização da
vida social, e mesmo assim são considerados modelos de conduta e de virtude para os cristãos.
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a razão, os retém em uma infância da qual eles prolongam a duração (HOLBACH,
1994, p.133).

Como vimos, para o barão, a moral não pode ser relativa ou arbitrária. Para ser universal, ela
deve corresponder às necessidades universais do gênero humano. Sacrifícios e imolações, nesse caso,
são exemplos de costumes bárbaros que não podem ser relativizados e tolerados em sociedades
razoáveis. Porém, muitas nações civilizadas conservaram alguns desses costumes, como as punições
públicas412, as expiações nas fogueiras, ou o assassinato por duelos justificados para salvaguardar a
honra. O adultério e a prostituição, embora sejam decorrentes dos vícios, são autorizados ou tolerados
em alguns países. O parricídio chega a ser uma obrigação em outros. Esses tipos de costumes, que
são embasados, segundo o barão, em crimes e vícios, embora possam ser considerados úteis para
alguns povos, devido ao hábito, não estão em conformidade com os princípios da moral universal,
cuja base deve ser a razão utilitária, as disposições de sociabilidade e equidade e o sentimento de
humanidade.
Por isso Holbach define alguns vícios que devem ser confrontados desde os primeiros anos
de vida do indivíduo para torná-lo devidamente sociável. Conforme ele desenvolva a racionalidade e
aprenda a moderar o próprio temperamento e conduta, ele não terá a necessidade de praticar as ações
viciosas que podem levá-lo aos crimes que prejudicam a sua felicidade e perturbam a ordem social.
Uma dessas paixões que devem ser repreendidas desde o berço, por exemplo, é a cólera, que consiste
no desregramento do temperamento e das próprias ações, e leva o indivíduo a praticar uma violência
irrefletida contra seus concidadãos413; já “a vingança é o efeito de uma cólera permanente e refletida”
(HOLBACH, 1994, p.142); ou seja, se a indulgência é uma virtude essencial para a vida social, a
incapacidade de perdoar torna-se um dos vícios mais nocivos; além dessas, ao contrário do que venha
a ser o amor-próprio, o orgulho, outra paixão nociva, é um tipo de amor por si mesmo falso e injusto,
pois é seguido sempre do desprezo e desconfiança dos outros e nunca da sua estima e consideração414
– embora ele admita em outro momento que, se bem orientado pela educação, ele possa servir de
motor para ações grandiosas.
Embora Holbach indique que a virtude seja uma inclinação própria da natureza humana, ele
reconhece que as sociedades de seu tempo demonstram mais vícios que virtudes, e ele atribui isso a
alguns fatores bem precisos. Em primeiro lugar, a virtude é rara porque costuma-se apresentá-la como
412

Lembremos, contudo, da sugestão de Holbach em Éthocratie.

“[…] o homem que não aprendeu a conter-se, em seus arrebatamentos é capaz dos maiores crimes”
(HOLBACH, 1994, p.141).
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“O homem não adquire um direito legítimo à estima de seus semelhantes senão pelos sentimentos favoráveis
que ele lhes mostra ou pelo bem que ele lhes faz; o orgulho não lhes mostra senão desprezo, ofendendo seu
amor-próprio, ele lhes faz um mal real e acaba por jamais estar contente com o papel que ele cumpre na
sociedade” (HOLBACH, 1994, p.143).
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contrária aos nossos interesses e desejos mais naturais. Holbach sugere que a moral religiosa e
metafísica, a partir da noção de espírito, que é uma substância incorruptível e pura, propõe que
devemos conter nossos desejos e paixões porque eles dizem respeito ao nosso corpo que, feito de
matéria, é corruptível e impuro415. Por conseguinte, a ausência de virtude e o excesso de vícios nas
sociedades de seu tempo dizem mais respeito ao fato de que a razão não é devidamente cultivada, a
educação não promove as qualidades morais e sociáveis necessárias a uma boa convivência entre os
indivíduos na sociedade, e, com isso, a consciência moral, a sociabilidade e o sentimento de
humanidade acabam comprometidos por ideias abstratas incompatíveis com a natureza das coisas,
cujo sistema de punições e recompensas necessário para impulsionar as ações na direção da virtude,
por causa desses falsos princípios, volta-se para o céu e para os deuses que não têm relação alguma
com a natureza humana416. O ser humano, assim, acaba por não conhecer as vantagens da verdadeira
virtude, e o vício torna-se a norma da vida social: “Nada mais próprio para desencorajar os cidadãos
virtuosos do que lhes tomar as recompensas que lhes são devidas: a virtude desaparece a partir do
momento em que o vício é honrado” (HOLBACH, 2008b, p.71).
Amar a virtude e detestar o vício é uma inclinação natural dos seres humanos, porque a
virtude representa o bem que se faz em nosso favor; ela demonstra as qualidades sociáveis dos outros
indivíduos, de quem nós passamos a considerar a reciprocidade e o auxílio mútuo e, admirando a
virtude deles em relação a nós, reconhecemos que ser virtuoso nos torna querido a eles 417. Já o vício
é a demonstração de qualidades insociáveis, que geram a desconfiança e o desprezo, porque
reconhecemos no indivíduo vicioso a ausência da razão e a presença de paixões descontroladas e
interesses perversos: “Se nosso interesse, que é somente o amor por nós mesmos, nos obriga a amar
a virtude, que é nossa utilidade constante, este interesse nos força a detestar o crime, a desprezar o
vício, a temer aquilo que nos causa dano” (HOLBACH, 1994, p.133).

*
Cabe fazermos, neste momento, mais uma incursão à crítica que Holbach faz à classe dos
nobres, neste caso, ao mundo da corte e aos seus vícios característicos, que são o tédio e o luxo. Antes,
seria importante explicarmos porque o tédio deve ser considerado um vício. Como aponta Marcelo

“As superstições diversas das quais o gênero humano está infectado, vinculam sobretudo o maior preço às
penitências ou práticas cruéis para si mesmo, pelos quais frenéticos imaginam expiar suas faltas e merecer os
olhares favoráveis dos Deuses, que se supõe sempre inimigos da felicidade de seus adoradores” ( HOLBACH,
1994, p.51)
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“Assim os ministros dos deuses inventaram em todos os países uma infinidade de virtudes imaginárias e
crimes fictícios, que não tem nada em comum com a verdadeira moral” (HOLBACH, 1994, p.53).
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“Os homens amam a virtude e odeiam o vício, pela mesma razão que eles buscam o prazer e fogem da dor”
(HOLBACH, 1994, p.101).
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Sant’anna Alves Primo418, que acompanha o estudo de Antoine Lilti sobre o mundo dos salões, o
tédio pode ser entendido, no século XVIII, como uma consequência da insaciabilidade do desejo,
pois, embora o século das Luzes possa ser chamado de século da razão, “havia o imaginário e o desejo
que controlavam tanto o discurso como as ações dos homens”, levando a “uma indeterminação que
culmina fatalmente em uma insatisfação” (PRIMO, 2019, p.156). O tédio e a diversão representavam
duas faces de um mesmo mundo cujo sentido da vida estava relacionado intrinsecamente ao
aborrecimento, um estado de espírito típico do mundo da corte419. Ou seja, a ociosidade seria o
aspecto típico da aristocracia no século XVIII, e, por conseguinte, o tédio sua condição, porque o
excesso de prazeres dos quais desfrutavam os nobres embota a própria capacidade do corpo de sentir
prazer, o que leva ao aborrecimento causador do tédio. Já os pobres também podem ser afetados por
ele, por conta de sua indolência e preguiça natural, uma vez que, sem um trabalho ao qual se
dedicarem, eles tendem a se entregar aos vícios ou aos crimes, enquanto que uma vida socialmente
ativa, cujo trabalho contribui para a prosperidade da sociedade, torna-se um remédio para o
embotamento dos prazeres, a desocupação e a indolência420. Aliás, Holbach é reticente em relação à
pobreza ser fonte de virtudes, como quer o cristianismo421, e enfatiza que a pobreza, na verdade, é a
origem dos vícios, porque o indivíduo desprovido de recursos acaba por ser desprovido também de
amor-próprio, e já não vê motivos para tentar atrair para si a estima e consideração dos outros: “Todo
homem que despreza a si mesmo não teme mais o desprezo dos outros; aquele que perdeu a esperança
de ser estimado se entrega ao vício e não tem mais vergonha de nada” ( HOLBACH, 2015, p.711). O
tédio é encontrado, paradoxalmente, justamente naquelas atividades que deveriam servir para afastálo422; salões, jogos, caçadas, todo tipo de entretenimento das classes abastadas terminava por causar
uma sensação de torpor maior do que aquela do indigente que nada tem com que se entreter423.
É importante notar, na crítica que Holbach dirige ao tédio, que ele consiste em uma
característica típica das sociedades ricas, instruídas e civilizadas, como podemos ler em seu opúsculo
satírico Apologie de l’ennui et des ennuyeux, publicado postumamente na Correspondance Litteraire
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Cf. PRIMO, 2019.
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Cf. PRIMO, 2019; LILTI, 2005b.
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Cf. PRIMO, 2019, p.157-8.

Ver, por exemplo, o Sermão da Montanha de Jesus exultando os miseráveis e oprimidos. Cf. BÍBLIA – Bíblia
de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002.
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“Para o barão, paradoxalmente, o tédio é encontrado justamente naquilo que tinha a intenção de afastá-lo
ou minimizá-lo, ou seja, em todas as participações sociais que davam a esperança – ou ilusão – de
proporcionarem os deleites mais vivazes” (PRIMO, 2019, p.159).
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“O tédio é o verdadeiro flagelo das nações opulentas e o tirano dos cidadãos mais ricos. O espírito do
homem perseguido pelo tédio está em uma tortura contínua […] O repouso não tem doçuras senão para aquele
que trabalha; ele é um verdadeiro fardo para o homem desocupado” (HOLBACH, 1994, p.470-1).
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de Grimm em 1813: “Na verdade, é no seio das nações ricas, instruídas, civilizadas, que o tédio
comumente reside; pois uma nação selvagem e laboriosa não tem a vantagem de conhecê-lo, todo
mundo ali trabalha e ninguém tem o tempo nem os meios de se entediar” (HOLBACH, 2022, s/p). Além
disso, o tédio leva os soberanos a declararem guerras contra outros povos424; ou mesmo as mulheres,
que não aprenderam a ocupar sua ociosidade com alguma atividade útil à sociedade, por não lhes ser
permitido cultivar o espírito ou aprender algum ofício, refugiam-se em uma vida retirada na devoção
religiosa425, que só pode torná-las infelizes, porque contrariam sua natureza mundana e sensível.
Vejamos porque o tédio é apresentado como um vício tão nocivo se, em outro momento,
Holbach afirma que a preguiça é uma qualidade comum da natureza humana426. De acordo com a
ontologia materialista da natureza humana no sistema filosófico de Holbach, pela própria constituição
física do ser humano, ele necessita de movimento. Como vimos anteriormente, no Capítulo 2,
conforme o indivíduo seja afetado pelos objetos e os seres que o circundam, sua vontade é mobilizada
e ele se vê empenhado em agir para obter aqueles objetos que ele deseja porque julga úteis para sua
felicidade ou a fugir ou evitar aqueles que a ameaçam. A ausência de movimento é, assim, danosa,
tendo em vista que ele se vê numa espécie de apatia e inércia. Como esta condição é insuportável, do
ponto de vista da sua fisiologia, até mesmo porque a sua própria natureza o impele a sentir os objetos
e a agir constantemente, ele tende a buscar quaisquer sensações que sejam, para, simplesmente, pôr
seu corpo em movimento. A própria curiosidade, que, como já apresentado no Capítulo 3, é natural,
mobiliza-nos a colocar em movimento, senão o corpo, pelo menos o pensamento: “A curiosidade, tão
volúvel e sempre insaciável, que vemos reinar nas sociedades opulentas, nada mais é do que uma
necessidade contínua de experimentar sensações novas, capazes de devolver instantes de vida a
alguns organismos entorpecidos” (HOLBACH, 2015, p.242). Assim, Holbach ressalta que, mesmo
estando o corpo inerte, o pensamento estará em plena atividade, o que pode ser um motivo para que
a imaginação assuma a dianteira da vontade e incline o indivíduo a devanear, e ele passe então a
buscar toda espécie de objetos que sejam capazes de pôr seu corpo em movimento, para que ele possa
acompanhar os devaneios do pensamento que, neste momento, está entregue à imaginação. Uma vez
“Desgostoso de tudo ordinariamente, ele já não sabe fruir de mais nada; ele ignora a maneira de fazer servir
à sua felicidade todos os meios que ele dispõem em suas mãos; saciado, fatigado dos prazeres e dos
divertimentos mais penosos, ele busca no tumulto das guerras, nos divertimentos frívolos ou frequentemente
criminosos, em um vã pompearia, em festas ruinosas, nas despesas tão imensas quanto inúteis, os meios de
evitar a si mesmo, e os remédios momentâneos contra a ociosidade que o oprime” (HOLBACH, 1994, p.305).
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“Inúteis à sociedade, entregues a si mesmas, desabituadas pelas bajulações e homenagens às quais sua
vaidade as tenha acostumado, elas caem ordinariamente em uma sombria melancolia; uma devoção
entristecida é frequentemente o único recurso que lhe resta para cumprir algum papel nesse mundo; o humor
negro vem substituir nelas a dissipação, a alegria, os prazeres. A cargo de si mesmas e da sociedade, elas
consagram a Deus os momentos de ociosidade, dos quais elas não podem mais dispor de maneira agradável”
(HOLBACH, 1994, p.529).
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Ver logo acima: Capítulo 4, seção 4.4.
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sendo a sensibilidade o motor das ações e dos pensamentos, logo, o indivíduo não suporta, durante
muito tempo, utilizar apenas as suas faculdades intelectuais; inerte, ele pensa e imagina, mas logo
vem a necessidade de ele sentir. A partir daí ele buscará, freneticamente, quaisquer atividades que
possibilitem ao seu corpo movimentos e sensações fortes, inclusive aqueles que possam ferir seu
amor-próprio e ameaçar a sua autoconservação. Holbach diz, a esse respeito, em A Moral Universal:
“Um adágio muito conhecido nos diz que a ociosidade é a mãe de todos os vícios. É dela, com efeito,
que vemos sair as fantasias mais bizarras, os gostos mais pervertidos, os prazeres mais insensatos, os
divertimentos mais fúteis e as despesas mais extravagantes” (HOLBACH, 2015, p.239, grifo do autor).
É neste sentido que o tédio é apresentado por Holbach como um vício, senão o pior de todos,
pelo menos o mais nocivo para a sociabilidade: “o tédio é esse langor, essa estagnação mortal que
produz no homem a ausência das sensações capazes de adverti-lo de sua existência de uma maneira
agradável” (HOLBACH, 2015, p.240). O tédio afeta, principalmente, os cidadãos ricos e os príncipes,
porque as riquezas e o poder que possuem os isentam das preocupações cotidianas das quais os
cidadãos comuns são geralmente afetados. Estes cidadãos comuns necessitam agir continuamente em
busca dos objetos que lhes tornam felizes, e acabam não dispondo do tempo estendido e do ócio
suficiente para acabarem entediados e empedernidos427. Para escapar ao tédio, os nobres tendem a
buscar as mais diversas atividades que distraiam seu espírito da dilatação do tempo ocioso e do torpor
mental e físico que este estado tende a acarretar. E uma vez que as sensações prazerosas, para
proporcionarem uma felicidade real, devam ser dosadas para que não causem um dano ao organismo
– prazeres intensos são fugazes e acompanhados de dores –, caso elas sejam constantemente sentidas,
elas tendem a não proporcionar mais ao indivíduo nenhuma sensação realmente agradável, porque
os objetos que o afetaram agradavelmente logo produzem em seus sentidos todo o
efeito possível; seus órgãos se fatigam pela repetição das mesmas sensações; eles
precisam de novas maneiras de sentir, e a natureza, esgotada pelo abuso que se fez
dos prazeres que ela apresenta, deixa o rico imprudente em uma languidez mortal
(HOLBACH, 2015, p.241).

O cidadão abastado, o qual qualquer atividade visa a apenas satisfazer seus prazeres
sensíveis, procurando afastar o tédio a todo momento, não passa, para Holbach, de um cidadão inútil,
pois suas atividades, por mais diversificadas que sejam, em nada contribuem para o bem-estar da
sociedade e, muitas vezes, são na verdade prejudiciais ao corpo social, porque “viver é fazer o bem
aos seus semelhantes, é ser útil, é agir de acordo com o objetivo da sociedade” (HOLBACH, 2015,
“O homem opulento, cuja condição o dispensa do trabalho físico, tem comumente o espírito ou o
pensamento em um movimento perpétuo. Continuamente atormentado pela necessidade de sentir, ele busca
em suas riquezas alguns meios de variar suas sensações, recorrendo a exercícios por vezes muito penosos. A
caça, os passeios, os espetáculos, a boa mesa, os prazeres dos sentidos e a devassidão contribuem para dar ao
seu organismo movimentos diversificados que bastam, por algum tempo, para mantê-lo na atividade necessária
ao seu bem-estar” (HOLBACH, 2015, p.240).
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p.241), e o cidadão entediado, entregue a uma frenética busca de prazer sensível, pouco dedica do seu
tempo à preocupação com os seus semelhantes.
Apesar de o tédio ser mais comum entre os cidadãos mais ricos e abastados, Holbach lembra
que os desocupados, ou indolentes, também estão sujeitos a serem afetados por ele:
O indigente trabalha com o corpo para subsistir. A partir do momento em que deixa
de trabalhar com os seus membros, ele trabalha com o espírito ou com o pensamento
– e como, normalmente, esse espírito não é nada cultivado, sua desocupação o
conduz ao mal. Ele vê o crime como a única coisa que pode substituir o trabalho do
corpo que sua preguiça o fez abandonar. (HOLBACH, 2015, p.240).

*
Mas, segundo Holbach, o maior problema do tédio está em que ele, geralmente, é
acompanhado de um vício mais grave e mais nocivo à sociedade: trata-se do luxo, vício ao qual
Holbach dedica muitas das suas páginas para combatê-lo, considerando-o um dos mais degradantes
e mais prejudiciais vícios para a felicidade geral e a conservação da sociedade. Encontramos capítulos
dedicados ao luxo em A Moral Universal, La Politique Naturelle e Système Social, e outro opúsculo
publicado na Correspondande Litteraire, o Essai sur l’art de ramper, à l’usage des courtisans (1790),
cuja crítica também satírica dirigida ao homem da Corte versa sobre como o luxo, a indolência e o
parasitismo social qualificam essa classe de indivíduos aproveitadores, que é o cortesão.
O fato é que, para o barão, o luxo transforma o amor-próprio em um sentimento funesto,
porque eleva o indivíduo muito acima de seu mérito. Como vimos acima (cap. 4, 4.4; cap.5, 5.2), os
cidadãos mais úteis à sociedade têm todo o direito de desfrutar das honrarias que a virtude possa
dedicar-lhe. As recompensas e os prêmios honoríficos que ele recebe o elevam acima dos outros e,
para evitar as paixões como a inveja e o ciúme, ele deve conservar a sua modéstia e demonstrar
sobriedade. Mas o que deve ser reconhecido e digno de louvores e honrarias é a virtude, que como
vimos, é uma excelência nas próprias capacidades e talentos e a disposição de colocá-los a serviço da
utilidade e do bem comum. Contudo, não é esse o caso das sociedades opulentas e viciosas. Essas
sociedades são pouco afeitas às virtudes sociais como a generosidade, a beneficência, a compaixão,
e à disposição de sociabilidade e ao sentimento de humanidade. Nelas, a riqueza, posição e privilégios
de nascimento são os elementos que concedem a superioridade de uns sobre os outros e os cidadãos
que desfrutam dessas honrarias e dos privilégios de sua posição não são os mais virtuosos, mas, pelo
contrário, costumam ser aqueles que mais se entregam aos vícios, pois seus interesses são totalmente
voltados para si mesmos, para o aumento de seus próprios benefícios, inclusive às custas do bemestar geral, e também, às custas da própria felicidade genuína428.
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“No entanto, é preciso reconhecer que o tédio tem muitas vezes tanta participação quanto a vaidade nas
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É a este aspecto do luxo que Holbach opõe-se fortemente. É importante lembrar que há uma
clivagem de Holbach em relação ao luxo a partir do que vemos no Sistema da Natureza em relação
ao que encontramos posteriormente nas obras políticas de 1773 e 1776. Em um primeiro momento,
na obra publicada em 1770, Holbach parece ser favorável ao luxo, embora faça claramente algumas
ressalvas a ele. Nesta obra, o barão concorda com os argumentos dos pensadores economistas que
são favoráveis ao luxo, porque seu apreço mobiliza as mãos e as forças de trabalho dos pobres, que
produzem os bens que alimentam os vícios dos nobres e endinheirados, movendo, assim, a sociedade
em direção ao progresso econômico; quanto mais os desejos dos nobres são estimulados, mais
riquezas se produz, mais trabalho é gerado e mais pobres são empregados nos campos e nas
manufaturas e, assim, a liberdade do comércio impulsiona a indústria e satisfaz as necessidades de
todos429.
É o argumento que encontramos, por exemplo, em Mandeville430, para quem os vícios
privados são a fonte da virtude pública; e de modo mais contido, em Adam Smith431 – e como vimos,
essa perspectiva econômica está timidamente presente nos escritos do barão. Já nas obras políticas de
1773 e 1776, o luxo é apresentado como “uma emulação de vaidade que se vê surgir entre os cidadãos
das nações opulentas”, ele é “toda despesa que não tem por objetivo senão a vaidade, o desejo de
igualar ou ultrapassar os outros, a intenção de fazer de suas riquezas uma ostentação inútil”
(HOLBACH, 2015, p.177). O tom de censura, claramente, é diferente em relação ao Sistema da
Natureza. Nas duas obras políticas publicadas em 1773, nas quais Holbach desenvolve esse tema do
luxo com mais rigor, ele faz uma análise da sociedade britânica, na qual ele enxerga como um
exemplo de como o luxo pode degenerar a moral e ainda enfraquecer as instituições políticas. Ele
dedica, inclusive, um capítulo longo de Système Social (Parte II, cap. VI) para descrever como o luxo
e a atividade econômica voltada para satisfazer as vaidades pessoais dos cidadãos são uma política

despesas inúteis que desorganizam as maiores fortunas. É ele quem convence a pagar muito caro por alguns
objetos para desgostar, ou ao menos para parecerem insípidos, logo que são possuídos. É ao tédio dos ricos
que são devidas as produções tão variadas, tão cambiantes e algumas vezes tão bizarras da moda, que parecem
fazer que o luxo seja perdoado por todo o mal que, aliás, ele faz às nações” (HOLBACH, 2015, p.505).
“O homem pobre se contenta com uma roupa muito simples, que lhe serve o ano inteiro; o homem rico quer
um traje adequado para cada estação. Ele sofreria se não tivesse a comodidade de trocá-lo; ficaria aflito se o
seu traje não anunciasse aos outros a sua opulência, sua posição, sua superioridade. É assim que as vestimentas
multiplicam as necessidades do rico. É assim que sua vaidade se torna ela mesma uma necessidade que põe
em jogo mil braços solícitos para satisfazê-la. Enfim, essa vaidade proporciona aos homens indigentes os meios
de subsistir. Aquele que se habituou ao fausto, ao luxo nas vestimentas, quando é privado desses sinais de
opulência – aos quais vincula uma ideia de felicidade –, acha-se tão desgraçado quanto o pobre que não tem
com o que se vestir” (HOLBACH, 2010a, p.384).
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perigosa e uma forma de despotismo ainda mais perverso do que a própria tirania, pois em um sistema
político em que o luxo prevaleça, os cidadãos são oprimidos apesar de se acreditarem livres.
Gislain nos lembra que Holbach, conhecendo os argumentos favoráveis ao luxo utilizado
pelos economistas, lança mão de dois argumentos centrais deles justamente para confrontá-los: o
primeiro passa pela importância e superioridade da agricultura e da rusticidade da vida do campo
sobre a indústria do luxo que enfraquece as virtudes432; o segundo trata da desigualdade de riquezas
que o luxo acarreta433. Mas é importante notar que Holbach, em A Moral Universal, claramente
posiciona-se contra Mandeville434, a quem ele vê sua obra A Fábula das Abelhas (1714) como sendo
ou a defesa de um sistema moral e social indefensável, ou uma sátira da sociedade inglesa, cuja paixão
pelas riquezas e pelo luxo seria incompatível com uma sociedade orientada pela virtude, esta
verdadeiramente justa e feliz. Ele se opõe, assim, ao argumento principal da obra do escritor britânico
– de que os vícios particulares são a origem da virtude pública – e posiciona-se enfaticamente a favor
da virtude contra o vício. No “Prefácio” de A Moral Universal, inclusive, Holbach chega a afirmar,
categoricamente, que sua obra é uma afronta às ideias contidas na fábula mandevilliana435. Ora, como,
para o barão, os vícios provindos dos desejos de bens e riquezas são insaciáveis, não se deve
incentivá-los pois eles tendem somente a esfacelar o tecido social, porque colocam cada cidadão
contra todos os outros em sua busca frenética por admiração e inveja dos demais.
É aí que entra o papel central do governante, que deve ser promover as virtudes por meio
das recompensas, incentivando os cidadãos a agirem bem, com generosidade, temperança,
sobriedade, estimulando a virtude em seus cidadãos, e a punição severa aos vícios danosos ao corpo
político e à ordem social. Gislain nos apresenta uma importante síntese do conjunto de argumentos
de Holbach a esse respeito:
“Pela mais estranha das loucuras, o rico despreza e desdenha o lavrador, o agricultor, o alimentador das
nações, aquele sem cujos trabalhos não haveria nem colheitas, nem rebanhos, nem indústrias, nem comércio,
nem nenhuma das artes mais indispensáveis à sociedade […] é esse camponês, cujos andrajos e maneiras vos
desagradam, quem cobre as vossas mesas de suculentas iguarias e saborosos vinhos […] A vida campestre e o
trabalho comumente preservam o agricultor dos vícios e das epidemias pelos quais as cidades estão infectadas.
São as injustiças, os rigores e as desordens dos ricos que corrompem seu coração e que muitas vezes adulteram
a inocência de seus costumes” (HOLBACH, 2015, p.587-8).
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“Um rico ou um grande deveria envergonhar-se de carregar frequentemente e inutilmente em seus dedos
joias cujos preços bastariam para devolver a atividade, o bem-estar e a vida a cinquenta famílias
desencorajadas” (HOLBACH, 1994, p.488).
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“Assim, não admitimos os princípios insensatos de um filósofo célebre por seus paradoxos, que fez um
tremendo esforço de reflexão para nos provar que os vícios particulares revertiam em proveito da sociedade.
A menos que este autor tenha desejado, por meio de uma sátira engenhosa, provar a seus concidadãos a
impossibilidade de conciliar as virtudes sociais com a paixão desordenada pelas riquezas e o luxo (cuja
característica é aniquilá-las totalmente) ”. (HOLBACH, 2015, p.XXIX, grifo do autor)
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“De resto, toda a nossa obra apresentará em cada linha uma refutação desse sistema temerário e fará ver as
consequências funestas da tirania ou da negligência daqueles que deveriam regular os costumes dos homens”
(HOLBACH, 2015, p.XXIX-XXXI)
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Em suma, para Holbach, que, neste sentido, vai mais longe do que seus
contemporâneos, a razão esclarecida das elites não pode se contentar em fazer leis
justas, isto é, conformes à natureza do homem e exigindo a virtude. O sistema de
castigos e recompensas que incita à virtude e sanciona o vício, que torna mais custoso
o comportamento não cooperativo, deve ser redobrado e fortalecido pelo exemplo
do comportamento justo e virtuoso da classe superior. Este comportamento deve
imprimir um processo de difusão-imitação que valoriza, no espírito dos homens, a
ação virtuosa. É necessário ainda que a sanção penal seja acrescentada à sanção
moral que aumenta o custo sentido pela ação viciosa (GISLAIN, 2011, p.211).

A partir desta leitura de Gislain, vemos que o luxo é acompanhado de um elemento
importante que dificulta a realização do ideal racional de uma sociedade cooperativa e altruísta: tratase da contaminação social de uma classe por outra, quando os membros mais comuns da sociedade
deixam de ser cooperativos entre si porque imitam os vícios das classes superiores que, mergulhadas
no luxo e na ostentação, agem visando apenas a seus próprios interesses, ignorando o bem comum.
Isso ocasiona uma regressão da razão que ordena a vida em comum e torna frágil a relação social que
deveria ordenar-se pelos princípios da etocracia436. Gislain se refere, aqui, à crítica que Holbach dirige
às cortes: “A contaminação social pelo exemplo do luxo é particularmente inerente ao sistema de
hierarquia social que situa a corte no topo da sociedade” (GISLAIN, 2011, p.205). As classes nobres
tendem a ter comportamentos socialmente perversos, porque, além de dirigidas exclusivamente aos
seus próprios interesses, acabam por influenciar tanto os representantes do povo quanto os próprios
governantes, comprometendo a responsabilidade política que possuem e desacreditando a obrigação
moral que essas classes dirigentes deveriam apresentar publicamente, demonstrando as melhores
virtudes sociais como a beneficência, a temperança, a prudência, a sobriedade, a generosidade etc.
Na medida em que os líderes do Estado em uma sociedade corrompida pelo luxo não demonstram
essas virtudes, as hierarquias sociais subsequentes acabam por não demonstrá-las igualmente, e o
cidadão comum do povo não vê motivos para ter a virtude como horizonte de sua conduta.
Holbach pensa o exemplo moral como uma condição sine qua non para a sustentação das
hierarquias sociais que funcionam como engrenagens da sociedade. Como vimos, a desigualdade
natural configura um sistema de deveres sociais, cujo poder auferido pelas capacidades e talentos é
colocado a serviço da engenharia social das atividades políticas e econômicas437. Quanto mais poder
um indivíduo possui, mais responsabilidades pelo bem da sociedade ele deve demonstrar, pois ele
está mais comprometido com o funcionamento adequado da sociedade do que aquele que possui
menos poder, cuja capacidade de influência é bem reduzida em relação ao primeiro. Por isso o
exemplo é importante, porque as classes mais baixas espelham-se, devido à qualidade natural de
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Cf. GISLAIN, 2011, p.205.

“A desigualdade que revela, para cada um, um modelo superior e a busca vertiginosa por indícios de sua
felicidade no olhar dos outros conduz a uma disposição de espírito que promove o desejo de imitar, igualar ou
superar seus semelhantes humanos” (GISLAIN, 2011, p.206).
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comparação com os outros, naqueles que parecem mais felizes, mais poderosos, investidos de maiores
capacidades e talentos que elas próprias. Como observa Gislain438: “A classe superior deve promover
relações sociais úteis a todos os membros da sociedade sendo o exemplo de um modelo de
comportamento virtuoso” (GISLAIN, 2011, p.196).
Quando Holbach critica o tédio e o luxo, ele está apontando para este que seria o mau
exemplo daqueles que são considerados os melhores da sociedade, ou seja, os mais dignos de
admiração e respeito, pois justamente estes demonstram possuir as piores qualidades que se espera
de um concidadão exemplar439, o que tende a desestimular totalmente o apreço pela virtude nas classes
inferiores, desagregando totalmente a coesão social que mantém a sociedade: “O luxo é uma
emulação da vaidade que se vê surgir entre os cidadãos das nações opulentas. Essa vaidade,
alimentada pelo exemplo, torna-se para os ricos a mais premente das necessidades, pela qual, por
conseguinte, tudo é sacrificado” (HOLBACH, 2015, p.177)440.
O luxo é um vício insaciável que se alimenta a si mesmo porque, tendo o seu valor intrínseco
naquilo que ele representa, ou seja, na imaginação, na consideração simbólica do valor do objeto, é
impossível satisfazê-lo. Por conta da vaidade que ele estimula, as paixões e desejos voltam-se para a
representação de si na sociedade, e a virtude é preterida em favor da ostentação e bajulação que o
luxo excita. Quer-se agora a atenção, o olhar, a inveja dos outros, e não mais a consideração, o respeito
e a afeição conquistados pelas virtudes sociais. A desigualdade natural que deveria servir para ordenar
a sociedade conforme os méritos advindos dos talentos e das capacidades, torna-se uma desigualdade
social que se impõe pelas posses e extravagâncias441. Aquele que se encontra em uma posição
desfavorável desejará alcançar as altas posições através de quaisquer meios necessários pelos quais
ele obterá as riquezas das quais o luxo provém. Em vez de a sociedade tornar-se uma união de
indivíduos que procuram auxiliar uns aos outros para tornar mais amena a luta pela existência e

“Todos os homens têm o desejo de imitar, igualar e de ultrapassar aqueles a quem ele supõe a grandeza, o
poder, o bem-estar” (HOLBACH, 1994, p.467).
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“As relações sociais utilitárias sofrem uma ‘contaminação social’ que coloca em perigo o laço social. O
modelo do luxo ostentatório, isto é, o processo de rivalidade mimético e comparativo acentuado pelas
desigualdades de riqueza, é o caso exemplar deste fenômeno de contaminação social” (GISLAIN, 2011, p.196).
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A definição de luxo em Système Social é muito similar e parece mais bem desenvolvida: “[…] O luxo é
uma emulação de despesas e de riquezas. O exemplo dos Príncipes, dos Ricos e dos Grandes instiga a maior
parte dos cidadãos; estes são sempre fieis em imitar os homens dos quais eles têm uma ideia elevada, ou que
eles supõem felizes, buscam distinguir-se e fazer-se considerar como eles e pelos mesmos meios. Esta
emulação pueril torna-se habitual, e a paixão de parecer transforma-se em uma necessidade premente à qual
acaba-se por sacrificar tudo […] sacrifica-se loucamente seu bem-estar real, em nome de uma felicidade ideal
de parecer tanto ou mais feliz que os outros” (HOLBACH, 1994, p.466)
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“Ele não quer existir senão na imaginação dos outros […] na impossibilidade de encontrar o bem-estar em
seu próprio coração, ele vai buscá-lo no tumulto do mundo, onde tampouco ele se encontra” (HOLBACH, 1994,
p.499).
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conquistar uma vida mais agradável, “a luta da classificação pela ostentação do luxo é sem fim porque
existe sempre um novo degrau para subir na hierarquia das representações” (GISLAIN, 2011, p.207).
O luxo é, na realidade, uma sociabilidade desmedida442, um abuso das nossas inclinações
naturais de desejar ser querido pelos outros e de nos compararmos a eles para inteligir como deve ser
nossa conduta em relação a eles para conquistá-los. Como vimos, a moral natural de Holbach é
fundamentada nas inclinações de amor-próprio, sociabilidade e humanidade, as quais podemos
estabelecer como princípio dessas inclinações a capacidade de se reconhecer nos outros, e reconhecer
os outros em nós. Contudo, essas inclinações, em uma sociedade corrompida pelo luxo, tornam-se
tão somente o desejo de agradar para ser admirado, um amor-próprio desmedido que se transforma
em vaidade, e que busca alimentar a si mesmo, diferentemente do amor-próprio legítimo, que é a boa
consciência de saber que se agiu devidamente e que o respeito e a consideração são merecidos,
independentemente da gratidão efetiva dos outros; ou mesmo diferente daquela vaidade que pode ser
útil à sociedade quando é um estímulo para ações grandiosas. A questão chave dessa interpretação
sobre o luxo e os vícios, na perspectiva de Holbach, é que, quando as paixões se tornam um meio
para alcançar fins benéficos à sociedade, mesmo que elas tendam a ser viciosas, como a vaidade, o
orgulho, a ambição, elas são consideradas úteis e não comprometem o tecido social, desde que não
prejudiquem os concidadãos. Mas no caso de uma sociedade afeita ao luxo, as paixões voltam-se para
si mesmas; elas já não possuem um objeto de desejo, mas tornam-se, elas próprias o seu objeto. O
ambicioso não desejará realizar uma grande tarefa pela qual ele consegue a admiração dos outros; ele
desejará demonstrar aos outros o quanto é ambicioso para que invejem a sua própria grandeza; o
orgulhoso desejará demonstrar o quanto ele tem orgulho de si mesmo, tornando-se inconveniente para
o outros; o vaidoso desejará realizar as ações mais extravagantes para atrair a atenção momentânea
de todos ao seu redor: “Uma nação fascinada pelo luxo e pela vaidade torna-se um verdadeiro teatro
de ilusões e de prestígios, sobre o qual os atores se apresentam somente para se fazer aplaudir”.
(HOLBACH, 1994, p.500). O universo em que impera o luxo é a corte das grandes sociedades. Nela
encontra-se apenas relações frívolas e representações afetadas de si mesmo:
Qual pode ser a solidez destas ligações efêmeras que, não sendo fundadas senão
sobre a necessidade de se desentediar, sobre o interesse do momento e
frequentemente sobre a falsidade ou sobre o projeto de se enganar, não são
cimentadas pela amizade, pela boa-fé, pela estima sincera! […] a maior sociabilidade
ou facilidade de se ligar é uma prova de leviandade, e jamais a leviandade produz
ligações duráveis (HOLBACH, 1994, p.500).

“A sociabilidade é, sem dúvida, uma disposição muito louvável, mas ela torna-se um mal pelo abuso
contínuo que dela se faz” (HOLBACH, 1994, p.499).
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Para corrigir os vícios do tédio e do luxo, e reestabelecer o princípio da sociabilidade e do
pacto social em conformidade com a natureza das coisas, é necessário que a autoridade soberana
estabeleça limites aos desejos e interesses, reforme os costumes, institua um sistema de educação
pública que faça dos indivíduos, cidadãos comprometidos com a utilidade geral e o bem comum. Ou
seja, a solução apresentada por Holbach passa por um ideal racional de uma sociedade cooperativa,
cuja sociabilidade e reciprocidade sejam o cerne das relações sociais, e na qual o exemplo de virtude
dos príncipes e dos grandes exerça um papel de modelação dos costumes e dos hábitos sociais443. A
moral natural, portanto, possui o requisito da educação, da formação cívica, do espírito público. Sem
uma figura de autoridade legítima que coordene os movimentos das diversas partes no interior da
sociedade, ela tende a dirigir-se sem rumo e degenerar em uma anarquia ou mesmo tornar-se uma
tirania que só pode fazer seu povo infeliz
.

“Com efeito, o Príncipe e seu séquito de classes superiores deveriam dar o exemplo de um comportamento
virtuoso e contrário ao luxo ostentatório” (GISLAIN, 2011, p.209).
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CAPÍTULO 6 – AUTORIDADE E EDUCAÇÃO

6.1 Reflexão introdutória: a autoridade como condição da ordem social segundo Richard
Sennet

Antes de iniciarmos uma análise sobre o conceito de autoridade na filosofia moral e política
de Holbach, seria interessante nos determos em algumas observações a respeito da apreciação crítica
sobre o conceito de autoridade que o sociólogo americano Richard Sennet apresenta em sua obra
Autoridade (1980). O autor discute algumas questões pertinentes a respeito de se a figura da
autoridade é realmente necessária para o mundo contemporâneo, e suas reflexões são muito
pertinentes para compreendermos esse conceito na filosofia do barão, cuja proximidade é, sem
dúvida, interessante. Sennett pergunta, por exemplo, se a figura paterna, enquanto referência de
autoridade, seria indispensável para a formação da criança. Ou mesmo se seria possível o
desenvolvimento da autonomia e da independência sem um referencial de autoridade sobre o qual
nos apoiarmos. Ele pergunta também por que as grandes obras clássicas da literatura ocidental
apresentam uma decadência da autoridade como reflexo da decadência moral da sociedade de sua
época. E quanto ao autoritarismo, seria ele uma consequência necessária da existência de uma figura
de autoridade? Enfim, o autor discute qual a relação que nós, seres humanos, temos com essa figura
da autoridade que permeia o nosso imaginário e que parece constituir um elemento fundamental da
nossa psique e do nosso ser.
Nosso propósito não é analisar profundamente todo o percurso teórico de Sennet sobre a
autoridade, mas trazer alguns pontos interessantes a partir dos quais podemos pensar a relevância
desse conceito na filosofia moral e política de Holbach. Vejamos, então, alguns destes pontos.
Para Sennet, é importante considerar a figura de autoridade não como uma figura de
comando ou poder absoluto, a qual devemos obediência estrita e inquestionável, mas como um
referencial de excelência e virtude – no sentido mais aristotélico do termo – ao qual todo indivíduo
almeje para tornar-se excelente naquilo que considera importante para si. Não obstante, uma das
figuras de autoridade que mais é destacada na nossa sociedade contemporânea é a figura do professor,
exemplo de excelência a partir da qual o aluno vislumbra como meta a ser alcançada e, por vezes,
superada. Isto porque, na relação autoridade-subordinado, há uma relação de superioridadeinferioridade que é suplantada, justamente, pelo exercício pleno da autoridade, através da qual, pelo
uso do poder investido em si, aquele que é superior conduz e modela o inferior até este alcançar a
excelência almejada inicialmente: “E também esse é um ingrediente essencial da autoridade: alguém
que tem força e a usa para guiar os outros, disciplinando-os e modificando seu modo de agir, através
da referência a um padrão superior” (SENNETT, 2016b, p.30).
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A definição da autoridade apresentada por Sennett é a seguinte: “Pode-se dizer da
autoridade, no sentido mais geral, que ela é uma tentativa de interpretar as condições de poder, de dar
sentido às condições de controle e de influência, definindo uma imagem de força. O que se busca é
uma força sólida, garantida e estável” (SENNETT, 2016b, p.33). Ao mesmo tempo, a corrupção do
sentido do papel da autoridade seria, deste modo, deixar de ser um parâmetro ideal de excelência para
tornar-se uma imposição involuntária: “Mas a integridade do genitor que inspira medo e reverência
nos filhos, ou do político que inspira pavor em seus cidadãos é muito questionável. É que as forças
que dão autoridade a essas figuras podem não ser usadas a serviço de um ideal mais elevado ou da
proteção às pessoas, mas simplesmente de sua dominação” (SENNETT, 2016b, p.32).
Ora, considerando essa interpretação e abordagem de Sennett a respeito da figura da
autoridade, quais reflexões podemos fazer a respeito das relações políticas no interior de uma
sociedade? Seria a política a imposição da autoridade por vias legítimas, isto é, desde que esteja de
acordo com a noção de consentimento e deliberação, como temos nas sociedades democráticas
modernas? Sennett cita uma passagem interessante de Gaetano Mosca, pensador político italiano
nascido no final do século XIX, que diz o seguinte:
É falso dizer que] as fórmulas políticas são meras charlatanices, habilmente
inventadas para induzir as massas à obediência. (…) A verdade é que elas atendem
a uma necessidade real da natureza social do homem; e essa necessidade, tão
universalmente sentida, de governar e saber que se é governado, não com base na
mera força material ou intelectual, mas em princípios morais, tem, sem sombra de
dúvida, uma importância prática e real (Gaetano Mosca, “A classe governante” apud
SENNETT, 2016b, p.37).

A partir dessa reflexão de Mosca, Sennet propõe uma outra questão interessante já que, uma
vez que é o povo quem detém a autoridade numa democracia, como se constitui de fato e é exercida,
efetivamente, essa autoridade? A solução pode estar, justamente, naquilo que parece frágil na
democracia e que é apontado pelos pensadores políticos do Iluminismo, que seria a “tolerância para
com a desordem periódica” e o caráter transitório e plástico da democracia, que permite
reorganizações periódicas das esferas de poder. Desde que as estruturas de poder sejam receptivas às
mudanças, os processos democráticos, como as assembleias, os discursos públicos, as eleições, abrem
uma brecha pela qual o poder perde temporariamente sua solidez rígida e possibilita um rearranjo das
forças políticas, uma reconfiguração da própria autoridade, a partir da emergência de figuras que
despertam a confiança estabelecida pelas capacidades que ela demonstra444. Se a autoridade não é
autocrática, isto é, involuntária e coercitiva, ela extrai sua legitimidade do consentimento dos
cidadãos, e desde que ela não demonstre ser incapaz de conduzir e disciplinar as forças sociais no

444

Cf. SENNETT, 2016b, p.225.
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sentido de distribuir direitos e deveres equanimemente, temos, assim, realizado de maneira plena, o
ideal político da liberdade e da justiça.
Essa autoridade legítima e consentida revela, no entanto, uma tensão suficientemente
perigosa. Até que ponto estamos dispostos a abrir mão de nossa independência, de nossa liberdade,
em favor da confiança na capacidade de outrem em administrar os assuntos mais relevantes
concernentes à nossa liberdade, à nossa vida, como um todo? Por isso temos necessidade de atribuir
à nossa escolha racional e deliberada a carga de poder e liberdade da qual acreditamos ser detentores,
a despeito do perigo de confiar em figuras de autoridade que estão distantes, longe do alcance de
nossos protestos e insatisfações. Essas questões são tratadas profundamente ao longo de toda a obra
de Sennett, envolvendo metodologias sociológicas, filosóficas e psicanalíticas em busca de uma
resposta satisfatória para as questões iniciais, das quais não nos cabe, aqui, analisar.
Sennet assim conclui a respeito do caráter necessário que a autoridade representa na
configuração política, e mesmo psíquica445, do mundo contemporâneo:
A crença na autoridade visível e legível não é um reflexo prático do mundo público;
é uma demanda imaginativa feita a esse mundo. É também uma demanda idealista.
Pretender que o poder seja protetor e restrito é irreal – ou, pelo menos, essa é a versão
da realidade que nossos dominadores inculcaram em nós. A própria autoridade, no
entanto, é, intrinsecamente, um ato da imaginação. Não é uma coisa; é uma busca de
solidez e segurança na força de outrem, que parece ser algo grandioso. Acreditar que
tal busca possa ser consumada é, de fato, uma ilusão, e uma ilusão perigosa. Só os
tiranos dão conta desse recado. Mas acreditar que a busca não deve ser conduzida é
igualmente perigoso. Nesse caso, tudo o que houver será absoluto (SENNETT, 2016b,
p.260).

6.2 O princípio da autoridade e a autoridade soberana na filosofia política de Holbach

O princípio de autoridade é um conceito que se aplica tanto à filosofia moral quanto à política
na filosofia materialista de Holbach. Ele diz respeito a toda relação de poder e mando que existe entre
os indivíduos nas diversas formas de relações existentes na sociedade, sejam relações morais, sociais
ou políticas. A autoridade é definida pelo barão como o poder de agir sobre e regular as ações
humanas: “A autoridade é o poder de regular as ações dos homens. Toda sociedade, para o bem de
seus membros, deve exercer seu poder sobre eles” (HOLBACH, 2015, p.88). Ela contém a discórdia e
o conflito que emergem da diversidade de desejos e interesses dos indivíduos que vivem
conjuntamente. E ela é legítima quando assegura a sociabilidade e a reciprocidade nessas relações,
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Ele apresenta uma abordagem da relação entre indivíduo e autoridade não apenas da perspectiva sociológica
e política, mas também pelo viés da psicologia social e da psicanálise.
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quando protege os direitos de cada um e quando devidamente recompensa a utilidade e o mérito e
pune os crimes e danos causados contra a sociedade, ou contra aquele com quem se convive.
Como vimos no capítulo 4, os seres humanos têm necessidades mútuas que não poderiam
ser supridas particularmente e, por essa razão, eles unem suas forças e capacidades para, juntos,
alcançarem aqueles bens de que necessitam e sem os quais não conseguiriam conservar-se. O pacto
social, que é a origem simbólica da sociedade, é uma ordem social instituída tácita ou formalmente
pelos deveres recíprocos de auxílio mútuo e socorro prestado entre os membros de um corpo político.
Como as qualidades sensíveis e intelectuais de cada indivíduo são únicas e os seres humanos possuem
necessidades e capacidades distintas e desiguais em seus talentos e capacidades, alguns acabam sendo
superiores a outros, e isto, na lógica da desigualdade natural e do princípio da autoridade de Holbach,
confere-lhes alguns direitos sobre aqueles dos quais a sociedade não recebe nenhum ganho. Contudo,
esse princípio de autoridade não se exprime somente na relação entre soberano e súdito, ou entre
governantes e cidadãos. Ele diz respeito a toda assimetria existente nas relações de poder entre os
indivíduos, relações essas que expressam a necessidade que alguns desprovidos de poder têm dos
outros dele investidos – o poder, como vimos, é a capacidade de mobilizar as vontades e ações de
outros em vista de interesses comuns. A desigualdade natural converte-se, assim, em uma
justaposição assimétrica de direitos e deveres a partir dos quais alguns indivíduos são considerados
superiores porque são mais úteis, isto é, podem ocasionar mais bens e realizar mais ações benéficas
para aqueles com quem convive ou para a sociedade, enquanto que aqueles desprovidos dessas
capacidades são considerados inferiores, porque dependem necessariamente daqueles considerados
superiores:
Toda superioridade, para ser justa, deve estar fundamentada nas vantagens reais das
quais se faz que os outros homens desfrutem. Eis aí as legítimas razões da soberania,
da grandeza, das riquezas, da nobreza e de toda espécie de poder. Eis aí a fonte
racional das distinções e das diversas posições que se estabelecem em uma sociedade
(HOLBACH, 2015, p.89).

O fato de o princípio de autoridade estabelecer uma distinção de direito a exercer o poder
para uns indivíduos sobre outros não representa, necessariamente, um resquício da sociedade do
Antigo Regime em sua filosofia, porque o fundamento da autoridade é tão somente meritocrático e
utilitário446, enquanto que para o regime feudal, absolutamente, não era447. A partir do princípio da

“Nunca é demais repetir, é na utilidade que consiste o mérito e a virtude. Além disso, como nós desejamos
que a vida social nos seja agradável, a justiça exige que nos tornemos agradáveis aos seres com quem nós
convivemos” (HOLBACH, 1994, p.130).
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Para um quadro geral da estrutura da sociedade de estamentos no Antigo Regime, que a distingue de uma
sociedade meritocrática, recomendamos a leitura de HESPANHA, António Manuel. Imbecillitas: as bemaventuranças da inferioridade nas sociedades de Antigo Regime. São Paulo: Annablume, 2013.
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desigualdade natural, o de autoridade é uma consequência evidente na ordem de premissas que
sustentam sua filosofia moral e política. Contra a ideia de igualdade, que para o barão é uma
concepção que não corresponde à natureza das coisas e, portanto, não está em conformidade com a
equidade natural, Holbach situa a ideia de autoridade a partir da necessidade que uns indivíduos têm
dos outros, e não do poder que o mais forte é capaz de exercer sobre o mais fraco, submetendo, assim,
o princípio de autoridade à moral natural, cuja base é a sociabilidade e a reciprocidade, e não a força.
Ou seja, não há autoridade que não esteja fundamentada nas relações recíprocas e no auxílio mútuo
que os seres humanos devem uns aos outros. Mesmo que o mais forte queira exercer o poder sobre o
mais fraco por puro capricho, por algum vício ou uma desregulação da sua máquina, ele poderá fazêlo, pois sua natureza e a do mais fraco o permitem, contudo, ele irá de encontro à natureza das coisas
que estabelece a sociabilidade e a reciprocidade como necessárias à felicidade, logo, ele não poderá
usufruir de uma felicidade genuína se fizer um uso indevido do seu poder para oprimir ou abusar
daqueles que não podem lhe opor resistência448. É neste sentido que Holbach alerta aos tiranos, por
exemplo, que, caso desejem exercer a tirania, e tiverem poder suficiente, eles podem fazê-lo, mas sob
a pena da inquietude e do temor constante, afinal, eles necessariamente deverão desconfiar de todos
a seu redor, porque seus súditos não admitirão um poder arbitrário exercido sobre eles,
perenemente449.
A resistência é outro fator importante nessa relação. Ela é natural e legítima quando serve
para proteger-nos do abuso, da licenciosidade, da opressão, mas, apesar de natural, torna-se ilegítima
quando se opõe a uma autoridade que nos é útil, investida das qualidades necessárias para nos tornar
felizes. Resistir a uma autoridade legítima é impedir que a razão esteja a serviço da nossa felicidade450.
A arte da Política consiste, justamente, em encontrar os meios mais diligentes para impedir que
aqueles investidos de poder possam abusar desse poder sem resistência; e que aqueles dele destituídos
possam vir a adquirir, por vias legítimas que não a força, a violência ou quaisquer paixões destrutivas,
uma parcela devidamente distribuída desse poder, para que não se sujeitem a qualquer forma de
servidão ou mesmo à escravidão451. Mesmo obedecendo àqueles investidos da autoridade legítima,
“Se a justiça aprova a preferência ou a superioridade que os homens concedem àqueles que são mais úteis
a seu bem-estar, a justiça deixa de aprovar essa preferência logo que esses homens superiores abusam da sua
autoridade para causar dano” (HOLBACH, 2015, p.89).
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“O tirano é o soberano que põe em prática os princípios do déspota e que, acreditando se tornar feliz sozinho,
faz todo o seu povo infeliz. Mas ele próprio se torna efetivamente feliz? Não; ele está cheio de perturbações e
inquietudes” (HOLBACH, 2015, p.359).
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“A obediência e a subordinação consistem em submeter nossas ações à vontade daqueles que julgamos
capazes de proporcionar os bens que desejamos ou de nos privar deles” (HOLBACH, 2015, p.89).
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“O problema mais importante em Política é encontrar os meios de impedir que aqueles que não tem
nenhuma parte no Governo não venham a se tornar a presa daqueles que os governam” (HOLBACH, 1994,
p.276).
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nós ainda possuímos os direitos naturais dos quais depende o nosso bem-estar e felicidade. A
autoridade é legítima somente a partir do consentimento, ou seja, da deliberação em obedecer aqueles
que consideramos superiores, porque vemos, nessa obediência, algumas vantagens úteis para nossa
própria felicidade452.
A autoridade, assim, estende-se, em várias camadas, nas diversas formas de relações que são
comuns na vida em sociedade. Desde a relação entre pais e filhos, esposos e esposas, chefes e
empregados, ministros da religião e fieis, cada qual está inserido em uma dinâmica de poder e
influência cuja desproporção nas capacidades entre cada um representa o grau de utilidade de um para
com o outro, e a necessidade que o mais fraco tem do mais forte, ao mesmo tempo em que determina
o dever, ou responsabilidade, do mais forte em relação ao mais fraco. Embora haja a assimetria de
forças, ela não significa que um esteja sujeito ao outro, no sentido mais estrito de sujeição, isto é,
“sob a jurisdição de outro”453, mas que ambos estejam em uma relação de direitos e deveres recíprocos
fundamentados na utilidade comum.

*
As relações familiares entre pai e filho, por exemplo, são circunscritas a partir da necessidade
que os filhos têm dos cuidados e do socorro dos pais desde o nascimento, ao mesmo tempo em que
são definidos os deveres morais dos pais em relação aos filhos, como o dever de cuidar deles, de
garantir-lhes a educação, a satisfação das necessidades mais básicas sem as quais eles sucumbiriam,
enquanto são ainda seres frágeis e incapazes de satisfazê-las: “Sendo o homem, no momento de seu
nascimento, o mais incapaz entre todos os animais de se defender e obter seu sustento, ele se encontra
na dependência daqueles que, ao lhe darem a vida, comprometeram-se a conservá-la para ele e
fornecer-lhe os meios de satisfazer suas necessidades” (HOLBACH, 2015, p.632). A criança, quando
bem cuidada, desenvolvendo devidamente sua razão e as demais faculdades intelectuais, será capaz
de discernir e reconhecer os deveres recíprocos que têm com seus pais. Holbach chega a argumentar,
o que pode parecer bem insólito para a época, que os laços de sangue pouco importam para definir a
relação parental, e que valem mais os sentimentos de amor filial, devoção e contentamento para
solidificar uma relação entre pai e filho. É fácil compreender que Holbach não deseja situar o amor
entre pais e filhos a partir do laço sanguíneo, tendo em vista que isso acarretaria um sentimento inato
“Nenhum homem renuncia gratuitamente à sua independência natural; nós não consentimos a nos submeter
às vontades dos outros, senão na esperança de um bem maior que resultasse, para nós, em seguir nossa própria
vontade” (HOLBACH, 2008b, p.31)
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A expressão remete ao Direito Romano, cujo termo esse alienus iuris faz oposição a esse sui iuris, que
significa, aproximadamente, estar sob a jurisdição de si mesmo. Esta tradução é encontrada no Tratado Político
de Espinosa, feita por Diogo Pires Aurélio, que faz uma nota explicativa elucidativa a respeito do uso desses
termos por Espinosa. Cf. ESPINOSA, 2009a, p.16, nota 2.
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incondizente com seu materialismo. O amor entre pais e filhos é, em sua perspectiva, fundamentado
no hábito da convivência, no interesse em ser querido e na reciprocidade454. Os pais devem cultivar
os bons sentimentos nos filhos, incentivá-los a praticar as virtudes sociais em relação a eles e aos
outros, educá-los para se tornarem cidadãos honestos, generosos, compassivos, se quiserem ser
amados e respeitados por eles455. Quando o pai oprime os filhos e não lhes dá a ternura e cuidados
que desejam, ele os está predispondo a serem negligentes ou até mesmo perversos em sua velhice,
pois são os filhos que são incumbidos de cuidar dos pais quando estes alcançam uma idade em que já
não podem, devidamente, cuidar de si mesmos. Além disso, Holbach chega a defender que o Estado
interfira naquelas relações abusivas, quando os pais são negligentes ou perversos com seus filhos, por
meio de leis que protejam as crianças do desamparo ou dos maus tratos que venham a receber de seus
pais. Um dos deveres dos pais é ser indulgente com os filhos, visto que, pela pouca idade e falta de
experiência e razão, os filhos tendem a agir desarrazoadamente, praticando transgressões típicas da
juventude e cometendo erros comuns que decorrem das paixões naturais da idade. Porém, essa
indulgência não se aplica aos vícios, que devem ser contidos e devidamente castigados para evitar
que se tornem um hábito: “Todo pai guiado pela razão deve mostrá-la a seus filhos e forçá-los a
reconhecer que ele os pune com razão e justiça” (HOLBACH, 2015, p.643). Por essa razão, a relação
entre pai e filho geralmente é conflituosa, porque os filhos tendem a considerar que seus pais são um
obstáculo aos seus desejos e à sua liberdade. Porém, a boa educação, somada à ternura e consideração
que os pais demonstram aos filhos, podem contrabalançar o ódio e a indignação proveniente dos
desejos frustrados456. O pai, neste sentido, é uma autoridade legítima a qual o filho deve a obediência
irrestrita por sua própria utilidade e necessidade.
Outra configuração social na qual a autoridade legítima é representada é a relação conjugal.
Holbach considera o casamento um contrato que possui um aspecto também afetivo: “O casamento é
uma sociedade entre o homem e a mulher, na qual os cônjuges têm como objetivo saborear
legitimamente os prazeres do amor, dos quais devem resultar alguns seres úteis àqueles que lhes
deram a existência e apropriados para substitui-los um dia na sociedade” (HOLBACH, 2015, p.597).
Embora Holbach argumente que os cônjuges são aqueles que buscam na relação conjugal o bem-estar
que lhes é conveniente e conforme às regras da equidade, em que cada um também deve proporcionar

“Em seu filho, um pai ama outro ‘ele mesmo’, um ser do qual ele espera contentamento, prazer e auxílio.
Um filho bem-criado ama seu pai quando vê nele o amigo mais certo, o autor de seu bem-estar, a fonte de sua
felicidade” (HOLBACH, 2015, p.635).
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“Para ser amado, é preciso tornar-se amável – trata-se de uma lei da qual nenhum homem pode estar isento”
(HOLBACH, 2015, p.636).
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“Ele [o pai] se acha obrigado a contrariar os gostos, as fantasias e as inclinações de seus filhos. Por
conseguinte, estes últimos não veem nele, quase sempre, senão um chefe, um censor ocupado em embaraçar
as suas vontades e que põe entraves à sua liberdade” (HOLBACH, 2015, p.651).
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ao outro o bem-estar e a felicidade, ele é favorável à superioridade masculina decorrente da
superioridade de forças que o homem possui sobre a mulher, e sustenta a autoridade do marido sobre
a esposa sob a condição da proteção e do sustento. Mas Holbach é enfático em criticar o abuso, a
violência e a opressão que as mulheres eram submetidas, inclusive, a partir das leis instituídas em
alguns Estados, nos quais as mulheres eram tratadas não como indivíduos, mas como bens ou
pertences de seus pais e maridos457. Segundo o barão, a base da relação conjugal é, assim como
qualquer relação humana, a equidade e a humanidade, logo, ele rechaça esse tipo de lei que transforma
a mulher – ou qualquer outro ser humano – em uma propriedade458. Em suma, o homem deve à sua
mulher os cuidados da proteção e subsistência, enquanto a mulher deve ao homem o respeito e a
deferência pelos seus cuidados; a fidelidade, a consideração, a amizade, a cumplicidade, só podem
ser recíprocos para que a relação seja legítima e conforme a natureza das coisas.
É importante notar que Holbach rejeita a inviolabilidade da união conjugal, e demonstra ser
favorável ao divórcio quando essa relação deixa de ser vantajosa para ambos os contratantes e tornase uma fonte de infelicidade, senão para os dois, ao menos para uma das partes:
Uma legislação mais equitativa, mais conforme à natureza, deveria romper para
sempre os laços que não servem senão para prender infelizes. O casamento não é
feito senão para proporcionar aos cônjuges alguns prazeres honestos, alguns
consolos e doçuras. A partir do momento em que ele não lhes produz senão
sofrimentos, será que a lei não deveria aniquilar uma sociedade tão contrária à sua
finalidade e à sua instituição (HOLBACH, 2015, p.624).

Por fim, trataremos da relação social que implica uma condição de autoridade legítima entre
o patrão e seu empregado, para termos uma dimensão mais abrangente desse conceito na filosofia
política de Holbach, e compreendermos mais precisamente o papel que esse conceito desempenha na
relação entre a autoridade soberana e seus súditos. A autoridade que o patrão possui sobre o seu
empregado provém da dependência e dos benefícios que eles obtêm dessa relação: “Os ricos, como
já vimos, colocam os pobres na sua dependência e, pelas vantagens que lhes fazem obter, exercem
sobre eles uma autoridade legítima, isto é, reconhecida, consentida por estes últimos, quando ela os
põe em condição de desfrutar de um bem-estar que eles não poderiam obter por si mesmos”
(HOLBACH, 2015, p.741). Mas mesmo sendo uma relação de necessidade e dependência, a autoridade
é fundamentada, sempre, na equidade e na justiça. Para Holbach, o sistema de escravidão, por
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Holbach dedica uma nota de rodapé para expor alguns exemplos de sociedades que maltratam suas
mulheres, destituindo-as dos direitos mais básicos que o bom senso recomenda. Ele encerra a nota com a
seguinte afirmação: “Os vícios e os defeitos dos quais as mulheres são acusadas devem-se em grande parte à
imensa desigualdade que as leis estabelecem entre elas e seus soberbos senhores” (HOLBACH, 2015, p.599,
nota 2).
“A razão nos mostra que, na união conjugal, o marido pertence à mulher do mesmo modo que a mulher
pertence a seu marido” (HOLBACH, 2015, p..608).
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exemplo, é totalmente contrário a toda ordem natural das coisas, e, mais do que isso, é contrário a
todos os sentimentos de decência, humanidade e compaixão459. Ele deve ser substituído por um
sistema mais justo e conforme a natureza que é o regime de trabalho assalariado, fundamentado em
uma troca justa a partir da remuneração pelo trabalho estabelecida por um contrato. Neste caso, a
obediência, embora seja necessária em uma relação econômica de trabalho, deve ser consentida e
pautada pela utilidade: “Os homens só obedecem voluntariamente a outros quando a obediência lhes
é útil” (Holbach, 2015, p.744). Os que possuem poder e riquezas para desfrutar das vantagens que
possuem às custas dos demais geralmente acabam tomados pelo tédio e pelo luxo, que os leva a
comprometer as disposições de respeito e consideração que seus empregados devem apresentar-lhes,
pois tornam-se, para eles, seres desprezíveis pelos seus vícios e sua falta de decoro460. No entanto, a
justiça intrínseca à relação de autoridade lhes prescreve que eles devem demonstrar as virtudes mais
honestas, principalmente de sobriedade e temperança, para não se tornarem desprezíveis aos olhos de
seus subordinados. O empregado, por sua vez, deve agir bem e retamente para atrair para si o respeito
de seu patrão, em vez de demonstrar hostilidade em relação a ele e atrair sua ira e desprezo. O que
fundamenta a relação entre patrão e empregado é o interesse mútuo das vantagens que a sua atividade
obtêm dessa associação; seus interesses se confundem quando ambos se respeitam mutuamente. A
autoridade legítima do patrão confere-lhe o direito de exigir de seus empregados a honestidade, o
comprometimento, a obediência aos seus comandos; enquanto estabelece os deveres para com eles
de respeitar-lhes a integridade física e intelectual, tratá-los com respeito e humanidade, não os oprimir
e tampouco abusar de sua autoridade com violência, além de recompensá-los devidamente pelos
serviços prestados, sem os quais ele seria incapaz de obter os bens e riquezas de que desfruta e da
consideração que o restante da sociedade lhe demonstra.

*
Até aqui, vimos como o princípio da autoridade se impõe na filosofia moral de Holbach.
Vejamos agora como configura-se na filosofia política. Podemos partir da seguinte questão: qual
seria, afinal, a origem do princípio de autoridade? Como vimos, a desigualdade natural configura uma
distorção entre as capacidades, forças, talentos e inteligência entre os seres humanos, a partir da qual
alguns são melhores, ou superiores, aos outros. A origem da sociedade, segundo Holbach, está na
“Esse tráfico abominável é, no entanto, autorizado pelas leis de nações que se dizem humanas e civilizadas,
ao passo que um sórdido interesse faz que elas, evidentemente, ignorem os direitos mais sagrados da
humanidade. Essa humanidade deveria fazê-las sentir que os homens negros são homens, sobre cuja liberdade
os homens brancos não têm o direito de atentar, mas, pelo menos, deveriam tratar com bondade, quando o
destino os submete ao seu poder” (HOLBACH, 2015, p.743).
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“As pessoas que desfrutam dessas vantagens se persuadem comumente de que não devem nada àqueles que
estão privados delas” (HOLBACH, 2015, p.744).
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oportunidade que aqueles, detentores das vantagens que a sua natureza lhe concedeu sobre os outros,
souberam aproveitar para atribuir a si mesmo o governo sobre o restante. Holbach descreve
minuciosamente esse processo – de um ponto de vista, a seu ver, histórico – em seu La Contagion
Sacrée ou Histoire Naturelle de la Superstition, de 1768. Os primeiros legisladores e governantes da
espécie humana, para o barão, foram homens, em geral, desprovidos das qualidades sociáveis, mas
dotados de mais astúcia, inteligência ou sagacidade do que os demais e, ao perceberem certos
mecanismos de funcionamento da natureza, inventaram seres divinos, seres ocultos ou forças
sobrenaturais, sobre os quais se autoproclamaram seus porta-vozes para, assim, poder ter domínio
sobre as mentes e os corpos do restante da sociedade. Uma passagem da referida obra é muito clara
a esse respeito:
Em meio às nações consternadas, sofridas e desprovidas da experiência, se
encontram ambiciosos, entusiastas ou velhacos que, aproveitando-se da ignorância
alarmada de seus concidadãos, fizeram voltar-se para seu próprio proveito suas
calamidades, suas crenças e sua estupidez; atraíram sua confiança, chegaram a
subjugá-los e lhes fizeram adotar seus deuses, suas opiniões e seus cultos. Um mortal
mais intrépido, mais esclarecido, mais ardiloso ou de uma imaginação mais viva,
adquire uma influência necessária sobre aquele que é mais fraco, mais tímido e mais
simples que ele. A esperança de encontrar recursos e abrandar o rigor de sua sorte
liga o infortunado ao seu guia, que se dirige a ele como se recorresse ao primeiro
charlatão em uma doença desesperadora. Aquele que sofre ou que teme, acredita em
tudo, consente a tudo, contanto que lhe prometam aliviar suas penas, que se fixe suas
incertezas e que lhe forneça os meios de se subtrair as desgraças que lhe afligem ou
que ele teme (HOLBACH, 2006a, p.14).

Apesar de parecer que esta genealogia da sociedade contradiga algumas das suas ideias que
vimos até aqui, como, por exemplo, os princípios da sociabilidade natural e da reciprocidade, ou
mesmo que não esteja em conformidade com as concepções de pacto e contrato social, Holbach
apresenta uma interpretação da origem da sociedade a partir da sua visão da origem da superstição e
das religiões. Nesta perspectiva, os primeiros governantes eram legisladores e, ao mesmo tempo, os
sacerdotes das sociedades primitivas. Essas sociedades, desprovidas de experiência e de luzes, ou
seja, destituídas de princípios racionais de organização social e política, não eram sociedades cuja
ordem estava em conformidade com a natureza humana que, como vimos, tende a caminhar na
direção do seu próprio aprimoramento. A tirania, o despotismo, e tudo o que essas formas de governo
acarretam, foram forjando ao longo dos séculos o processo de esclarecimento que, aos poucos, fez
alguns povos mais livres, mais justos, mais conformes às qualidades sociáveis da natureza humana,
enquanto outros permaneceram na obscuridade da superstição por séculos e pouco avançaram em seu
esclarecimento.
É muito claro, na concepção de sociedade primitiva que Holbach apresenta em suas obras,
que, se ele concebe uma “pré-história”, não é como uma existência idílica dos seres humanos vivendo
em um estado anterior às sociedades politicamente organizadas. Como vimos ao tratar da concepção
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de estado de natureza, ele não considera que tenha existido uma “pré-história” idílica, cujos seres
humanos viviam em harmonia, ou mesmo se houve um momento de uma luta generalizada entre
todos. Mas há um ponto em que devemos nos deter um pouco mais para compreender a origem da
autoridade legítima, se quisermos ter uma compreensão mais precisa dos seus conceitos políticos. O
conceito de estado de natureza, em geral, diz respeito a uma existência dos indivíduos humanos,
vivendo isoladamente, até o momento em que resolvem compactuar uma vida socialmente
organizada. É essa existência isolada que o barão rechaça em seus argumentos para fundamentar o
pacto social e o contrato. Porém, na leitura de suas obras políticas, ou mesmo nas anteriores ao
Sistema da Natureza, o que vemos é que há uma existência coletiva familiar e tribal461, não em que
os indivíduos lutassem todos contra cada um, mas em grupos que, em sua luta pela existência,
disputavam os recursos necessários à subsistência. Ele descreve esse momento em Système Social da
seguinte maneira:
Uma horda vizinha ataca uma sociedade nascente; esta toma por chefe o homem
mais intrépido ou o mais experiente que, na cabeça de alguns cidadãos, repele a
invasão inimiga. Como os ataques são frequentes, toda a sociedade em sua origem é
guerreira, ela é governada como um acampamento [militar], seu governo é militar.
Seu chefe os leva à conquista, e subjuga por seus meios as hordas ou nações ao redor
do que resulta em servidão, e das quais ele distribui as terras e os espólios aos seus
guerreiros. É assim que, pouco a pouco, vão se formando os grandes impérios, as
vastas monarquias; eis a origem do Despotismo, do poder absoluto, da tirania, que
não puderam estabelecer-se e conservar-se senão pela violência (HOLBACH, 1994,
p.251).

Se, em um primeiro momento, a autoridade é estabelecida pela força, em seguida, a astúcia,
a sagacidade, e mesmo a impostura, assumem seu lugar e tornam-se as ferramentas de conservação
do poder. Como indicado anteriormente, a origem do poder está na necessidade que o mais fraco tem
do mais forte, porém, após um tímido avanço de uma sociedade guerreira para uma sociedade
estabelecida pelos legisladores, que são ao mesmo tempo os representantes dos deuses462, o governo
passa a ser teocrático. O esforço de Holbach em descrever historicamente o surgimento dos governos
não é mero artifício retórico, porque ele procura estabelecer os princípios de sua filosofia materialista
na experiência, fundamento cognitivo sobre o qual todo o conhecimento humano é erigido. Por essa
razão, pensar em um momento histórico fictício, mesmo que lógico, não interessa ao barão, visto que
seu propósito é apoiar-se naquilo que é possível deduzir das experiências dos povos antigos, ou

“É verdadeiro que uma primeira família, aumentando, deve ter formado pouco a pouco diversas famílias
distintas cujos indivíduos, por força do distanciamento do tronco comum [inicial], puderam finalmente tornarse desconhecidos. Mas elas não formaram, contudo, menos sociedades particulares cujos membros uniram-se
para satisfazer suas necessidades mútuas” (HOLBACH, 2008b, p.9).
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“[…] a experiência, o gênio, e mais frequentemente, a astúcia, triunfam sobre a força e a obrigam a ceder”
(HOLBACH, 2008b, p.16)
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mesmo tomando como referência dessas primeiras sociedades os povos “exóticos” encontrados nas
regiões mais afastadas da “civilização” europeia.
É importante observar também que sociedade primitiva, para Holbach, é sinônimo de
sociedade supersticiosa, e que, se ele critica os povos “selvagens”, é apenas em referência às guerras
constantes e às práticas arcaicas de sacrifícios ou outros rituais que ele considera ferirem a moral
natural463 e que são comuns a alguns desses povos descritos pelos viajantes e navegadores de seu
tempo. Ele chega a dizer, em alguns momentos, que alguns povos selvagens são mais civilizados que
muitos europeus, porque encontra-se, ali, mais honestidade, mais generosidade, mais compaixão, do
que nos países civilizados mergulhados em guerras ou em tiranias, que punem com crueldade seus
criminosos, ou mesmos inocentes injustamente condenados por crimes de opinião ou de crença464, o
que não se vê nesses povos afastados.
Holbach também propõe que os seres humanos desconhecem a origem da sociedade, sua
história, seus princípios, porque ignoram a política465. Aqui ele se aproxima de Aristóteles, para quem
a ciência política deveria ser vista como a mais importante pelos cidadãos e, no entanto, é a mais
ignorada e desconhecida466. Os cidadãos preferem deixar-se guiar pela autoridade, porque preferem
dedicar-se mais às suas ocupações e interesses particulares do que ao bem comum:
Alguns dirão que a reflexão é penosa para eles; sua preguiça natural, assim como
suas ocupações, seus divertimentos, a dissipação, o amor pelo prazer, os impedem
de meditar ou de voltar-se para os princípios das coisas: eles dificilmente sentem o
interesse que poderia levá-los a isso; eles encontram um caminho bem mais curto em
deixar-se guiar pela autoridade que, frequentemente, cega ela própria, priva-os das
luzes e desnorteai-os (HOLBACH, 1994, p.232).

Gislain problematiza essa questão da autoridade a partir de uma observação pertinente: “A
compatibilidade dos interesses particulares com o interesse geral, o objetivo de uma maior felicidade
para todos, não pode ser obtido senão graças a um poder político dominador” (GISLAIN, 2011, p.211),
ou seja, seria necessário, no interior da filosofia política de Holbach, um poder autoritário,
“Será verdadeiro que nossos antepassados foram ou mais sábios ou mais felizes que nós? Para resolver este
problema, basta abrir a história, nós encontraremos aí no berço das nações, em todos os lugares, os povos mais
ignorantes, mais supersticioso, mais turbulentos, mais ferozes que no presente” (HOLBACH, 1994, p.217).
463

“Na punição dos crimes, os governos modernos parecem ter conservado em grande parte a violência e a
barbárie dos selvagens. As leis penais do despotismo trazem, sobretudo, a marca de seu caráter colérico; elas
são comumente atrozes; seu princípio é inspirar o terror” (HOLBACH, 1994, p.443).
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“Nada mais raro que homens que se dão ao trabalho de refletir sobre a natureza, a meta, os efeitos da
sociedade; sobre os direitos que ela tem sobre eles; sobre os direitos que eles têm sobre ela. O pacto social,
que liga os associados uns aos outros, assim como tudo aquilo do qual eles são membros, é inteiramente
ignorado por aqueles que são feitos para observá-lo […] Em uma palavra, o objeto que deveria ser o mais
interessante para eles, é comumente aquele que nos vemos menos conhecido pelos cidadãos” (HOLBACH, 1994,
p.231).
465

466

Cf. ARISTÓTELES, 2002.
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hegemônico, que se impusesse à força sobre os indivíduos, para garantir assim a felicidade geral da
sociedade? Segundo ele, “a etocracia aparece, na melhor [das hipóteses], como uma ficção lógica, ou
na pior, como uma contradição: [afinal] o poder pode ser ético? ” (GISLAIN, 2011, p.212). Segundo
Gislain, Holbach mantém, quanto a essa problematização, algumas aporias que podem ser fatais para
a consolidação de sua filosofia materialista.
No entanto, a esse respeito, é importante observar o seguinte. Se para Holbach, há uma
curiosidade natural e uma imaginação viva que leva o ser humano a refletir sobre si e sobre sua
existência467, esse ímpeto pelo conhecimento da natureza das coisas é tomado pela superstição
quando, em vez de dedicar-se às questões morais e políticas para tornarem a vida melhor, os sábios
da sociedade passam a se dedicar aos assuntos metafísicos e teológicos, dos quais nenhum proveito,
nenhum conhecimento verdadeiro e útil para a sociedade, é possível de ser extraído468. E como o
imaginário popular é, em grande medida, um espelhamento do conhecimento estabelecido pelos
sábios469, o povo acaba tornando-se supersticioso e a lógica da dominação permanece a regra da
política. Holbach não apresenta uma solução muito satisfatória para esse problema, visto que seja um
reformista e, na sua visão, sendo o esclarecimento um processo histórico certo, senão inevitável, ele
rechaça, assim, a transformação radical por meio de uma revolução, que, em sua visão, só perturba a
ordem da sociedade e, na verdade, dificulta o progresso das Luzes. Mas ele tem, a esse respeito, uma
explicação histórica muito pertinente, e, se compreendermos essa interpretação, podemos encontrar,
no interior de sua filosofia, meios de superar essas aporias encontradas por Gislain, que passam,
principalmente, pela concepção de Representação e tem na educação a sua fundamentação teórica
mais importante.

*
A origem histórica da autoridade, portanto, é o poder que os indivíduos superiores em
inteligência e sagacidade demonstram aos outros e do qual eles os fazem acreditar que têm
necessidade470. Porém, conforme os povos adquirem experiência e a razão os esclarece, esse poder

467

Jean-Claude Bourdin observa que há, para Holbach, uma inclinação ao maravilhoso. Cf. BOURDIN, 2006,
p.343; HOLBACH, 2010a, p.620. Ver também a esse respeito ÁVILA, 2019, p.106 e seg.
“A religião, como se viu, perpetuamente ocupada das maravilhas invisíveis de um outro mundo, não dá sua
atenção ao que se passa sobre a terra” (HOLBACH, 1994, p.232).
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“Em todas as épocas e em todos os países, os talentos do espírito obtiveram, para aqueles que os possuíam,
a estima e a consideração de seus concidadãos, e fizeram que lhes fosse atribuída uma posição honrosa e
eminente […] As nações deveram a esses primeiros sábios a teologia, a astronomia, a geometria, a medicina,
a física e um grande número de artes capazes de contribuir, seja com os trabalhos, seja com os prazeres da
vida” (HOLBACH, 2015, p.523).
469
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É importante observar que Holbach não define uma origem única e comum da autoridade política. Em La
Politique Naturelle, por exemplo, ele esclarece que as diversas sociedades do mundo provavelmente tiveram
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instituído pela força e, posteriormente, pela impostura, vai cedendo lugar à autoridade legítima,
aquela que é instituída pelo consentimento razoável e pela confiança que os povos concedem aos seus
governantes mais interessados na felicidade comum do que na manutenção do poder. A autoridade
legítima é instituída para impor limites às forças pessoais e às vontades particulares daqueles em
posições de comando, para evitar, assim, que eles entrem em conflito e dissolvam o corpo político.
Esta autoridade torna-se o centro comum em torno do qual todas as vontades e faculdades particulares
convergem:
A autoridade é o direito de regrar nossas ações, que nós aprovamos naqueles que nós
julgamos mais capazes que nós mesmos de nos proporcionar a felicidade. A
dependência, a submissão, a obediência sem vantagem, é uma verdadeira servidão.
A autoridade que não proporciona nenhum bem, que está alicerçada apenas na
violência, é uma usurpação, uma injustiça, uma tirania, contra os quais a natureza do
homem protesta a cada instante (HOLBACH, 1994, p.154).

Holbach descreve as etapas dessa transformação de uma autoridade fundamentada na força
para uma legítima e racional. Se o governo inicial foi instituído pela força ou, posteriormente, pela
impostura, e mesmo que tenha sido consentido – pois Holbach ressalta que não há governo instituído
sem o consentimento dos membros da sociedade471 – ele constitui uma autoridade ilegítima, porque
governa em vista dos próprios interesses e não se sustenta pelos princípios da equidade e da
reciprocidade, como um governo legítimo deve fazê-lo; trata-se, portanto, de uma tirania472. Como
um governo ilegítimo é insustentável e os povos sempre se voltam contra ele, alguns povos
destituíram o tirano do poder e dividiram-no entre aqueles que consideravam os mais aptos para
governar.
Essa seria a origem da Aristocracia473. Na Aristocracia, os nobres, os magistrados e os
senadores sacrificam os bens comuns em vista de seus próprios interesses. Contudo, os abusos da
Aristocracia também revoltam os povos, porque eles não aceitam a injustiça, então eles resolvem,
eles próprios, assumir o governo para garantir de fato seus direitos. Essa seria a origem da Democracia
ou do governo popular. Mas como a democracia tem como seu fundamento a igualdade que ela
estabelece entre os cidadãos, as diversas paixões dos indivíduos tomam proporções maiores e se

diferentes origens. Ver o Segundo Discurso, Capítulo V (HOLBACH, 2008b, p.35).
“Não há consentimento livre e subsequente dos povos que possa legitimar o poder usurpado de um
conquistador. Mas os povos só podem dar o consentimento sob a condição de serem bem governados”
(HOLBACH, 1994, p.244).
471
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Ver a nota 7 da Parte II, Capítulo II de Système Social, em que Holbach descreve a etimologia da palavra
Tirano: “A palavra Tirano, adotada pelos gregos e romanos, é originariamente uma palavra celta ou cita que
designa aquele que distribui as terras. Para os gregos a palavra tyrannos designava um cidadão que tinha
usurpado a soberania de uma cidade ou de um país livre” (HOLBACH, 1994, p.251, nota 7).
473

Ver La Politique Naturelle, Discurso II, Cap. VIII ; Système Social, Parte II, Cap. II.
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sobrepõe à ordem social necessária para a conservação do governo: “o povo, muito frequentemente
incapaz de raciocinar, causa, em um piscar de olhos, males irreparáveis” (HOLBACH, 2008b, p.39). A
desconfiança de Holbach em relação à democracia se dá pela desconfiança com relação à autonomia
dos povos diante dos demagogos e retóricos, tendo em vista a suscetibilidade deles por conta da pouca
instrução e da vida mais árdua: “Viu-se que se o uso descarado da força nada pode contra os cidadãos,
a sedução, a persuasão, o entusiasmo seriam, na boca de alguns ambiciosos, meios seguros para
acender o furor de uma multidão imprudente e insensata” (HOLBACH, 2008b, p.39). Logo, a
democracia torna-se um regime despótico levado a cabo por demagogos que, em seus discursos
públicos, incitam os desejos e interesses insociáveis que acabam por desagregar o corpo dos
cidadãos474. Como o povo deseja a ordem, ele prefere a obediência cega a um mau senhor que o
ludibrie475 com palavras encantadoras do que propriamente ter em suas mãos a responsabilidade por
seu destino: “Ele se lança nos braços de algum traidor que lhe faz pagar com sua liberdade os remédios
ou os venenos dos quais ele está infectado” (HOLBACH, 2008b, p.40).
Quando o corpo de cidadãos já não tolera a desordem causada pelas diversas facções que
tomaram conta da sociedade, resolvem por eleger um único governante, e então, finalmente, temos a
Monarquia. A monarquia reflete a organização primária dos grupos humanos, que é a família476. O
Monarca, que pode ser escolhido pelo povo, ou pode ser um conquistador e tirano, pode concentrar o
poder nas mãos de uma autoridade soberana ambiciosa e injusta, ou fraca o suficiente para ceder aos
caprichos dos grandes da sociedade. De qualquer forma, a monarquia tende a ser prejudicial à
felicidade comum, embora muitos pensadores políticos tenham-na considerado o melhor regime de
governo477. A crítica de Holbach à monarquia considera que o rei recebe muitas investidas dos
grandes para corromper-se, e que seria necessária uma virtude muito firme e constante para resistir a
essas investidas, e por essa razão, concentrar o poder nas mãos de um único homem é arriscar colocálo acima das leis e encaminhar-se para uma tirania478.
Holbach também aponta para uma alternativa, que é o governo republicano. Porém, segundo
ele, a igualdade, assim como na Democracia, funciona como a virtude mais importante na República

“Um povo soberano, adulado por seus Demagogos, torna-se seu escravo e o instrumento de seus desejos
perversos” (HOLBACH, 2008b, p.39).
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“Um povo sem luzes, sem razão, sem equidade, só pode ter bajuladores e jamais tem amigos sinceros […]
Charlatães políticos conduzem-se de loucuras em loucuras, até que se tenha esmagado a liberdade aparente da
qual ele poderia fruir, sob o peso de seus próprios furores” (HOLBACH, 1994, p.258).
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“Os homens, como se viu, sempre tiveram sobre seus olhos um modelo de governo, nascidos em uma
família governada por um pai, eles não puderam jamais esquecer disso” (HOLBACH, 2008b, p.37).
476
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Hugo Grócio e Thomas Hobbes, por exemplo.

“Tantas causas conspiram para corromper os Reis, que seria surpreendente encontrar neles as virtudes ou
os talentos mais ordinários” (HOLBACH, 1994, p.253).
478
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– como afirma Montesquieu479 –, tornando a virtude “quimérica” e “romanesca”, uma vez que a
virtude por excelência, como vimos, é a justiça, e a base da justiça, para o barão, é a equidade
decorrente da desigualdade natural. Essa virtude igualitária, contudo, apenas instala uma convivência
que se apoia no ciúme, na inveja e no entusiasmo:
Se o entusiasmo, se a grandeza de alma, se a virtude, fundam as Repúblicas e as
mantém, estes movimentos impetuosos não podem ser duráveis; a utilidade,
oprimida e punida pela injustiça, encoraja o crime; e o amor pela igualdade acaba
por destruir o edifício que o braço da virtude tenha erguido e sustentado por algum
tempo (HOLBACH, 2008b, p.42).

Outro aspecto nocivo das Repúblicas é que elas são muito conservadoras, o que dificulta a
adaptação às mudanças naturais que ocorrem na sociedade. As leis civis, com exceção daquelas
fundadas diretamente sobre a natureza humana, precisam ser maleáveis e adequar-se às mudanças
que ocorrem ao longo do tempo. Mas como nas Repúblicas as leis são fixas e dificilmente
modificadas, por conta da rigidez que configura as instituições republicanas, isso faz com que elas
acabem se tornando injustas ao longo do tempo: “Em uma República, uma lei modificada produz
quase infalivelmente uma Revolução” (HOLBACH, 2008b, p.42). Essas duas características centrais, a
igualdade absoluta e a falta de maleabilidade das leis, tornam as repúblicas regimes muito instáveis e
pouco duradouros480.
A rigor, Holbach não considera que haja estritamente uma forma de governo mais vantajosa
que outra, levando em consideração a forma de governar em si mesma. Pela dinâmica da matéria, e
pelas mudanças que ocorrem nas vontades e interesses dos indivíduos, todo regime tende a degenerar
e dissolver-se em algum momento. O dever da autoridade soberana, neste sentido, é justamente
conservar, o quanto for possível, a estabilidade do governo e a manutenção da sociedade,
independentemente do regime adotado nessa sociedade:
Semelhantes a doentes que se agitam sem cessar em seu leito, sem encontrar nele
uma posição confortável, os povos frequentemente mudaram a forma de seus
governos; mas eles jamais tiveram nem o poder, nem a capacidade de reformar a
fundo, de remontar à verdadeira fonte de seus males; eles se viram sem cessar
puxados de um lado a outro por paixões cegas (HOLBACH, 1994, p.252).
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Cf. MONTESQUIEU, 1973.
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Ao comparar a República e a Monarquia, Holbach considera que as Repúblicas, apesar de menos estáveis,
tendem a corrigir-se com mais facilidade do que um governo monárquico, mais longo. Holbach usa uma
imagem médica para apresentar a distinção: “As convulsões das Repúblicas se assemelham bastante aos
doentes agudos cujos temperamentos robustos e sanguíneos são os mais expostos. A tranquilidade das
Monarquias e dos Estados despóticos se assemelham a estas doenças crônicas que minam pouco a pouco o
corpo do homem, e lhe causa uma fraqueza da qual ele jamais se recupera” (HOLBACH, 1994, p.257).
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O regime ideal seria, no entanto, aquele regido pelas leis que mais estão em conformidade
com a natureza humana: “Um bom governo é aquele em que ninguém tem o poder de ser injusto ou
de infringir impunemente as leis. Toda forma de governo é vantajosa, desde que ela deixe todo poder
à lei” (HOLBACH, 1994, p.253). Devido à diversidade da matéria e de indivíduos, as sociedades
também são diversas, logo, não é possível estabelecer um modelo universal de governo, adequado a
todas as sociedades, visto que cada uma delas possuem um clima, um território, recursos naturais e
uma população particulares, ou seja, as necessidades de cada sociedade são únicas, de modo que a
forma de governo mais adequada é aquela que seja capaz de atender, da melhor maneira possível, a
essas necessidades intrínsecas. Assim, a filosofia política de Holbach não se prende a concepções a
priori da forma de governo e exercício do poder, mas configura-se em torno da ideia de que cada
forma deve se ajustar aos princípios da equidade natural e da reciprocidade, que são os princípios
morais e políticos concernentes à natureza humana, sobre os quais a política deve ser fundada.
Devellennes faz uma síntese interessante da visão de Holbach a esse respeito:
A que se assemelha essa etocracia? Ela pode, como suspeitamos até então, tomar a
forma de diferentes regimes, de diferentes formas de governar. Assim, Holbach não
exclui a priori dimensões monárquicas, aristocráticas e democráticas em sua
etocracia. Mas a monarquia deve ser limitada pelas leis e pelos tribunais capazes de
se fazer respeitar por ela. A aristocracia deve abandonar seus preconceitos ridículos,
em particular o da herança de um título que não deveria ser senão pessoal e
honorífico. A democracia, quanto a ela, deve ser moderada por uma prudência que
não caracterize o hábito do vulgar (DEVELLENNES, 2016, p.331).

Não por acaso, em suas obras políticas posteriores ao Sistema da Natureza, Holbach
descreve as vantagens e desvantagens de cada regime político, e evita afirmar categoricamente que
qualquer um deles seja superior ou mais verdadeiro que a todos os outros: “Todas as formas de
governo têm suas vantagens e desvantagens” (HOLBACH, 1994, p.258) – com exceção, obviamente,
da tirania, que não é um regime legítimo. As mudanças dos regimes políticos são comumente a
consequência de complôs de grupos e facções que tomam o povo como um instrumento cego para
derrubar os governantes, quando estes não conseguem, por um lado, atender aos interesses
particulares de grupos poderosos, ou, por outro lado, quando é um governo injusto, seja por inépcia
ou negligência, seja por maldade e mesmo vícios, e não atende às necessidades do restante da
população, que se torna insatisfeita e deseja sua queda481. Assim, as mudanças que ocorrem nas
sociedades geralmente se dão de forma violenta, por meio das revoluções, que são tentativas abruptas
de uma mudança de regime e de governo: “Um tirano morto ou cassado é substituído por um novo
tirano, frequentemente mais implacável e mais perverso que o primeiro” (HOLBACH, 1994, p.260).

“Todas as mudanças que foram tentadas, foram ordinariamente obras disformes da perturbação, da
discórdia, da vertigem, da ambição, do fanatismo” (HOLBACH, 1994, p.259).
481
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Para o barão, olhando historicamente, nos países assolados por guerras civis, revoltas e revoluções,
dificilmente é possível vermos algum efeito útil para a sociedade, pois de uma mudança brusca no
regime de governo não advém uma ordem capaz de organizar a sociedade de maneira útil e benéfica
para todo o conjunto da sociedade: “a liberdade que se adquire pela desordem, pela ambição e pela
licenciosidade, não pode ter uma longa duração (HOLBACH, 1994, p.261). Holbach atenta para o fato
de que os exemplos históricos de transformações radicais nas formas de governo, geralmente, não
surtem o efeito esperado482, e acabam por lançar a sociedade e os povos em condições piores, ou
mesmo acabam por dissolver totalmente o corpo político483. Por essa razão, ele demonstra ser mais
favorável a uma reforma gradual e progressiva da sociedade. Ou seja, é pelo esclarecimento, pela
educação, pelo progresso das Luzes que é possível corrigir as falhas na sociedade, reparar os defeitos
que contrariam as leis naturais e constituir um regime mais adequado às necessidades da sociedade484.
A ordem social, neste sentido, depende da ação daqueles que são seus líderes e condutores, e sua
intenção, ao escrever suas obras políticas de 1773 e 1776, é justamente que essas obras sirvam como
guias para a autoridade legítima, para que ela institua um regime político adequado à sua sociedade
e conduza o povo na direção do esclarecimento e do progresso485.
Ao apresentar sua filosofia política, Holbach opõe-se à perspectiva concebida por
Maquiavel, em que vemos, da parte do Príncipe, uma desvinculação entre a intenção moral e a ação
política486, pois o filósofo e político florentino associa a verdade e o bem mais ao resultado prático
da ação política, enquanto manutenção do poder, do que à intenção moral que a justifica: “Imaginouse que seria impossível reinar ou governar apenas seguindo as regras da probidade” (HOLBACH, 1994,
p.357). Para o barão, as diversas transformações políticas, as guerras e os golpes de Estado que
ocorreram nas mais distintas sociedades ao longo do tempo, fizeram com que se compreendesse a
política como uma mera disputa de poder sem quaisquer regras ou princípios naturais.
O maquiavelismo é essa forma de se conceber a Política. Gislain reitera que Holbach vai na
contramão de Maquiavel, pois ele faz da não moralidade dos governantes a causa primeira dos vícios
da sociedade, a partir da sua perspectiva da tendência à emulação dos superiores pelos inferiores.
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Ele usa como exemplo concreto o caso inglês (HOLBACH, 1994, p.261, nota 12).

“Esses remédios violentos são sempre mais cruéis que os males que eles quiseram fazer desaparecer”
(HOLBACH, 1994, p.261).
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“A voz da razão não é nem sediciosa nem sanguinária […] É retificando a opinião, combatendo o
preconceito, fazendo os Príncipes e os Povos conhecerem o preço da equidade, que a razão pode prometer-se
a curar os males do gênero humano, e estabelecer solidamente o reino da liberdade” (HOLBACH, 1994, p.261).
484
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É importante notar que a obra Éthocratie é dedicada no Frontispício ao rei da França, Luís XVI; e que há
um longo parágrafo, em A Moral Universal, elogiando-o e convocando-o a tornar-se um rei ilustrado (Cf.
HOLBACH, 2015, p.350 e seg.).
486

Cf. MAQUIAVEL, 1973.

263

Assim, a única solução para assegurar um laço social útil a todos os cidadãos é que a política e a
moral sejam entrelaçadas em uma etocracia487. O melhor governante não é aquele que conserva o
poder, mas aquele que melhor exerce o poder, tal como afirma Boulad-Ayoub: “Também o melhor
governo será, para Holbach, o governo mais racional, aquele mais capaz de ajudar tanto o ser humano
quanto o cidadão a coordenar-se com as causas que agem sobre ele”. (BOULAD-AYOUB, 1991, p.126).
Não por acaso, Holbach dedica todo um capítulo do Système social (II, cap.12) para confrontar os
princípios maquiavelianos na prática política. É notável que todo o esforço teórico de Holbach seja
construir um sistema moral, social e político que, embora tenha seus princípios fundamentais erigidos
com base nos conceitos de interesse e felicidade pessoal, esses conceitos se refletem naqueles de
virtude e felicidade comum. Deste modo, ele faz uma ligação necessária entre o interesse pessoal e a
virtude, assim como entre a busca da felicidade particular com a promoção da felicidade comum. A
rigor, o que ele defende é, diferente da concepção maquiaveliana de natureza humana488, que é do
interesse pessoal do cidadão, que admite sua condição de membro de um corpo político, reconhecer
a importância que o bem-estar de todos os outros membros deste mesmo corpo tem para sua própria
felicidade. Holbach afirma que “o bom cidadão é aquele que, em sua esfera, contribui de boa-fé com
o interesse geral, porque reconhece que seu interesse pessoal não pode ser separado do geral sem
perigo para ele mesmo” (HOLBACH, 2015, p.376).
É justamente essa associação entre interesse pessoal e interesse comum, e da necessária
conduta ética que esta associação implica, que ele denomina como Éthocratie, título de um de seus
últimos escritos publicados em vida. Etocracia significa o governo (kratos) da ética (éthos). Gislain
observa a respeito dessa obra: “A etocracia, o poder da moral utilitária superior, personificada nos
dirigentes da sociedade e à sua iniciativa, é então a solução geral proposta por Holbach para tornar a
sociedade totalmente racional, isto é, útil para todos e também conforme à verdadeira natureza social
dos homens” (GISLAIN, 2011, p.205, grifo do autor). Ou seja, na Etocracia de Holbach, a união da
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Cf. GISLAIN, 2011, p.211.
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Para Holbach, a definição de ser humano para Maquiavel consiste em algumas ideias que são inaceitáveis
para o bom filósofo, que investiga a fundo a natureza das coisas. Vejamos esta definição mais claramente:
“Nasce daí esta questão debatida: se será melhor ser amado que temido ou vice-versa. Responder-se-á que se
desejaria ser uma e outra coisa; mas como é difícil reunir ao mesmo tempo as qualidades que dão aqueles
resultados, é muito mais seguro ser temido que amado, quando se tenha que falhar numa das duas. É que os
homens geralmente são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ambiciosos de dinheiro, e, enquanto lhes
fizeres bem, todos estão contigo, oferecem-te sangue, bens, vida, filhos, como disse acima, desde que a
necessidade esteja longe de ti. Mas, quando ela se avizinha, voltam-se para outra parte. E o príncipe, se confiou
plenamente em palavras e não tomou outras precauções, está arruinado. Pois as amizades conquistadas por
interesse, e não por grandeza e nobreza de caráter, são compradas, mas não se pode contar com elas no
momento necessário. E os homens hesitam menos em ofender aos que se fazem amar do que aos que se fazem
temer, porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação, o qual, devido a serem os homens pérfidos, é
rompido sempre que lhes aprouver, ao passo que o temor que se infunde é alimentado pelo receio de castigo,
que é um sentimento que não se abandona nunca” (MAQUIAVEL, 1973, p.75).
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moral e da política seria a única solução possível para garantir o laço social racional e útil: a política
se manifestando pela elaboração de leis justas cuja equidade seja o princípio da sociabilidade;
enquanto a moral se manifesta pela virtude dos governantes, responsáveis por estabelecer estas
mesmas leis que devem ser justas e erigidas a partir da utilidade geral, que se reflete, camada por
camada, nas outras classes da sociedade. Inclusive, “Holbach defende a ideia de que todo governante
que abusa de seu poder para defender interesses particulares é incapaz de fazer leis úteis à sociedade”
(GISLAIN, 2011, p.211). Ou seja, virtude e lei, assim como moral e política, compõe uma unidade que
sustenta a ordem social, não podendo ser separadas por artifícios retóricos ou sutilezas que servem
para manter um povo sob sujeição de seu governo. O objetivo das obras políticas de Holbach é,
justamente, demonstrar que não é possível estabelecer um governo cujo propósito não seja a liberdade
e a felicidade dos povos:
Todo governo supõe relações entre aquele que governa e aqueles que são
governados. Os deveres de uns e de outros são os resultados destas relações
explicitadas pelas leis, que sozinhas conferem os direitos porque são a expressão da
vontade de todos. Ora, todos querem a ordem, porque é da ordem que resulta a
felicidade. Um poder sem limites só pode ser uma desordem (HOLBACH, 2008b,
p.62).

Gislain ressalta ainda que, para Holbach, “a sociedade é uma ampla coalizão de interesses
mútuos que proíbe, de fato, e pela ameaça da sanção administrada coletivamente [a lei], a
possibilidade do abuso de poder pelos mais fortes” (GISLAIN, 2011, p.202). Na leitura de Gislain, na
medida em que há essa desigualdade natural que fundamenta a autoridade legítima, Holbach institui,
em conformidade com sua compreensão materialista da realidade concreta do mundo, que quando
algum poder individual se sobrepõem aos outros poderes, estes tendem a confrontar e eliminar esse
poder sobressalente para restabelecer o equilíbrio: “A sociedade como espaço de cooperação mútua
entre indivíduos associados, é sempre mais poderosa que a ação dos indivíduos [particulares], mesmo
daqueles mais fortes” (GISLAIN, 2011, p.202). A dinâmica da matéria modela um dinamismo social
que tende sempre ao equilíbrio entre as forças, de modo que, a cada vez que a tirania se institui, ela
fomenta insatisfações e revoltas que tendem a desestabilizar a sociedade injusta e desequilibrada, para
recompor e restabelecer os termos do contrato social, agora de maneira mais justa e equitativa, de
modo que o pacto social seja constantemente renovado. A tirania, por sua vez, não se expressa
somente pela ação individual do governante, mas em toda e qualquer relação assimétrica cuja
equidade e reciprocidade não sejam a sua base. A autoridade política, neste sentido, não implica uma
manutenção da desigualdade natural, mas antes uma forma de assimetria necessária para a correção
das desigualdades sociais e econômicas que emergem dessa desigualdade natural, pois ela pode
limitá-la: “O papel de toda sociedade não é abolir a autoridade política, nem de retornar ao estado de
natureza de Rousseau, mas antes de limitar o mais possível as desigualdades sociais”. (DEVELLENNES,
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2016, p.325). Ao mesmo tempo, como observa Devellennes, a crítica de Holbach à democracia se
assemelha um pouco à mesma crítica de Platão489, e que configura um dos argumentos preferidos dos
antidemocratas. Mas para Holbach, como vimos, todos os regimes possuem imperfeições que podem
ser a sua derrocada. Não é o número de pessoas investidas da autoridade política que a assegura.
Logo, Holbach é crítico da democracia assim como ele é crítico de todos os outros regimes políticos,
o que não faz dele, necessariamente, um elitista, ao menos no sentido tradicional490.
Holbach não pensa estritamente em termos de conservação ou divisão do poder como núcleo
do sistema político, mas em termos de qual é o direcionamento da ação política por parte daqueles
investidos do poder de organizar a sociedade; se o poder está concentrado nas resoluções dos
problemas sociais; e, em última instância, se ele está nas mãos do povo, que escolhe seus
representantes. A etocracia é, assim, a proposta de um governo ético fundamentado na utilidade
comum491, cujo objetivo é sanar as desigualdades sociais e garantir os direitos naturais que
possibilitam a felicidade e o bem-estar de cada um e de todos.

6.3 A representação política e a crítica ao regime inglês

A Representação política tem, neste sentido, um papel fundamental na etocracia de Holbach.
O barão foi o autor encarregado do verbete “Representantes” (1751) da Enciclopédia de Diderot e
D’Alembert. Ali, ele define os Representantes como “cidadãos escolhidos, que num governo
moderado são encarregados pela sociedade de falar em seu nome, estipular seus interesses, impedir a
opressão, contribuir para a administração” (DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a, p.264). Na medida em
que Holbach estabelece como princípios políticos a desigualdade natural e a autoridade legítima, para
impedir que a autoridade se torne um princípio falho ou simplesmente ideal – tendo em vista seu
apreço pela experiência e correspondência factual em seus conceitos – o barão recorre à concepção
de Representação para estabelecer limites estreitos para a ação da autoridade soberana, pois os
Representantes, como são escolhidos pelos cidadãos, assumem a função de intermediar as relações
entre o governante e seus súditos. É importante observar que este verbete está dividido em dois
momentos; no primeiro, trata mais de um panorama histórico das várias formas de representação
política que encontramos nos diversos povos europeus492; em seguida, apresenta alguns princípios
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Cf. PLATÃO, 2017; PLATÃO, 1983.
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Cada forma traz em si o princípio de sua própria destruição. O único princípio que permite diferenciar estes
governos, ele conclui, é a utilidade do maior número. Se não se pode concluir em favor de um governo em
particular, é porque o julgamento não depende do número de pessoas investida da autoridade política, mas
antes da maneira pela qual ela [a autoridade] é exercida (DEVELLENNES, 2016, p.326).
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Cf. DEVELLENNES, 2016, p.326.
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É interessante notar que Holbach considera que somente os povos europeus tiveram sistemas de governo
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sobre os quais a noção de Representação é estabelecida, sendo ilustrado por exemplos históricos. O
que o barão faz, em suma, é traçar uma genealogia da representação política e discutir até que ponto
a representação que encontramos nos regimes políticos de seu tempo correspondem a uma
representação fundamentada nos princípios políticos correspondentes à natureza das coisas, ou seja,
em conformidade com os princípios da sociabilidade, da reciprocidade e da equidade, embora estes
conceitos não estejam explicitados diretamente no texto do verbete. Segundo Georges Benrekassa,
do verbete “Representantes” emergem problemáticas antigas, como a classificação dos regimes e suas
origens – tema bem desenvolvido nas obras políticas posteriores, principalmente de 1773 –, que dão
luz a novas questões como, por exemplo, o problema da forma política não se restringir, estritamente,
à estrutura de poder estabelecida, mas mais ao modo como esse poder é exercido. Ao mesmo tempo,
o verbete também apresenta questões novas, como a própria ideia de Representação e sua
legitimidade, além da própria legitimidade do poder soberano493.
Benrekassa aponta também que o verbete “Representantes” tem uma relação direta com o
contexto em que foi produzido, porque representa, em uma perspectiva específica, a relação entre o
movimento das Luzes e a Revolução de 1789, ou seja, ele se situa, justamente, como produto e causa
de uma fratura histórica, aquela do próprio projeto iluminista e a Revolução. Um exemplo dessa
ruptura entre Luzes e Revolução pode ser vista pela crítica de Robespierre aos enciclopedistas, na
qual ele afirma que estes últimos não conheciam as necessidades do povo, tampouco sabiam falar a
linguagem do povo, e por isso, não deviam ser considerados seus porta-vozes494. Benrekassa
acrescenta ainda que os verbetes políticos da Enciclopédia, mais especificamente, aqueles
concernentes à concepção jusnaturalista, principalmente os de Diderot495, designavam uma outra
relação entre os cidadãos e os soberanos, uma relação legitimada e legitimante em sua essência. E
apesar da diversidade de autores e diferentes abordagens sobre o tema da Representação política nesta
obra, todos tinham uma coerência entre si, que era própria do projeto enciclopédico, que, neste caso,

representativos, com Representantes dos grupos da sociedade diante da força do poder soberano. Quanto aos
povos asiáticos e árabes, para ele, foram todos povos despóticos: “Num Estado despótico, o chefe da nação é
tudo, a nação não é nada. A vontade de um só faz a lei, a sociedade não é representada. Tal é a forma de
governo da Ásia, cujos habitantes, submetidos há muitos séculos a uma escravidão hereditária, não imaginaram
meios para equilibrar um poder enorme que os esmaga sem cessar” (DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a, p.265).
Holbach também foi editor da obra de Nicolas-Antoine Boulanger, Recherches sur le despotime oriental,
publicado anonimamente em 1761, dedicada a descrever o caráter despótico dos governos asiáticos e árabes,
embora encontremos alguns elogios a certos aspectos desses povos, como em relação à solidez dos costumes
e das instituições chinesas (Seção XIX). Contudo, o tom geral da obra em relação aos povos não-europeus é
de censura e crítica. Cf. HOLBACH & BOULANGER, 2007.
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Cf. Oeuvres de Robespierre, Paris: F. Cournol, 1867, Convention – Séance du 7 mai 1794 (18 floréal an II).

1990, p.82.

Ver, por exemplo, “Autoridade Política”, “Cidade”, “Cidadão”, “Burguês”, “Direito Natural”,
“Hobbesianismo”, “Maquiavelismo”, entre outros (Cf. DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a).
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seria o estabelecimento de uma nova concepção de “cidadania”, assim como transformações
significativas nos temas concernentes à soberania e à tirania496.
Ainda segundo a interpretação de Benrekassa, as noções de cidadania e de Representação
são assimiladas uma a outra, dando-lhes uma roupagem nova e original: “aqui, trata-se de uma força
preocupada em preservar sua independência, em exprimir uma conformidade nos interesses, e em
participar das decisões que lhe concernem” (BENREKASSA, 1990, p.81). A força dos cidadãos está,
assim, na confluência dos dois mecanismos políticos trazidos no interior do regime representativo: o
governo moderado, que representa a separação dos poderes; e a noção de Representação, por meio
do mecanismo da escolha dos representantes497.
Se há um modelo de governo que mais se aproxima de um regime ideal, segundo o barão, é
a monarquia moderada, cujo Monarca é investido somente do poder executivo, enquanto o poder
legislativo permanece dividido entre o Monarca, de um lado, e o Parlamento, de outro. O Parlamento,
constituído pelos Representantes do Povo e dos Grandes (nobres e clero) que compartilham a
administração da sociedade com o Monarca, estabelece limites aos seus interesses pessoais, ao mesmo
tempo em que, como as duas classes de cidadãos são representadas, uma não pode se sobrepor à outra
sem a interferência do soberano. O Parlamento encontra-se, neste sentido, investido da intermediação
entre os interesses do Monarca e do restante do Povo, pois as leis, para serem aprovadas, precisam
do escrutínio das diversas classes que compõem a sociedade. Mais à frente, veremos em mais detalhes
como o barão compreende esse sistema, que ele vê em atividade na Inglaterra de seu tempo, mas que
ele identifica muitas ressalvas a respeito de sua efetividade. Por ora, continuemos com a sua
explanação, no verbete “Representantes”, sobre a genealogia da representação política.
Segundo a concepção histórica de Holbach da origem dos povos europeus, todos eles
descendem do antigo Império Romano, dos povos que foram conquistados pelos germânicos:
Se retrocedermos até a origem de nossos governos modernos, veremos que todos
foram fundados por nações belicosas e selvagens que, tendo saído de um clima
rigoroso, procuraram apropriar-se de terras mais férteis, estabeleceram-se sob um
céu mais favorável e pilharam as nações ricas e civilizadas. Os antigos habitantes
desses países subjugados eram considerados por esses vencedores bárbaros como
gado sem valor que a vitória havia jogado em suas mãos. Assim, as primeiras
instituições desses salteadores felizes foram de ordinário apenas o efeito da força que
oprime a fraqueza (DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a, p.267).

Em consequência dessas conquistas, os guerreiros conquistadores dessas sociedades
europeias tornaram-se as classes nobres e possuidoras das terras, e arrogaram-se, para si mesmos, o
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Cf. BENREKASSA, 1990, p.80.
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Cf. BENREKASSA, 1990, p.81.
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direito de representação da sociedade498 diante dos príncipes herdeiros desses reinos. Perante um povo
mais esclarecido e mais ameno – curioso notar que Holbach atribui parte dessas qualidades à religião
cristã que era hegemônica no Império Romano em vias de sucumbir499 – essa nobreza guerreira foi
absorvendo os costumes e práticas mais moderados desses povos conquistados e, devido à
necessidade dos reis de colocar limites às investidas dessa nobreza, cederam espaço para os ministros
da religião cristã, que passaram a integrar o grupo de representantes da nação. Essa seria a origem do
Governo Feudal, que envolve uma divisão do poder entre a Aristocracia e a Monarquia500, que se
tornam os únicos representantes de toda a nação501. Com esse sistema de governo, os povos tendem
a ser oprimidos e vilipendiados, situação a qual aqueles investidos de poder não conseguem sustentála por muito tempo, sendo obrigados a fazer concessões diante dos protestos do restante do povo. Os
reis, então, obrigados a ceder e ouvir a toda a nação, permitem que ele se manifeste e tenha seus
representantes. Com isso, as leis são revigoradas e os excessos dos nobres e do clero contidos502. Essa
seria a origem das Assembleias Gerais. Surgem, a partir daí, os magistrados, homens do povo
instruídos e dotados da inteligência necessária para interpretar devidamente as leis, pois elas deixam
de representar a força dos guerreiros e se tornam a expressão da vontade esclarecida, fundamentada
na utilidade pública e nos direitos naturais. É importante notar que, nessa interpretação histórica da
formação dos governos e da separação dos poderes, Holbach propõe uma perspectiva positiva do
progresso histórico: as nações tendem, por fim, a esclarecer-se, por necessidade, uma vez que o nãoesclarecimento só pode levar à ruína e degeneração de todo um povo503.
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Cf. DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a, p.266 e seg.

“Os bárbaros que desmembraram o Império Romano eram pagãos. Pouco a pouco, foram esclarecidos pelas
luzes do Evangelho e adotaram a religião dos vencidos. Mergulhados numa ignorância que a vida guerreira e
agitada ajudava a manter, tiveram necessidade de ser guiados e contidos por cidadãos mais razoáveis que eles”
(DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a, p.267).
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Em La Politique Naturelle, Holbach descreve o governo feudal a partir dessa mesma perspectiva, o que nos
demonstra sua intenção de fundamentar seus princípios – encontrados nas obras políticas – em uma visão
histórica, senão materialista – da realidade: “Os guerreiros, tornados depositários de uma porção do poder
soberano e possuidores das terras da nação conquistada, quiseram sozinhos representá-la” (HOLBACH, 2008b,
p.41).
“O povo, composto de cultivadores [agricultores], habitantes das cidades e dos campos, manufatureiros,
numa palavra, a parte mais numerosa, mais laboriosa, mais útil da sociedade, não tinha o direito de falar por si
mesma” (DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a, p.267).
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“A necessidade das circunstâncias obriga as ideias e as instituições políticas a se transformar; os costumes
se amenizam, a iniquidade acaba por prejudicar-se a si mesma; os tiranos dos povos percebem a longo prazo
que suas loucuras contrariam seus próprios interesses; o comércio e as manufaturas tornam-se necessidades
para os Estados e exigem certa tranquilidade […] As leis tornam-se necessárias. Aqueles que as interpretam
foram respeitados e considerados conservadores da segurança pública” (DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a,
p.268).
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“Se a formação dos governos não tivesse sido obra da violência e da desrazão, ter-se-ia percebido que não
pode haver sociedade durável se os direitos de cada um não forem postos ao abrigo do poder que sempre quer
abusar. Em qualquer mão que o governo for colocado, torna-se funesto se não for contido dentro de certos
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O governante deve, portanto, governar para todos, porque “um monarca não pode gozar de
um poder verdadeiro se não estiver à frente de súditos felizes e reunidos voluntariamente” (DIDEROT
& D’ALEMBERT, 2015a, p.269). Para que o governante de uma nação seja capaz de atender a todos os
interesses de todas as classes da sociedade, ele necessita daqueles que servirão de olhos e ouvidos
para os reclames do povo e de suas diferentes classes504: “Nenhum homem, por maiores que sejam
suas luzes, é capaz, sem conselhos, sem ajuda, de governar uma nação inteira” (DIDEROT &
D’ALEMBERT,

2015a, p.269). A importância da Representação, portanto, está contida na mediação

entre os interesses dessas diferentes classes da sociedade, cada qual com demandas próprias,
interesses e vontades conformes à sua natureza, e à necessidade da autoridade soberana de atender a
essas diferentes exigências, sem ser forçada a contrariar os interesses de uma classe contra outra:
“Nenhuma ordem do Estado pode ter a capacidade ou a vontade de conhecer as necessidades das
outras. Assim, o soberano imparcial deve ouvir a voz de todos os seus súditos. É do seu próprio
interesse escutá-los e remediar seus males” (DIDEROT &

D’ALEMBERT,

2015a, p.269). Os

Representantes, assim, exercendo a função de mediadores, evitam que tumultos, conflitos e
sobreposições de uma classe sobre outra aconteçam, pois, considerando-se que eles sejam os
indivíduos mais esclarecidos entre os seus – uma vez que sejam eleitos em pleitos populares –
prevalece, assim, a razão, o interesse esclarecido e a consciência moral em suas atividades e
deliberações.
Os Representantes, por meio das assembleias, são a voz do povo e, assim, eles são
importantes não apenas para as classes representadas, mas para os próprios governantes porque,
conhecendo através deles as necessidades de seu povo, eles podem agir para remediá-las. Benrekassa
observa também que Holbach utiliza, amiúde, o termo “administração” para designar a colaboração
entre as classes na prática política, pois elas auxiliam a autoridade soberana a, efetivamente,
administrar as questões sociais concernentes a cada grupo social, tornando possível, assim, ao
soberano ampliar sua influência e ação diretamente sobre seus súditos, o que permite que o povo o
reconheça quanto aos benefícios de que desfrutam505 e o considerem e estimem por isso. Holbach
atenta para o fato de que, sem a Representação, a segurança do próprio soberano permaneceria em
risco constante, devido às articulações escusas daqueles que o circundam. O povo é o seu maior
aliado, e torná-lo feliz é proteger-se das investidas dos perversos que tramam contra ele próprio, o

limites” (DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a, p.269).
“Trata-se não somente de recusar a posição absolutista, mas de responder a uma necessidade de unidade da
sociedade […] Esta necessidade de unidade da sociedade supõe uma mediação entre a sociedade e o governo
moderado” (BENREKASSA, 1990, p.81).
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Estado e a coisa pública506. Como lembra Benrekassa, Holbach possui uma visão do poder soberano
que se mostra consensual e pacificadora, isto é, a autoridade legítima é investida de um poder
conciliador, afinal, a unidade da sociedade deve ser seu principal interesse, porque seria requisito de
sua segurança, e também a garantia de seu poder político e da sua própria glória. É diferente, por
exemplo, de Diderot, para quem a manutenção do poder consiste justamente numa tensão entre o
poder soberano e as forças da sociedade507. Há uma tensão entre as diversas classes que constituem a
sociedade, neste ponto ele está de acordo com Diderot, mas, para o barão, é o soberano que deve ser
capaz de contrabalançar essas forças para evitar a distensão do equilíbrio social.
São os proprietários que devem gozar do direito de concorrer à posição de Representantes.
Como vimos, Holbach considera que o vínculo de posse da propriedade fortalece o vínculo com a
sociedade, tendo em vista os laços estreitos entre a terra e a pátria. A propriedade não é somente a
posse dos bens, mas a relação entre a posse da terra e os direitos provenientes do contrato:
Numa palavra, é a propriedade que faz o cidadão. Todo homem que possui algo no
país tem interesse pelo bem do Estado, e qualquer que seja o lugar que as convenções
particulares assinalaram para ele, é sempre como proprietário, é em razão de suas
possessões que ele deve falar ou que adquire o direito de se fazer representar
(DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a, p.270).

Isto não significa que somente os nobres devem ter direito à Representação, visto que
Holbach não considera que apenas os nobres devam ter direito à propriedade. A nação é constituída
pelo povo, e por povo, Holbach compreende, principalmente, aquelas classes que possuem um papel
social e econômico importante, como o negociante, o artesão e, principalmente, o agricultor. Porém,
todo cidadão que é útil à sua pátria, em última instância, deve ter o direito a ser proprietário, logo,
todo cidadão pode usufruir da prerrogativa de tornar-se representante de sua classe: “O poder
soberano destina-se a manter o equilíbrio entre eles. Impedirá que alguma ordem seja oprimida por
outra, o que aconteceria infalivelmente se uma única delas tivesse o direito de estipular por todas”
DIDEROT

& D’ALEMBERT, 2015a, p.272). As diferentes classes que compõem a sociedade são os

nobres, herdeiros dos guerreiros que lutam pela pátria (embora ele tenha dito, em outro momento,
que sejam, também, os herdeiros dos conquistadores); os magistrados, que são responsáveis por
elaborar as leis; o clero, que, por ser possuidor de grandes propriedades e riquezas, deve dispor do
direito de manifestar seus interesses508; os comerciantes, sem os quais a sociedade sofreria algumas
“É, portanto, do interesse do soberano que sua nação seja representada. Sua própria segurança depende
disto. A afeição dos povos é a muralha mais firme contra os atentados dos maus […] Uma nação privada do
direito de se fazer representar fica à mercê dos imprudentes que a oprimem” (DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a,
p.270).
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Interessante observar que no verbete “Representantes” Holbach não concede ao clero o direito de ser
representado por sua função específica na sociedade, mas pelas posses provenientes de tempos passados. Já
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privações daqueles bens as quais ela é incapaz de produzir por si mesma; e os agricultores, os mais
interessados no bem público, que provém a maior parte das riquezas da sociedade 509; estas seriam,
grosso modo, as classes que representam os diferentes interesses existentes na sociedade510.
“Um Estado só é feliz, um soberano só é poderoso, quando todas as ordens se dão
reciprocamente as mãos” (DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a, p.273). É a partir dos Representantes que
Holbach estabelece, enfim, o equilíbrio necessário entre autoridade legítima e o corpo de cidadãos
que compõe o todo da sociedade. Embora o princípio pelo qual Holbach estabeleça a sociedade de
ordens e a autoridade seja o de desigualdade natural, vemos que ele institui, pela desigualdade, uma
igualdade de poder, que é distribuído entre todas as classes de cidadãos e que, por meio da
Representação de cada classe, torna-se um poder nas mãos de cada cidadão útil à sociedade. Há uma
tensão, é verdade, entre as classes, na medida em que cada indivíduo visa, naturalmente, ao seu
próprio interesse, logo, cada classe também visa aos seus interesses particulares. Porém, a autoridade
legítima tem por dever, justamente, manter esse equilíbrio e impedir que uma classe tenha mais poder,
mais comando ou mais direitos que outra, pois cada Representante deve ser condizente com o cargo
com o qual ocupa, para que ele possa, de maneira justa, requisitar aquilo que sabe, pela experiência,
ser necessário àqueles que ele representa: “Cada classe deve ser representada por homens que
conheçam sua condição e suas necessidades. Estas só são bem conhecidas por aqueles que as sentem”
(DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a, p.273).
Por fim, Holbach finaliza o verbete atentando para os inconvenientes que a Representação
pode trazer para uma nação, quando ela não está sustentada sobre a virtude de seus cidadãos. Todo
poder é capaz de desvirtuar e corromper aquele que o possui, de maneira que mecanismos
institucionais devam ser estabelecidos para limitá-lo. Ele prescreve, assim, certos limites ao alcance
do tratamento dado à questão da Representação; este limite refere-se a até que ponto a Representação
pode ser considerada “concreta”, ou seja, até que ponto podemos considerar o princípio da
Representação como conforme a natureza das coisas, em vez de um princípio abstrato que não tem
correspondência com a realidade511.

em outras obras, como Éthocratie e A Moral Universal, ele discorre mais detalhadamente sobre os direitos e
deveres dessa classe de cidadãos.
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Cf. DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a, p.271.
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Importante lembrar que, em outras obras, Holbach aponta para a existência de outras classes sociais, como
artistas e intelectuais (sábios e homens das letras), mas no verbete, ele não lhes concede a prerrogativa da
Representação política, pois ele vê esta mais relacionada a uma função econômica na sociedade.
Benrekassa assim resume a proposta do verbete “Representantes”: “Ele visa inicialmente à questão da
classificação dos tipos de governo; depois passa à uma história da emergência da noção e da realidade da nação
representada na Europa; ele estabelece, em seguida, uma espécie de genealogia demonstrativa da necessidade
de um Estado dotado de uma constituição que dê lugar à Representação; enfim, de maneira mais concreta, ele
apresenta a teoria da sociedade representada e da prática do direito de Representação” (BENREKASSA, 1990,
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Para Benrekassa, Holbach não é um pensador revolucionário, mas pós-revolucionário,
porque define as relações de poder já como superadas pelas crises políticas, e não em como essas
relações devam ser estabelecidas no processo transformador. Sua argumentação não consiste somente
em apresentar um modelo de organização política, mas, antes, apresenta um movimento duplo:
mostrar como se dá a regulação do poder; e determinar o lugar desse poder no interior da sociedade,
chegando à uma solução diferente da que será desenvolvida, mais tarde, por Hegel, a partir da noção
de sociedade civil burguesa, cujo cerne é a propriedade512, embora Holbach conserve a propriedade
como requisito da cidadania, mas em outros moldes. Ele coloca em xeque a estrutura da ordem social
e põe em perspectiva uma nova estrutura dessa ordem, mas não exatamente aquela que se deu com a
sociedade pós-revolucionária. Cada classe teria direito à palavra não em função de um privilégio
abstrato, como o da propriedade, mas devido à sua importância real, ou seja, daquilo que lhe diz
respeito quanto à sua função social. Essa importância está na utilidade, na qual consiste sua realidade.
O sistema de Representação busca, neste sentido, conservar a relevância pela utilidade e manter um
equilíbrio entre essas diversas classes e funções na sociedade. Segundo analisa Benrekassa:
O que Holbach visa são as capacidades de expressão destas diferentes ordens
enquanto tais, e o sistema de representação é destinado a conservar entre eles um
equilíbrio arbitral: isto representa algo muito mais próximo de um tipo de conselho
econômico e social, dotado de verdadeiros poderes políticos e resultante de eleições
diretas, do que de nossa concepção propriamente política da representação, que se
refere a uma ideia muito mais abstrata de cidadania política e de delegação da
soberania (BENREKASSA, 1990, p.85).

Sendo assim, as classes devem ser representadas por aqueles que conhecem sua posição e
suas necessidades. A representação, contudo, torna-se fluida pela concepção holbachiana,
materialista, de movimento. A representação não é e não deve ser fixa, e a noção de ordem passa pela
noção de eleição periódica que alterna as relações de poder entre os membros de uma mesma classe.
Assim, eles são constantemente lembrados que o poder não pertence a eles particularmente, mas
enquanto corpo político. Ele defende, então, eleições periódicas para que aqueles investidos do poder
de representar sua classe encontrem limites aos seus próprios vícios, pois, dessa maneira, os
representantes terão de se lembrar de que o poder que lhes foi consentido não é absoluto513.
Considerando seu princípio materialista a partir do qual a experiência é mestra e guia dos conceitos
filosóficos, Holbach afirma:
p.82).
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Cf. BENREKASSA, 1990, p.84; HEGEL, 1997.

“Nenhuma ordem de cidadãos pode gozar para sempre do direito de representar a nação. É necessário que
novas eleições lembrem os representantes que é dela que vem seu poder. Um corpo cujos membros gozassem
ininterruptamente do direito de representar o Estado logo se tornaria seu senhor e seu tirano” ( DIDEROT &
D’ALEMBERT, 2015a, p.274).
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A experiência nos mostra que, nos países que se gabam de gozar da mais ampla
liberdade, aqueles que são encarregados de representar os povos costumam,
frequentemente, trair seus interesses e abandonar seus constituintes à avidez
daqueles que querem espoliá-los. Uma nação tem razão de desconfiar de semelhantes
representantes e de limitar seus poderes (DIDEROT & D’ALEMBERT, 2015a, p.274).

Benrekassa conclui, a respeito do verbete “Representantes”, que ele não tem uma influência
histórica direta, porém, representa um movimento importante do pensamento no período em que foi
escrito. Não pode ser lido como contraditório por conta de seus resultados históricos dissonantes, mas
tampouco pode-se considerá-lo, pelos referenciais que temos hoje, como “reacionário”. A
representação almejada pelo verbete original de Holbach possui uma dimensão menos ideal e mais
efetiva, e se exprime, ao menos, na luta democrática que vemos hoje, representada mais pelas
organizações da sociedade civil do que propriamente pela classe política profissional, às quais
elegemos periodicamente.

*
A perspectiva de Holbach sobre a Representação política, contudo, não se restringe ao
verbete de 1751contido na Enciclopédia. Nas obras políticas posteriores, principalmente naquelas
publicadas em 1773, temos um desenvolvimento mais amplo, embora seu conteúdo não contenha
divergências teóricas relevantes, a respeito da questão da Representação contida no verbete. Holbach
observa, por exemplo, que a Representação surge independentemente de um processo jurídicopolítico de consentimento dos cidadãos e que, em toda sociedade, diante de um poder soberano que
se imponha pela força, o corpo da sociedade tende a se organizar em torno daqueles que são
considerados os mais poderosos para protegê-lo da autoridade absoluta de um déspota, embora,
muitas vezes, principalmente naquelas sociedades sem virtudes e sem costumes, essas classes
investidas dessa confiança terminem por trai-lo514. É importante, porém, para complementarmos essa
análise a respeito do princípio da autoridade e da representação na filosofia política de Holbach,
atentarmo-nos à crítica que o barão enciclopedista dirige ao regime inglês, muito bem analisada por
Pierre Lurbe, que servirá de fio condutor para nossa exposição desse aspecto da filosofia política do
barão. Em Système Social, a princípio, encontramos a crítica à Inglaterra no capítulo denominado
“Reflexões sobre o Governo Britânico” que abrange diversos aspectos da filosofia moral e política
de Holbach e que são complementados pela sua crítica ao comércio e ao luxo que encontramos nesta
mesma obra, e nas outras de 1773 e 1776. Para Lurbe, o Système social, em particular, é “uma
“Os povos naturalmente se ligam aos corpos intermediários que podem ser uma barreira entre eles e a
autoridade soberana: a nobreza, o sacerdócio, a magistratura foram sucessivamente os órgãos, os defensores
das nações. É verdade que frequentemente os povos foram enganados: a muralha da qual eles esperavam se
cobrir os esmagou com suas próprias pedras ou os entregou covardemente ao poder que eles temiam”
(HOLBACH, 2008b, p.74).
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investigação sobre os princípios que deveriam presidir a construção de um sistema social ideal”
(LURBE, 1989, p.179), cujo modelo deveria ser, a princípio, justamente o regime britânico, porém, a
reflexão abstrata esbarra na experiência prática do regime, que apresenta limitações muito claras a
respeito da efetividade dos princípios da Monarquia Parlamentarista, sistema ao qual, como aludimos
acima, estaria mais próximo de um regime ideal segundo os princípios políticos apresentados pelo
barão, mas que ele reconhece como sendo limitados pela experiência prática de sua efetividade que
ele conhecera na Inglaterra.
Lurbe observa que, depois da Revolução Gloriosa, a Inglaterra tornou-se um exemplo de
país livre, tolerante, com impostos e direitos justos, com separação dos poderes, e outros aspectos que
mereceram elogios de toda a intelligentsia europeia durante o Iluminismo. Esses aspectos eram
admiráveis, principalmente, para os pensadores franceses do Iluminismo, pois facilmente
encontramos, na França, obras, que aliás se tornaram clássicas, que tratavam da Inglaterra e a
tomavam como o modelo de sociedade, desde as Cartas Filosóficas (1733) de Voltaire, até o Espírito
das Leis (1748) de Montesquieu. Neste sentido, o capítulo sobre o regime inglês no Système social515,
inscreve-se nesta tradição de admiração pelo regime inglês516.
É notável a influência do pensamento inglês na filosofia moral e política de Holbach517,
devida, principalmente, aos seus estudos em Lyden, na Holanda, quando ele teve contato com muitos
filósofos britânicos e fortaleceu a amizade com Horace Walpole518. Lurbe lembra ainda que o barão
viajou à Inglaterra em 1765 e por lá permaneceu entre junho e setembro, e, pelo que consta, segundo
Diderot, acabou retornando “ressabiado”, pois aquele que era considerado o país mais livre da Europa
não correspondia ao que era representado nos livros e relatos de seus contemporâneos. Em uma carta
a Sophie Volland, Diderot diz, com todas as letras, que Holbach ficara decepcionado:
O barão retornou da Inglaterra; ele partiu para este país prevenido; ele recebeu lá a
recepção mais agradável, ele fruiu ali da mais bela saúde; no entanto, ele voltou de
lá descontente; insatisfeito com o país que não se encontra nem tão povoado nem tão
bem cultivado como se dizia; descontente com as construções, quase todas bizarras
e góticas; […] ele atravessou toda a província de Kent, uma das mais férteis da
Inglaterra; ele afirma que não se deve compará-la à nossa Flandres519 (Diderot a
Sophie Volland apud LURBE, 1989, p.180).

515

Parte II, Cap. VI.
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Cf. LURBE, 1989, p.179.
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Em sua epistemologia, por exemplo, temos uma influência marcante de Hobbes, de quem foi Holbach
tradutor, e de Locke, com seu empirismo e noção de tabula rasa. Já em sua ontologia, é marcante a influência
do panteísmo de John Toland. Para mais detalhes da influência inglesa em Holbach, ver ÁVILA, 2019, Cap. III.
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Lettre à Sophie Volland, 20 de septembre 1765. Cf. NAVILLE, 1943.

275

Em um primeiro momento, o barão subscreve os elogios de Hume ao regime inglês, mas
critica o que ele considera uma forma de alienação política. Para Holbach, os ingleses acreditam ser
livres quando não são; isso que nós poderíamos denominar como alienação é visto pelo barão como
uma submissão ainda pior que aquela sob a tirania, que é clara e explícita. Lurbe aponta, portanto,
para um paradoxo na análise de Holbach sobre a Inglaterra: será que o despotismo pode ser melhor
que uma liberdade corrompida? Ou mesmo, uma falsa ideia de liberdade é tão ou mais prejudicial
quanto a clareza da sua ausência? 520 Para responder a isso, precisamos ir mais a fundo na análise e
na crítica de Holbach ao regime inglês.
A esse respeito, uma das distinções que podemos encontrar, por exemplo, entre Holbach e
Montesquieu, elogioso da Monarquia inglesa, é que este último considera que há uma separação entre
os poderes, enquanto Holbach vê, mais precisamente, uma divisão. A rigor, o que o barão percebe no
sistema de governo inglês é uma desigualdade no equilíbrio dos poderes, que pende em favor da
Monarquia porque, na prática, a Câmara dos Lordes tende sempre a favorecê-la, tendo em vista que
é a Monarquia que concede os títulos e as honrarias civis e militares 521. O monarca pode contar,
amiúde, com o apoio dos nobres, assim como eles, quase que certamente, têm o dele522; sendo assim,
a Câmara dos Comuns, composta em sua maior parte por clérigos eleitos pelo povo, não tendem a
favorecê-lo, visto que estão mais dispostos a bajular o Monarca e mesmo os nobres do que a se
preocupar com o corpo dos camponeses e trabalhadores urbanos que, a princípio, deveriam
representar. A rigor, mesmo sendo um sistema representativo, o Monarca permanece o senhor
absoluto, porque todo o poder concentra-se em suas mãos. O poder é absoluto, mas a divisão do poder
dissimula uma liberdade ilusória. Esse regime seria mais perverso que a tirania porque, nesta, no
entanto, essa dissimulação não existe e a opressão é explícita523.
Este seria, a fortiori, o aspecto político da crítica de Holbach ao regime inglês. Vejamos,
agora, um desenvolvimento mais profundo dessa crítica, que se expressa em sua análise dos aspectos
econômicos dessa sociedade, em que pesa a desigualdade social e econômica que, em vez de ser
combatida pela forma política de governo, é justamente fortalecida por ele. Vejamos o porquê.
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Cf. LURBE, 1989, p.182.

Ele afirma no Système Social, tendo o regime inglês em seu horizonte, o seguinte: “Os soberanos que sempre
tenderam ao Despotismo, frequentemente conseguiram destruir pouco a pouco os corpos antigamente
encarregados de moderar e contrabalançar seu poder; estes corpos são aniquilados em diversas regiões. Mas,
quando os reis não puderam fazê-los desaparecer, eles se serviram de iscas como títulos, recompensas, posições
e riquezas, para angariar em seus próprios interesses aqueles que eles viam encarregados dos interesses de seus
povos” (HOLBACH, 1994, p.275).
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De um lado, tanto o mercantilismo excessivo, quanto a liberdade absoluta do enriquecimento
pessoal pelo comércio, seriam, na perspectiva de Holbach, prejudiciais ao Estado: “Não basta ser rico
para ser feliz, é necessário ainda saber empregar suas riquezas de uma maneira mais própria a
proporcionar a felicidade [aos seus concidadãos]” (HOLBACH, 1994, p.295). Como vimos, Holbach é
favorável ao comércio livre, no entanto, é reticente quanto a alguns aspectos da liberdade comercial.
Seu papel é possibilitar que o país se desfaça daquilo que produz em excesso e adquira aqueles bens
que lhe faltam. Além disso, ele serve de impulso ao agricultor e ao proprietário, incentiva o trabalho
e, assim, ajuda a promover a virtude e fortalecer o vínculo com a pátria e os laços sociais de
reciprocidade. Porém, é importante lembrarmos, o comércio tem por motor principal a imaginação:
ele é alimentado pelo luxo, pelas vãs futilidades ou pelas necessidades imaginárias, que tem por preço
degenerar as virtudes sociais e os costumes. Lurbe complementa essa análise com uma observação
interessante: o comércio é associado à imaginação, à fantasia e à desrazão, e desse modo, ele se
assemelha à religião, pois mobiliza aquilo que é irracional na natureza humana, podendo ser fonte de
loucuras e crimes na sociedade: “ao acostumar o espírito a não raciocinar devidamente, o comércio
torna o homem capaz de acreditar não importa no quê, e incapaz de analisar racionalmente o mundo
ao seu redor, incluindo, é claro, o sistema de governo no qual ele vive” (LURBE, 1989, p.185). Além
disso, a atividade comercial promove os mais desagregadores vícios sociais, porque mobiliza a
ganância, que é uma paixão insaciável pelo enriquecimento e, por conseguinte, a avareza, que é a
vontade de tomar para si todas as riquezas possíveis524.
A atividade comercial representa, deste modo, tanto um mal físico, que se reflete nos
aspectos econômicos e materiais da sociedade, como um mal moral, que se espalha como uma
“epidemia” de vaidades e comparações que desagregam qualquer laço de reciprocidade e
humanidade. Uma das consequências materiais desses vícios são as propriedades de agricultores e
camponeses arruinadas, enquanto nas cidades os comerciantes são faustosos e esbanjam o luxo, o que
intensifica a desigualdade econômica pela privação dos meios de subsistência da massa do povo, e
essa desigualdade só tende a levar a crimes e vícios sociais de toda espécie. Desta forma, a utilidade
geral e o bem comum são comprometidos, porque o comércio beneficia uma classe, a dos
comerciantes, em detrimento do restante da sociedade, já que aqueles que provém os alimentos e itens
mais básicos para o bem-estar de todos, acabam miseráveis525. O comércio, assim, compromete
também o amor à pátria, que é um sentimento essencial à virtude e o interesse comum dá lugar ao
interesse particular, ou seja, ocorre o processo inverso daquilo que levaria a um desenvolvimento da
sociabilidade e da justiça.
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“Jamais o amor pelo ouro fez bons cidadãos” (HOLBACH, 1994, p.301).
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Os vícios tornam-se tão fortes que vão além das ações pessoais nocivas entre os cidadãos. A
ganância e avareza, por exemplo, levam o país às guerras. O governo é forçado a fazer empréstimos
dos ricos para financiá-las, e o povo, já miserável pelo empobrecimento dos campos, acabam por
custear essas empreitadas devido às taxações abusivas. Os emprestadores, por sua vez, tornam-se
cada vez mais ociosos e entregues aos mais diversos vícios, como a gula, a luxúria e o tédio. Ou seja,
a guerra, que muitas vezes é levada a cabo devido aos interesses comerciais, acaba enriquecendo os
ricos ociosos de um modo duplicado, pelos empréstimos que ele faz ao governo cobrando altos juros,
e pelos espólios da conquista. Além disso, uma vez endividado, o Estado torna-se refém desses
emprestadores, porque não é capaz de quitá-los sem endividar-se ainda mais. Essas seriam, portanto,
as consequências nefastas do comércio desregulado: por um lado, a desagregação moral e social, pois
as virtudes de benevolência, generosidade e compaixão cedem lugar à ganância, avareza e vaidade, e
de outro, o enriquecimento dos ricos em consequência do empobrecimento dos pobres, e, dessa forma,
o aumento da distância entre ricos e pobres, o que só pode acometer consequências ainda mais nocivas
na moral e nas relações sociais.
É por essa razão que Holbach associa a virtude à terra. Os verdadeiros cidadãos são os
possuidores e trabalhadores da terra, porque estes têm interesse na prosperidade de sua nação526.
Lurbe ainda observa que a oposição entre trabalho no campo e atividade comercial é praticamente
simétrica:
Assim a terra, e o trabalho que lhe está associado, adquire todas as conotações
positivas, que são como o exato contraponto, simétrico e inverso ao mesmo tempo,
das conotações associadas ao comércio: a terra tem ligação com a verdade, a razão,
a saúde moral e física, ali onde o comércio evoca o erro, a desrazão, os
desregramentos de todas os tipos (LURBE, 1989, p.188).

Ser proprietário é ser virtuoso, porque o interesse do proprietário confunde-se com o
interesse do Estado e torna-se a base do caráter virtuoso e do espírito cívico: “seus interesses
econômicos [do proprietário] são os únicos a estarem em conformidade com o interesse do Estado, e
sua pureza moral forja, a longo prazo, o caráter virtuoso da nação, consolidando o espírito cívico”
(LURBE, 1989, p.188). A liberdade, em Holbach, é a identificação entre a pátria e a terra. O interesse
do Estado associa-se ao interesse do agricultor, proprietário e cidadão527.
Como já aludimos anteriormente (cap.4, 4.3), Lurbe observa que Holbach segue a tradição
dos neo-harringtonianos, cujas ideias políticas, jurídicas e morais vão na direção de apontar como
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“Necessidade física e necessidade moral aparecem indissoluvelmente ligadas” ( LURBE, 1989, p.188).

“Desenha-se, assim, o único sistema suscetível de fundar a liberdade; ele repousa sobre a identificação da
pátria e da terra, do interesse do Estado e daquele da agricultura, do agricultor e do cidadão” ( LURBE, 1989,
p.189).
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causa de corrupção dos cidadãos e de governos o patronato, o endividamento e o profissionalismo
dos exércitos e, por isso, eles defendem uma moral fundada no apego à terra e à posse das armas para
protegê-la. Contudo, o objeto de Holbach é filosófico. Sua crítica ao regime inglês versa na direção
de princípios para uma filosofia moral e política que dá sustentação a uma sociedade genuinamente
livre, fundamentada nos princípios da reciprocidade e da humanidade528. Como o ser humano é um
ser social, sua liberdade só pode ser concebida ao se levar em consideração a existência dos outros,
seus semelhantes. Assim, a dimensão moral da liberdade é também uma dimensão social e política
que se expressa na crítica à tirania, aos vícios e ao desequilíbrio de forças na sociedade, que sujeita o
mais fraco ao poder do mais forte: “O limite da liberdade, desta potência de existir que designa aqui
a palavra ‘poder’, é constituído pela presença do outro. O homem, ser social, não pode fruir de uma
plena e inteira liberdade, no sentido de uma liberdade que não conhece nem lei, nem limite” (LURBE,
1989, p.190).
Como vimos anteriormente, a moral é uma ciência, ou uma arte, desenvolvida pela razão, ou
seja, pela inteligência do ser humano. Ela tem por horizonte os preceitos que alcançam o máximo de
bem-estar e felicidade, observando, pela experiência, as condições de possibilidade para estabelecer
os meios de atingi-la. As leis morais seguem a ordem necessária do universo; elas são um
desdobramento das leis físicas que regem o movimento das moléculas, dos corpos e,
consequentemente, dos cidadãos: “As ideias morais não têm, assim, nenhum caráter arbitrário: elas
seguem a necessidade das próprias leis que regem o universo” (LURBE, 1989, p.190). Temos, assim,
a associação entre filosofia e moral, filosofia e política, cuja expressão máxima é a caracterização do
arquétipo do cidadão ideal como o ateu, o livre-pensador, único capaz de reconhecer essas leis tais
como elas são. Ele é o cidadão mais útil ao Estado.
A Inglaterra, assim, devido à sua tolerância e liberdade, deveria ser a terra em que haveria
mais ateus, mas, curiosamente, não é, muito pelo contrário, o ateísmo é por lá muito mal visto. Isto
porque a tolerância presente ali conserva, justamente, a superstição, enquanto que o despotismo causa
a revolta contra ele e contra seus pilares. Por isso, na Itália, surgiram um Giordano Brunno, um
Vanini, um Campanella, e, embora na Inglaterra existissem muitos pensadores brilhantes, entre os
quais amigos frequentadores da coterie holbachiana529, a grande maioria deles professava um deísmo
ou teísmo. Ou seja, não há um paradoxo em pensar que o despotismo talvez seja um regime melhor

“Fundamentalmente, ele raciocina de modo filosófico, menos preocupado com a história do que com
princípios. Refletindo sobre as condições da possibilidade da liberdade, Holbach mostra que a liberdade é
inconcebível sem a moral” (LURBE, 1989, p.189). A nosso ver, talvez Lurbe não esteja tão certo quanto à
preocupação do barão com a história, mas que sua crítica à Inglaterra versa sobre uma questão de princípios
filosóficos, nisto nós concordamos com ele.
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Cf. KAFKER & LE HO, 1987.

279

do que aquele encontrado na Inglaterra, camuflado por uma Monarquia Moderada cujo povo gozaria
de uma liberdade plena, mas falsa. Holbach prefere uma tirania às claras, na qual surgem verdadeiros
livres-pensadores, que são capazes de fundar uma nação verdadeiramente livre pelas ideias, pelos
exemplos, pela liberdade; ao contrário do despotismo velado inglês, que conserva a superstição, o
erro, a impostura no cerne de sua liberdade, que é falsa porque é contrária à natureza humana530.
Não há liberdade onde haja ignorância das leis da natureza, e, por conseguinte, servidão,
corrupção, vícios sociais que envolvem todas as relações entre os indivíduos. Ou seja, onde não haja
conhecimento da natureza das coisas, conhecimento de si e das verdadeiras relações e dos deveres
intrínsecos à moral, não pode haver liberdade nem felicidade plenas e genuínas.

6.4 A educação como condição da sociabilidade e cidadania

Essa constatação de que o conhecimento da natureza das coisas e da própria natureza humana
é a origem da liberdade e da felicidade é o ponto nodal que, na filosofia materialista de Holbach,
vincula – tal como encontramos na ética epicurista, ou mesmo em Aristóteles, com algumas restrições
– conhecimento e moral, ou, mais precisamente, epistemologia, física e ética, cujas construção e
proposta aproximam-se, consideravelmente, da paideia grega e da civitas latina531. Em todas as suas
obras, o barão é claro a respeito de como a ignorância das leis da natureza e das causas e movimentos
dos corpos naturais é a raiz de toda superstição e impostura, da qual as consequências só podem ser
a tirania e a opressão, ou seja, a ausência da liberdade e felicidade genuínas. Como aponta Todorov
em seu ensaio sobre as Luzes, o projeto iluminista não é tão somente um projeto político ou um
projeto de poder, mas envolve uma intencionalidade de emancipação da espécie humana, e essa
emancipação invoca a autonomia como um de seus requisitos fundamentais532. Isso não poderia ser
mais verdadeiro para o filósofo materialista, embora o barão não utilize a palavra autonomia
(tampouco autarquia, visto a contradição que esse uso implicaria em sua concepção de sociabilidade).
Essa autonomia seria equivalente, valendo-nos de um termo mais adequado para a filosofia de
Holbach, à emancipação da razão, que se revela, por um lado, como uma liberdade de pensar e se
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Cf. LURBE, 1989, p.190.
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Essa é a interpretação que encontramos, também, em KAWACHE, 2017. Encontramos um estudo profundo
e interessante a respeito do tema da paideia grega em SPINELLI, Miguel. Ética e Política: a edificação do
éthos cívico da paideia grega. São Paulo: Edições Loyola, 2017.
“Os promotores desse novo pensamento queriam levar luzes a todos, pois estavam convencidos de que
serviriam ao bem de todos: o conhecimento é libertador, eis o postulado. Favorecerão assim a educação em
todas as suas formas, desde a escola até as academias, e a difusão do saber, por publicações especializadas ou
por enciclopédias dirigidas ao grande público. O princípio de autonomia revoluciona tanto a vida do indivíduo
quanto a das sociedades” (TODOROV, 2008, p.17).
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manifestar sem as amarras do dogma ou da tradição, cujo pensamento crítico se apresenta como a
qualidade fundamental da racionalidade em atividade; e, por outro lado, também revela a consciência
de si enquanto ser social e cidadão, isto é, como integrante de uma comunidade política da qual o
indivíduo retira direitos que lhe asseguram seu bem-estar, porém, que lhe exige, em contrapartida,
deveres bem delimitados em relação a ela. A norma não provém, portanto, de fora, seja de Deus, das
Escrituras ou mesmo do destino; a norma é uma constatação racional do comprometimento entre o
indivíduo e a sociedade. Por conseguinte, devido às inclinações da natureza humana, é notável que
algumas tendências nocivas à vida comum precisam ser contidas, ao mesmo tempo em que aquelas
que promovam a utilidade e a felicidade comuns devam ser incentivadas. Como o indivíduo não é
livre, porque suas ações decorrem da relação entre o movimento dos corpos da natureza e a sua
constituição fisiológica, logo, dependem de seus interesses e paixões, é preciso que seu temperamento
e suas inclinações naturais, ou seja, suas necessidades e seus desejos, estejam em conformidade com
as necessidades da sociedade. A educação é, neste sentido, justamente a ferramenta mais apropriada
que a autoridade soberana dispõe para dar uma forma utilitária aos interesses e às paixões dos
indivíduos, e direcioná-los, portanto, para que suas ações estejam em conformidade com a utilidade
geral e o bem comum.
Segundo a análise de Janyne Sattler sobre a educação nas Luzes533, existem diversas
perspectivas pedagógicas dentre os iluministas, a partir das quais ela traça um panorama crítico às
concepções de Holbach, Rousseau e Condorcet. Nós iremos nos concentrar, aqui, em sua crítica ao
barão materialista. Segundo sua análise, a diferença fundamental entre elas está na concepção de
cidadão, uma vez que a tarefa da educação no século XVIII, para estes três pensadores de peso do
período, seja “dar os meios e condições necessários para que cada um possa tornar-se moral da
maneira mais autônoma e esclarecida possível” (SATTLER, 2009, p.241). Neste sentido, na
interpretação de Sattler, Holbach tem por objeto o desenvolvimento e a difusão das Luzes, ou seja, o
projeto iluminista de Progresso da civilização. Porém a educação não é apenas um projeto de longo
prazo, mas voltada também para o momento presente, para reformar a sociedade em suas estruturas
fundamentais. Educar seria, a princípio, impor o desenvolvimento da sociedade através da coerção
das leis e da promoção das suas condições favoráveis. Contudo, essa coerção não deveria implicar
em medo da punição ou sanção, mas em uma compreensão da sua função reguladora534. Haveria,
ainda, segundo Sattler, um otimismo ingênuo em torno do autoconhecimento535, como se ele
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Cf. SATTLER, 2009.
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Cf. SATTLER, 2009, p.240.

“Holbach é aqui muito otimista ao pensar que quando o homem começar a conhecer a si mesmo ele saberá
o que fazer de bom e de correto. É assim que a tarefa da educação deve mostrar aos seres humanos seu próprio
rosto e seu próprio coração para que eles possam chegar a compreender – ou antes a sentir – o que constitui
535
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implicasse, diretamente, em um conhecimento acerca da conduta moral, embora nós discordemos
dessa interpretação, visto que o barão é claro a respeito do papel da experiência nesse processo.
O principal objetivo da educação, assim, é conhecer a natureza humana, cuja ausência de um
conhecimento profundo, claro e preciso ao longo da história, acarretou as deficiências de todos os
sistemas morais, políticos e pedagógicos536. A definição de educação apresentada por Holbach em A
Moral Universal é a seguinte: “A educação é a arte de modificar, configurar e instruir os filhos de
maneira que eles se tornem homens úteis e agradáveis à sua família e à sua pátria, e capazes de
proporcionar felicidade a si mesmos” (HOLBACH, 2015, p.652). Em Éthocratie, lemos que “desde a
mais tenra infância o homem deve aprender a se conhecer a si mesmo: ele saberá o que ele deve fazer
ou evitar para se conservar e para sustentar-se em uma existência feliz” (HOLBACH, 2008a, p.125).
Nestas duas obras, temos mais uma dimensão pessoal da educação – que deve ser dirigida,
principalmente, para tornar o indivíduo feliz – do que propriamente um uso político e utilitário, que
faz da educação um meio para satisfazer certas necessidades da sociedade ou para atender aos
interesses dos governantes, que devem regulá-la. Esta felicidade pessoal torna-se possível pelo
conhecimento da natureza das coisas e da própria natureza do indivíduo que, conhecendo a si mesmo,
ou seja, conhecendo as causas que agem sobre ele e despertam nele suas paixões, julga
adequadamente seus interesses e pode, assim, agir sobre suas causas para bem direcioná-los para
aquilo que lhe for mais conveniente e proveitoso, conforme suas necessidades e aquelas da sociedade,
com as quais as suas próprias estão estritamente vinculadas. Já nas obras políticas de 1773, o tema da
educação para a felicidade pessoal também é notável, porém, há uma ênfase maior em compreender
a dimensão social da educação e o papel do governo em administrar um ensino social voltado para a
formação do caráter dos indivíduos – embora essa dimensão também esteja presente nas obras de
1776, de forma acentuada.
Contudo, vale observar que o tema da educação no Système Social destaca-se pelo modo
como ela é apresentada, cuja arte de educar é assimilada, de maneira notória, à imitação, ou seja, ao
exemplo que os indivíduos que ocupam as posições de autoridade na sociedade demonstram diante
daqueles considerados seus subalternos, e é neste ponto que iremos focalizar a nossa análise neste
momento, tendo em vista que o tema da imitação seja muito pertinente para compreendermos mais
profundamente o papel que a desigualdade natural tem na filosofia moral e política do barão e como
ela se expressa pela educação. A imitação é, como já aludimos anteriormente (cap.5, 5.2 e 5.4),
determinante no comportamento humano. É possível notar em Système Social, uma ênfase maior no
caráter mimético da educação do que nas outras obras políticas: “Toda educação é fundada somente
seu bem mais precioso” (SATTLER, 2009, p.242).
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sobre a imitação” (HOLBACH, 1994, p.31, grifo nosso); embora encontremos essa noção de imitação
menos acentuada, também, em A Moral Universal: “Imitar é tentar se tornar feliz através dos meios
que se vê serem empregados pelos outros” (HOLBACH, 2015, p.658). Comparando essas duas citações,
é notável uma mudança no tom categórico da imitação. Mas ambas apresentam a imitação como uma
tendência de todo ser humano em relação aos seus superiores, aqueles que são considerados melhores
e mais felizes por suas qualidades e talentos: “Uma criança concebe prontamente o desejo de imitar
aquilo que ela vê ser feito pelas pessoas que a governam, pois ela as supõe mais instruídas sobre os
meios de obter o prazer” (HOLBACH, 2015, p.658). A criança procura sempre imitar os pais, os
instrutores e os mais velhos, e ela carrega consigo, para a vida adulta, os hábitos e a conduta que ela
aprendera na infância; assim, ela já desenvolveu em si mesma todo um conjunto de preconceitos
experimentados na infância, estando inclinada a considerar esses preconceitos como uma expressão
da verdade537. Mas há de se observar que, segundo o barão, ela tende a imitar somente aqueles que
ela julga serem felizes. A criança toma como exemplo mais forte a vida doméstica, e em particular,
o pai, que “é, aos olhos do filho, o ser maior, o mais poderoso e o mais livre – aquele com quem ele
mais gostaria de se parecer” (HOLBACH, 2015, p.657). Holbach toma como referência para sua
filosofia pedagógica a Ética a Nicômaco de Aristóteles, na qual encontramos a noção de que o
exemplo é a base da formação do próprio caráter538: “para inspirar desde cedo à infância ou à
juventude algumas ideias de justiça, é muito importante que os pais e os preceptores se mostrem
justos com relação a seus pupilos” (HOLBACH, 2015, p.671). Ou seja, uma boa educação não pode
prescindir da coerência dada pelo exemplo do educador ao educando. Holbach alerta para a
negligência dos pais em relação à educação dos filhos na primeira infância, e acentua que esse descaso
só pode acarretar prejuízos futuros: “Os primeiros momentos da vida, que comumente são
negligenciados, mereceriam uma atenção especial; eles definem algumas vezes, para sempre, o
caráter de uma criança” (HOLBACH, 2015, p.655). Sendo assim, a educação deve seguir à risca o
princípio aristotélico da justiça como a virtude média entre dois vícios; ela não pode se apoiar nem
em uma autoridade severa e destituída de afeto e ternura; tampouco pode transformar-se em um
condescendência despropositada: “É difícil educar bem crianças que se veem alternadamente como
joguetes, seja do mau humor imotivado, seja da ternura cega de seus pais ou professores; em
semelhantes mãos, seus espíritos não adquirem nenhuma fixidez” (HOLBACH, 2015, p.671). Holbach
propõe, inclusive, uma experiência pedagógica, no mínimo, curiosa, que poderíamos denominar

“Todos os homens começam por ser crianças; a educação que eles recebem de seus pais lhes dá suas
primeiras ideias, lhes faz terem suas primeiras experiências, lhes inspira seus primeiros sentimentos morais,
lhes comunica opiniões verdadeiras ou falsas, boas ou ruins, úteis ou nocivas a respeito de seus próprios
interesses e aqueles da Sociedade” (HOLBACH, 1994, p.119).
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como pedagogia de talião. Ele propõe, em A Moral Universal, o seguinte: “A educação, para ser
eficaz, deveria ser uma série de experiências que provariam incessantemente às crianças que o mal
que elas fazem aos outros termina sempre por recair sobre elas mesmas” (HOLBACH, 2015, p.670).
Entre uma experiência e outra, a proposta de Holbach é que quando a criança demonstre injustiça
para com outrem, ela imediatamente sofra uma injustiça consigo mesma; ou quando fira outra, ela
receba o mesmo ferimento; e no caso de ela humilhar um subalterno, que ela seja humilhada logo em
seguida; segundo o barão, essa “pedagogia de talião” – não é uma expressão utilizada por ele – teria
mais firmeza em inculcar na criança uma conduta mais respeitosa em relação aos outros, em vez de
torná-la, tal como ele via como comum em sua época, um adulto incômodo e desagradável539. A
constância e a coerência, que nada mais são que a formação do caráter moldado pelo temperamento,
ou seja, quando a experiência e a razão conduzem o hábito e direcionam as paixões para a prática das
virtudes sociais, devem ser demonstradas às crianças pelos adultos, pois são requisitos fundamentais
para formar um caráter virtuoso, ou seja, um cidadão sociável e recíproco.
Levando isso em conta, os exemplos das figuras de autoridade são determinantes, pois
aqueles que são seus respectivos subalternos tendem a espelhar suas virtudes e vícios, de modo que,
em uma sociedade corrompida e viciosa, seja praticamente impossível encontrar indivíduos virtuosos,
porque os comportamentos são reproduzidos mimeticamente nas diversas classes que compõem a
hierarquia social: “Todos os homens têm o desejo de imitar, de igualar e de ultrapassar aqueles que
eles supõem terem a grandeza, o poder, o bem-estar” (HOLBACH, 1994, p.467). Os príncipes, os ricos,
os nobres e os magistrados, assim como os pais, os maridos, os chefes e professores, tornam-se, do
ponto de vista social, contagiantes. Isso porque Holbach acentua que só se imita aquilo que se vê, de
maneira que são os exemplos que cada um tem diante de si que modelam a sua própria conduta, visto
que todos são inclinados a considerar bom e útil aquilo que se vê como agradável para os outros, e
ruim ou nocivo aquilo que eles rejeitam ou desprezam540. A imitação é o ato reflexivo de, ao observar
aquele que consideramos dotado de qualidades notáveis e o admirarmos por essas qualidades,
desejarmos possui-las, para conseguir conquistar essa mesma admiração e consideração que
prestamos a ele, de maneira que passamos a agir como ele, a nos comportarmos como ele, a mimetizálo, na expectativa de demonstrarmos aos outros que possuímos essas mesmas qualidades. A imitação
assemelha-se, assim, à inveja, porém, Holbach reitera que, neste caso, se a inveja inclina o indivíduo

“Essa educação experimental, cuidadosamente seguida, seria mais influente do que alguns preceitos estéreis
que normalmente contentam-se em lançar vagamente, ou mesmo que nunca são dados aos filhos estragados da
fortuna” (HOLBACH, 2015, p.670).
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“Nós adotamos por imitação as ideias, os sistemas, a conduta, as maneiras de pensar e agir daqueles com
que nós convivemos” (HOLBACH, 1994, p.31).
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a agir em função do bem-estar dos outros, essa inveja torna-se uma emulação útil e não precisa ser
repreendida541.
Há, portanto, um aspecto da natureza humana que pode dificultar a educação, como vimos
no capítulo 2, ao tratarmos do temperamento (2.4). Como fazer quando o indivíduo nasce com uma
sensibilidade embotada e sua imaginação acaba comprometida e, senão incapaz, tendo dificuldade
em projetar adequadamente os sentimentos dos outros em si mesmo, o que afeta significativamente a
sociabilidade e o sentimento de humanidade, tendendo a torná-lo, assim, um ser insociável?
Para responder a essa questão, precisamos lembrar que, para o barão, não é apenas a
constituição física que define o caráter do indivíduo, mas todo um conjunto de circunstâncias nas
quais ele esteja circunscrito. A educação desempenha, nesse aspecto, o papel de conduzir o interesse
pessoal pela felicidade na direção do interesse pelo bem alheio, mesmo que à revelia da indisposição
do indivíduo em apiedar-se ou enternecer-se com o bem de seus semelhantes542. É mais apropriado
tornar o ser humano compassivo e piedoso por meio dos exemplos e da educação mais familiar,
porque é mais provável que sua constituição física possua uma sensibilidade aguçada e uma
imaginação ativa o suficiente para despertar, nele, as disposições sociáveis. Porém, a educação pode
favorecer a capacidade de comover a sensibilidade e despertar o interesse pelo sofrimento alheio
naquele que vê o sofrimento do outro, fazendo-o compartilhar da sua dor mesmo que sua sensibilidade
e imaginação estejam comprometidas. A educação, por meio da razão e do interesse pela própria
felicidade, pode ocupar o lugar da imaginação; ela não modifica a sensibilidade, mas ao mostrar ao
indivíduo mais propenso a ser insensível os deveres da justiça e da equidade, ela supre essa carência
afetiva e força o julgamento a reconhecer que, mesmo sendo bem-afortunado, por alguma
circunstância qualquer, o indivíduo pode sofrer um golpe da fortuna e padecer da mesma condição
daquele que é infeliz. Isso o faz reconhecer que é do seu próprio interesse, mesmo que ele não possa
compadecer-se com o sofrimento dos outros, ir em seu auxílio, pois é do seu interesse que os outros
estejam dispostos a ajudá-lo caso ele venha a padecer em uma condição de dor e sofrimento. Como
o próprio barão afirma:
Porém, como essa disposição é infelizmente muito rara, a equidade deve supri-la
para os que foram privados dela pela natureza. Será mostrado a eles, portanto, que
eles próprios estão expostos, como os outros, a alguns reveses e que, para adquirir
direitos sobre a piedade dos outros, eles devem se mostrar sensíveis, tomar parte nas
misérias humanas ou, ao menos, aliviá-las. O rico desdenhoso deve aprender que um
acidente imprevisto pode, no momento que ele menos espera, reduzi-lo ao mesmo
“Contida pela equidade, retida pela razão, a inveja, tão natural ao homem, torna-se uma emulação útil à
sociedade, ela faz surgir a atividade, a indústria, os talentos, o gênio. É assim que a inveja pode tornar-se
vantajosa aos homens, quando ela é bem conduzida pelo governo. As distinções, as recompensas, as honras
são os meios de excitar entre os cidadãos uma emulação vantajosa ao público” (HOLBACH, 1994, p.148).
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estado do desgraçado de quem ele desvia os olhos. Enfim, todo homem que se diz
sociável deveria saber que sendo homem ele é obrigado a tomar parte nos infortúnios
de seus semelhantes e a aliviá-los tanto quanto esteja em seu poder. (Holbach, 2015,
p.106).

A educação, por meio do conhecimento da natureza das coisas e de si mesmo 543, dispõe o
indivíduo a desenvolver a consciência moral a despeito de sua sensibilidade e seu temperamento. Isso
não significa que ele deva receber uma educação especial, exclusiva para suas qualidades sensíveis e
intelectuais544 distintas, mas que a educação deva ser propícia a incitar a razão a reconhecer, no
interesse pela própria felicidade, o interesse pela virtude, qual seja, o interesse pela felicidade dos
outros, tanto quanto o amor-próprio o inclina a desejar a sua própria.
Holbach, em Éthocratie, coloca como recurso mimético fundamental para incutir a
necessidade da virtude pela educação, o ensino da História: “O estudo da História confirmará pelos
exemplos os princípios morais que foram ensinados à juventude” (HOLBACH, 2008a, p.126). Além do
conhecimento da natureza das coisas, é necessário conhecer a história humana, os feitos, as
realizações, e mesmo os erros e absurdos que marcaram a história da humanidade, para, a partir dos
exemplos do passado, o educando desenvolver a capacidade de analisar e julgar os eventos do
presente, além de refletir sobre qual a conduta mais justa e conforme à natureza das coisas, uma vez
que ele se depara com as realizações de grandes artistas, grandes pensadores, grandes líderes, mas
também com as ações mais nocivas de conquistadores, fanáticos, perversos e injustos que causaram
grandes males aos povos por onde passaram545. Educar, nesta perspectiva, não é simplesmente
apresentar um conjunto de verdades objetivas e prontas, sem antes colocar questões a serem
resolvidas. A observação de si mesmo apoia-se na observação dos outros, na História, no exemplo
dos historiadores e filósofos morais; ou seja, deve-se conhecer a natureza humana conhecendo o
mundo, a história, os outros e a si mesmo. O importante, contudo, talvez seja desenvolver a
capacidade de raciocinar e julgar por si mesmo. Esta autonomia do pensamento deve sempre ser
regulada pela verdade; o que faz da consciência moral a autoridade maior, capaz de, devidamente,
discernir o útil do inútil, o honesto do desonesto, o verdadeiro do falso546.

“Assim, desde a mais tenra infância o homem deve aprender a conhecer a si mesmo” ( HOLBACH, 2008a,
p.125).
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“Não se pode educar dois indivíduos da mesma maneira, mas pode-se dar, massivamente, um caráter
uniforme a todo um povo: ele será vil sob um despotismo, ele será nobre e magnânimo quando ele fruir da
verdadeira liberdade” (HOLBACH, 2008a, p.125).
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“A moral e a História apresentados à juventude com energia e de uma maneira sensível, irão habituá-la a
sentir, a pensar, a se exprimir, a ligar suas ideias com justeza, a julgar serenamente as coisas” ( HOLBACH,
2008a, p.127).
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São os governantes que têm, neste sentido, o dever de conduzir a educação e a moralidade
de seu povo. Eles possuem em suas mãos os meios, quais sejam, a administração dos recursos do
Estado e as ferramentas para reformar os costumes e instruir o povo, para tirá-lo de sua ignorância e
assim, confrontar a sua indigência, direcionando a conduta de seus cidadãos para a virtude e a
utilidade comum. Segundo observa Sattler, para empregar essa reforma nos costumes da maneira
mais rápida e eficaz, seria preciso um esforço conjunto entre a escola, que ensinará; o governo, que
servirá de exemplo e instituirá a igualdade política; e, principalmente, a lei, que estabelece os meios
de coerção e recompensa547.
Contudo, se as sociedades, mesmo as mais civilizadas, são corrompidas e infelizes, é porque
seus líderes delegam esses deveres para instituições de caridade, conventos, mosteiros, enfim, eles
apenas desperdiçam os recursos que seriam mais bem aplicados na educação pública sob seu próprio
escrutínio, em vez de ir parar nas mãos dessas instituições envoltas em vícios e interesses particulares,
uma vez que gozam de privilégios tributários mesmo não promovendo nenhum benefício para a
sociedade em troca desses privilégios, uma vez que a vida das pessoas que estão nelas encerradas
permanece circunscrita a estes mesmos espaços:
Os soberanos serão sempre os senhores dos costumes dos povos. Eles têm nas mãos
tudo aquilo que pode afetar as vontades dos homens. Eles podem, a seu bel-prazer,
levá-los para o vício ou para a virtude. Se eles dessem à reforma da educação pública
a metade dos recursos e dos cuidados que dão ao apoio de uma multidão de
instituições inúteis, os povos logo obteriam a instrução da qual têm tanta
necessidade” (HOLBACH, 2015, p.713).

Assim, Holbach é categórico em afirmar que o ser humano não é corrompido e inclinado ao
mal, como vimos. São a opinião pública, os costumes, as leis e, principalmente, a educação, que os
tencionam aos preconceitos e ao erro548. Por ser, em grande medida, uma responsabilidade – Holbach
utiliza o termo dever – dos governantes, ele adverte que a educação não é interessante para os
déspotas, visto que, sem o conhecimento das leis da natureza e da própria natureza humana, o tirano
considera mais fácil manter o povo escravizado e sujeito aos seus caprichos do que o instruir e ter de
assumir o dever do qual foi investido pelo pacto social549. Ou seja, a educação não faz parte do projeto
do Despotismo550, mas, justamente, a deseducação, que seria a superstição e a falsa moral religiosa.
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Cf. SATTLER, 2009, p.248.

“Para tornar esta moral eficaz, e para solicitar aos homens fazer o bem; que a educação, a opinião pública,
o governo, as leis os convidem à virtude e os desviem de tudo o que poderia alterar a felicidade pública”
(HOLBACH, 1994, p.78).
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“Aquele que seu nascimento chama ao governo da sociedade aprenderá, assim, que ele contrai a obrigação
de fazer a felicidade de todo um povo, que obedece somente porque ele espera que sua expectativa não será
frustrada. A ciência dos reis é ser justo; por conseguinte, eles devem obrigar ou convidar todos os cidadãos a
se tornarem úteis uns aos outros e impedi-los de se prejudicar” (HOLBACH, 2008a, p.129).
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“O Despotismo, inimigo nato das luzes e da virtude, parece se propor somente em manter os homens em
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Quando os tiranos atribuem aos ministros da religião o dever de educar os seus súditos, eles estão
considerando que, submetidos aos dogmas e preconceitos religiosos, e direcionando a inclinação
natural, dos súditos, ao prazer e à dor, para uma esperança de prazer e medo do sofrimento eternos,
em outra vida, eles terão uma dominação assegurada sobre as suas mentes e corpos, garantindo assim
o seu governo arbitrário. Assim sendo, Holbach demonstra que a tirania é inimiga da verdade, e, por
isso, ela prefere dispor do auxílio dos padres e teólogos para (des)educar seu povo do que se valer do
amigo da sabedoria, o filósofo.
Embora nas obras políticas posteriores ao Sistema da Natureza não contenham muitas
menções à filosofia quando Holbach refere-se à educação, em Essai sur les préjuges551 ele dedica
todo um capítulo para opor a educação ilustrada pela filosofia à educação comum em sua época,
levada a cabo pelos padres e teólogos, criticando o fato de que os conhecimentos buscados por esses
sábios são falsos, visto não terem relação alguma com a natureza das coisas, tampouco seus
ensinamentos morais sejam de algum modo relevantes, visto que prescindem de todo o conhecimento
verdadeiro a respeito das motivações e mecanismos de agência concernentes à natureza humana, pois
apoiam-se em seres imaginários como uma alma imortal ou uma vida após a morte plena de castigos
ou recompensas. O fato é que Holbach identifica uma disputa histórica entre aqueles sábios
impostores, que, como vimos (6.1), foram os primeiros legisladores e, que posteriormente,
ludibriaram os governantes com suas superstições e seus falsos conhecimentos sobre a natureza das
coisas; e os sábios verdadeiros, os filósofos que, comprometidos com a verdadeira natureza das
coisas, buscaram, mesmo sob o jugo e a perseguição dos inimigos da liberdade de pensar, instruir os
povos e ensiná-los a verdadeira moral e os meios de alcançar a felicidade genuína neste mundo.
Citemos essa passagem:
Os ministros da religião mostraram-se, em todos os países, os inimigos
implacáveis da filosofia, e os filósofos tomaram em suas mãos a causa do
homem aviltado pelos padres e escravizado pelos tiranos. Eles buscaram
instruí-lo sobre seus deveres que tudo conspirava a fazê-los esquecer. Os
padres e os tiranos, apoiados pelos preconceitos do vulgo, combateram com
sucesso os sábios, apoiados unicamente pelas forças da razão. Os primeiros,
com a ajuda do prestígio, cegaram os homens, conduziram-lhes de abismo a
abismo e não fizeram senão eternizar as suas penas. Os outros, desprovidos
de poder e de autoridade, quase sempre obrigados a se calar, instruíram as
nações disfarçadamente e, algumas vezes, ofereceram-lhes os remédios
contra os males que o erro lhes tinha causado. Assim, veem-se, nas nações
instruídas, duas potências desiguais em confronto […] A sabedoria, a filosofia
e a liberdade de pensar não foram senão a partilha de algumas almas honestas
uma estupidez permanente, dividi-los para submetê-los, opor obstáculos contínuos ao desenvolvimento de seu
espírito” (HOLBACH, 1994, p.505).
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Cf. HOLBACH, 2007a, Cap. X.
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que lamentaram em segredo os males de sua pátria, ou que se arriscaram a se
tornar as vítimas de sua coragem, todas as vezes que quiseram anunciar
intensamente a verdade (HOLBACH, 2007a, p. 136-7).
É notável o esforço de Holbach em, por meio de suas obras, virar o jogo em favor dos amigos
da sabedoria, e tornar os filósofos, senão os próprios governantes, como o queria Platão, os seus
conselheiros e guias. É essa intenção que percebemos, claramente, nos Prefácios e nas dedicatórias
de suas obras de 1773 e 1776552. A moral e o governo dos povos podem ser vistos, assim, como um
campo de batalha entre os homens mais ilustres da sociedade em inteligência e sagacidade, aqueles
investidos de poder que desejam dominar os povos, e aqueles que, pelos sentimentos mais humanos
e honestos, desejam, às vezes às custas da própria vida, instruir os seres humanos no conhecimento
verdadeiro. Se há essa disputa, isso não significa que os princípios materialistas do barão, como de
consciência moral, sociabilidade natural, sentimento de humanidade e virtude sejam contraditórios
com essa inclinação pelo domínio e pela opressão. Como vimos logo acima (6.1), a história humana
é um processo de desenvolvimento da razão, e se, mesmo nas sociedades mais ilustradas, a
superstição e a desrazão ainda são hegemônicas, isto se deve à força dos preconceitos estabelecidos
desde tempos imemoriáveis.
A Filosofia, portanto, como é inimiga da impostura, do fanatismo e da desrazão, ou seja, da
teologia, foi comumente desprezada e aviltada por governantes que, seja à revelia de seus próprios
interesses legítimos, ou por ausência de conhecimento da verdadeira natureza das coisas, ou mesmo
por impostura e perversidade, pretenderam manter o povo na ignorância e na servidão553. Se, como
vimos há pouco, o ensino de História é importante para a reflexão sobre as ações do passado e do
presente, o ensino da Filosofia se faz necessário porque ela incita o senso crítico, o exame, a análise
racional daqueles objetos de conhecimento concernentes aos princípios da natureza das coisas, da
moral e da política, logo, à nossa própria felicidade:
O espírito filosófico é o espírito da experiência e da análise, ele exige
sagacidade para discernir o falso amiúde entrelaçado com o verdadeiro, para
julgar a certeza da própria experiência; ele exige gênio para tomar o todo de
um sistema, exige liberdade e não pode submeter-se aos entraves da
autoridade; ele exige calma e sangue-frio, sem os quais somente se colocam
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Lembremos ainda da obra publicada postumamente, o Éléments de la Morale Universelle ou Cathécisme
de la Nature, publicada em 1790, um diálogo filosófico, no melhor estilo dos diálogos diderotianos, porém
sem o talento literário do amigo do barão, em que podemos considerá-la como um manual pedagógico para
instruir os cidadãos nas verdades mais elementares da moral natural concernente à sua filosofia materialista,
com a pretensão, inclusive, de apresentar-se como uma ciência moral demonstrada geometricamente: “A moral
é uma ciência cujos princípios são suscetíveis de uma demonstração tão clara e tão rigorosa quanto aquelas do
cálculo e da geometria” (HOLBACH, 1790, Avertissement),
“A Filosofia, que é somente o amor pela sabedoria, pela razão, pela verdade, é sobretudo a ciência mais
exposta ao desprezo de uma nação leviana e dissipada, e ao mau humor de um governo iníquo cujo poder não
é fundado senão nas trevas da opinião” (HOLBACH, 1994, p.460).
553
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novos erros sobre os erros antigos; ele exige sinceridade e boa-fé, sem as
quais só fornece meios para iludir a si mesmo e para enganar os outros; enfim,
ele exige virtude, que é a disposição de se tornar útil ao gênero humano e de
merecer sua estima, sua benevolência, seu amor pelo bem que se lhe fizer
(HOLBACH, 2007a, p.147).
A política conduzida por tiranos retira dos seres humanos os meios necessários de eles
conduzirem a própria existência. A tirania teme a Filosofia, porque ela representa o exame, o exercício
da razão, que a tudo submete a seu crivo. Um governo despótico não pode ser durável quando o povo
é instruído e raciocina sobre os fundamentos de sua existência, de seus direitos enquanto cidadãos, e
passa a questionar sobre a ordem social, sobre a moral e a política. Este povo é capaz de impor limites
às extravagâncias e injustiças de seus governantes e asseclas, pois ele desperta e passa a enxergar com
mais clareza quais são os seus deveres e também os de seus superiores, seus governantes, ministros,
representantes, e todos aqueles que se encontram acima dele na hierarquia da sociedade. Assim, o
desprezo do povo envergonha o soberano pela sua má conduta e o força a seguir o bom senso e a
trabalhar pela felicidade comum.
Segundo Holbach, a maior parte do mal no mundo não é devida à maldade deliberada de
indivíduos perversos ou às suas inclinações arrebatadoras, mas à fraqueza, à ignorância e à
negligência554 daqueles investidos da autoridade soberana legítima:
É na barbárie, sempre subsistente no seio das nações mais civilizadas, que a razão
encontra os obstáculos às verdades que ela queira ensinar. A Filosofia é forçada a
lutar contra a ignorância, verdadeiramente bruta e selvagem, dos povos e daqueles
que os governam. Ela encontra em seu caminho opiniões, usos, máximas, instituições
diametralmente opostas ao bom senso. Ela combate a cada passo preconceitos
sustentados pela força, e que não se pode atacar sem perigo. O erro e a impostura
têm amigos poderosos e partidários numerosos; a verdade tem somente amigos
fracos e pusilânimes que são forçados a lutar contra inimigos aguerridos. A moral
desagrada, porque tudo conspira para conceder, aos mortais, inclinações viciosas
(HOLBACH, 1994, p.70).

A história pode ser entendida, assim, como uma luta ideológica em que disputam duas forças
antagônicas: de um lado, a superstição e a impostura, cujos representantes são indivíduos que, ou
possuem uma natureza desvirtuada e perversa, e por isso, desejam o poder e o domínio sobre os
povos; ou que, simplesmente, seguiram os costumes e tradições milenares e, por desconhecerem as
vantagens da verdadeira moral e da política sadia, conservaram esses sistemas opostos à felicidade e
bem-estar das nações; e de outro lado, os amigos da sabedoria, os livres-pensadores que, pelo uso de
suas faculdades intelectuais e pelo exame da natureza das coisas e do próprio ser humano, alcançaram

“A ignorância, a inadvertência, a incúria, o desatino, a frivolidade, são disposições das quais resultam três
quartos dos males deste mundo. Nada menos comum que uma conduta racional e acompanhada de reflexão”
(HOLBACH, 1994, p.463).
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verdades úteis à si mesmos e à sociedade, e desejam levar essas verdades àqueles delas desprovidos.
A filosofia é, portanto, a ferramenta mais adequada da educação para levar a cabo o projeto das Luzes,
qual seja, instruir e desenvolver, nas mentalidades e nos costumes, os princípios mais razoáveis e
legítimos que a razão pode descobrir ao investigar o ser humano e a Natureza. É somente por esse
caminho que é possível aos governantes reformarem os costumes, instituir leis boas e justas, e tornar
os cidadãos tolerantes, felizes e virtuosos, garantindo, assim, os seus próprios feitos na memória de
seus súditos e na lembrança das gerações futuras555.
O compromisso do governante, portanto, deve ser com a verdade, logo, ele deve aproximarse do filósofo, que é capaz de instruir a humanidade nos princípios mais verdadeiros da moral e da
política556. Se as primeiras obras do barão se revelaram como uma empreitada demolidora do status
quo intelectual de sua época557, essas últimas obras políticas revelam o caráter propositivo do barão
no campo da disputa ideológica.

*
Vejamos, agora, um pouco mais detalhadamente, alguns aspectos particulares da educação
necessária a cada classe social, pois, se os princípios da educação comum formam a tessitura da
sociabilidade e da moral natural, é preciso que cada grupo social esteja apto a exercer as suas funções
conforme as necessidades da sociedade e de acordo com as suas próprias capacidades de atender a
essas necessidades. Aqueles destinados a governarem a sociedade, por exemplo, devem conhecer as
responsabilidades que eles contraem quando assumem o governo; é necessário que eles sejam firmes
e constantes em suas resoluções; que pratique publicamente aquelas virtudes que são desejáveis na
sociedade, como a temperança, a beneficência, a justiça e a humanidade: “Os bons príncipes são raros
porque são homens cuja educação seja a mais constantemente negligenciada. Ela não ensina nenhum
dever a seres que ordinariamente tudo persuade que sua nação é feita para eles, que eles não devem
nada a ninguém, que reinar é estar no direito de dar livre curso a todas as paixões” (HOLBACH, 2008a,
p.130). Já os ricos devem aprender a dispor devidamente de suas riquezas, sem prodigalidade
dispendiosa, tampouco sem uma mesquinha avareza. Se nos detivermos na classe dos negociantes e
dos endinheirados, por exemplo, é importante destacarmos que sua educação deve sufocar neles
“A razão é igualmente útil aos soberanos e aos súditos: ela ensina uns a governar com justiça e a outros a
obedecer somente às leis da equidade” (HOLBACH, 1994, p.464).
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“Liberdade, verdade, utilidade, eis os caracteres do espírito filosófico, eis a divisa do filósofo.
Assim, tudo o que interessa à felicidade humana entra em seu departamento; a política e a moral
constituem seu domínio. É das ciências, sobretudo, que depende o bem-estar das nações. O verdadeiro
e o útil são os únicos signos aos quais a filosofia consente em limitar-se. Em uma palavra, o espírito
filosófico é o espírito de utilidade”. (HOLBACH, 2007a, p.148).
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Cf. BOURDIN, 2006; CHARBONNAT, 2007; ÁVILA, 2019.
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algumas ambições nocivas à sociedade, como o desejo desenfreado por enriquecimento, pois essa
paixão pode levá-los a desejar alguns caprichos e luxos desnecessários ao seu bem-estar e que ainda
são prejudiciais a todo o conjunto da sociedade: “Falta-lhe uma educação generosa, costumes
honestos, noções verdadeiras de justiça, em uma palavra as disposições contrárias a uma sede
inextinguível de riquezas, cuja abundância é própria somente para sufocar nas almas as virtudes mais
nobres e mais úteis à sociedade” (HOLBACH, 1994, p.301).
Por outro lado, a educação do homem comum do povo é, geralmente, negligenciada, e por
essa razão, ele é grosseiro e desprovido de bons modos, de costumes, de polidez: “Ele só é tão
grosseiro porque não se preocupam em instruí-lo e porque o obrigam a vegetar em uma ignorância
imbecil e selvagem” (HOLBACH, 2015, p.709). A rigor, o dever da autoridade soberana é instruir a
todos, principalmente ao homem do povo, porque, uma vez desprovido de recursos materiais, é
somente os recursos que ele encontra em si mesmo, ou seja, em seu amor-próprio e sua sociabilidade,
que podem fazer dele um cidadão virtuoso que, pelas suas capacidades e talentos, consegue remediar
a sua miséria e conquistar os bens de que necessita para ter uma vida agradável e feliz. Holbach é
crítico também da política do pão e circo, ou seja, ele critica aqueles governantes que entretém o povo
com divertimentos desnecessários para a prosperidade da nação, apenas para mantê-lo entorpecido e
alheio às mazelas de seu governo: “Aqueles que imaginam torná-lo [ao homem comum], desse modo,
mais tranquilo e desviar sua atenção da ideia da sua miséria, enganam-se muito grosseiramente. Eles
nada mais fazem, ao divertir os homens indigentes, do que redobrar os seus infortúnios e incitá-los à
licença, assim como à revolta” (HOLBACH, 2015, p.712).
Do mesmo modo, não educar os membros mais desfavorecidos da sociedade é incorrer em
um risco duplo. De um lado, a miséria, a inépcia, a languidez desses cidadãos torna-lhes inúteis para
a sociedade, que mais tarde deverá dispor de recursos para atender às suas necessidades mais
prementes, já que eles permanecem, pelo resto da vida, como crianças desprotegidas e desprovidas
de recursos para cuidarem de si mesmas; orfanatos, hospitais ou entidades assistenciais, que provém
o mínimo necessário para que esses cidadãos não morram de fome e não gerem revoltas na sociedade,
acabam por ser sustentadas pelas finanças públicas; ou, na pior das hipóteses, os gastos com a
segurança e o policiamento, para impedir crimes de roubos e assassinatos, tornam-se um ônus que
poderia ter sido prevenido com a educação do indigente e do miserável. Logo, devido ao caráter
mimético e devido à força de algumas paixões que, nesses indivíduos, tendem a tornar-se cada vez
mais arrebatadoras, pela falta de sociabilidade eles buscarão quaisquer meios possíveis e necessários
para realizar as suas fantasias e ambições instigadas pelos privilégios que eles veem os cidadãos
opulentos e felizes desfrutarem558. É a opulência dos ricos e o abismo econômico que os separa dos
“O pobre sempre imagina que aquele que ele vê soberbamente vestido, trazido em um carro elegante,
cercado de um grande número de vassalos, deve ser um homem muito feliz; ele se despreza a si mesmo e se
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pobres que desfazem quaisquer laços de solidariedade social que possa existir entre seres que estão a
todo momento se comparando uns aos outros, de maneira que, aqueles que se veem privilegiados
nessas condições, tendem a sentir um orgulho e uma vaidade arrebatadoras, considerando aqueles
desprovidos desses privilégios como seres inferiores e desprezíveis; enquanto que aqueles que olham
esses outros indivíduos dotados de privilégios, sem reconhecer neles o mérito devido ou sem ver neles
qualquer virtude social que os torne admiráveis e dignos de recebê-los, tenderá a sentir não apenas o
desprezo e a inveja, mas o ódio e a revolta, que pode levá-los a praticar contra eles toda sorte de
crimes: “Seus desejos, limitados inicialmente, são perpetuamente atiçados pela imaginação, pela
emulação, pela comparação que ele faz de seu estado com aquele dos outros; eles acabam por não
conhecer mais os limites” (HOLBACH, 1994, p.467).
Em uma nação corrompida, portanto, o ser humano só age desarrazoadamente, e, sem
consciência de si e de seus deveres enquanto ser social e membro de uma comunidade política, porque
não foi educado para perceber a si mesmo e aos outros como deve sê-lo, ele procura a todo instante
representar ser aquilo que ele não é: “Nenhum homem quer [na sociedade corrompida] ser o que ele
é, ele quer ter o ar de pertencimento a uma classe mais elevada” (HOLBACH, 1994, p.468).
Quanto aos ministros de governo, escolhidos pelos governantes ou pela autoridade soberana,
devem ser indivíduos instruídos nas suas devidas funções e dotados de virtudes e talentos necessários
aos cargos que ocuparão. Devem ser resolutos e moderados, e não ceder facilmente às investidas dos
aproveitadores. Já os nobres devem aprender a arte da guerra, e desenvolver as virtudes como a
coragem, a firmeza de caráter e a retidão, mas sem deixar de serem pessoas agradáveis, honestas e
confiáveis. Os magistrados, por sua vez, por serem homens voltados para a lei, devem aprender a
julgar com justeza e retidão, seus princípios devem ser a verdade e a equidade natural. Enfim, todas
as virtudes sociais são desejadas em cada cidadão, mas, há de se considerar, cada indivíduo possui
qualidades particulares das quais nem sempre a sua posição está em conformidade com elas. Aqueles
que escolhem os representantes, ou seja, o povo em geral, deve ser instruído o suficiente para ter
discernimento no momento de escolhê-los, para ceder seu consentimento àqueles que estiverem
preparados para assumir a tarefa à qual lhes foi delegada.
A educação oferecida pelos padres é voltada para formar cenobitas e não cidadãos.
Preocupados em ensinar os preceitos da moral religiosa, eles negligenciam a moral natural. Os
crédulos acabam por seguir os preceitos religiosos, mas ignoram os deveres da moral natural e as leis
civis; enquanto os incrédulos acreditam que as virtudes religiosas sejam inúteis, as ignoram, e
ignoram também as virtudes sociais da moral natural, que não lhes foi ensinada. Holbach defende,

estima muito infeliz em ser obrigado a trabalhar para viver […] Assim ele está descontente de sua sorte, ele
deseja ser rico, persuadido de que basta sê-lo para fruir de uma felicidade completa” (HOLBACH, 1994, p.467).
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portanto, que seja instituída uma educação pública cujo princípio seja um “catecismo moral” e um
“código social” como norteadores da conduta do indivíduo, e que a educação religiosa seja restrita
somente àqueles que tenham o desejo de seguir a carreira eclesiástica. Quanto aos estudos das línguas
clássicas, o barão considera que deveria ser uma atividade para o gosto dos sábios, dos homens
letrados, dos médicos e dos teólogos, que os consideram um estudo útil e prazeroso, mas que não
deveriam ser uma atividade da educação pública e comum, pois sua utilidade é restrita. Do mesmo
modo, o ensino muito erudito pode comprometer os conhecimentos necessários para uma boa
formação:
Ao sair destes estudos, o jovem mais instruído ignora o que é uma nação, uma
sociedade pública, um soberano, um súdito, um cidadão, um pai de família, um
mestre. Ele não tem nenhuma ideia de estado, de profissão. Se ele aproveitou bem
as lições que ele recebeu, ele conhecerá muito melhor a história e os costumes de
Atenas, de Esparta, de Roma, que aqueles da cidade em que ele veio a nascer
(HOLBACH, 2008a, p.134).

Outro aspecto importante da pedagogia de Holbach é que ele esboça um plano pedagógico
para uma educação social, embora não sistematize isso muito claramente. O principal interesse da
educação é tornar os cidadãos virtuosos, e Holbach chega a afirmar que a virtude é mais importante
que a ciência no processo pedagógico, em uma passagem que claramente vemos ecos rousseauístas:
É mais importante para um pai que seu filho um dia se torne justo, grato, sensível
aos seus benefícios e compassivo com a sua velhice do que o ver se tornar um homem
de bom gosto, um erudito, um geômetra, um jurisconsulto ou um metafísico. Importa
mais à sociedade ser povoada por pessoas de bem do que por letrados perversos,
sábios sem probidade, poetas aduladores e pessoas espirituosas, mas sem bons
costumes. As famílias precisam de corações honestos; as nações, de cidadãos
virtuosos! (HOLBACH, 2015, p.682).

O primeiro dever do educador é buscar reprimir o orgulho de seu educando, principalmente
quando se trata dos filhos dos príncipes e dos grandes: “reprimindo, assim, o orgulho de seu aluno,
fazendo-o sentir a própria fraqueza e a necessidade contínua que ele tem dos homens que lhe parecem
mais abjetos, nascerá nele a sensibilidade, disposição tão preciosa na vida social” (HOLBACH, 2015,
p.673). Holbach sugere, inclusive, que o filho do nobre e do rico visite a casa do pobre e sinta
vivamente a miséria que o abala, para que ele possa enternecer-se pela sua condição. Aqui temos uma
lição importante defendida pelo barão: ele afirma o seguinte: “Farão que ele contemple, sobretudo,
aqueles que os golpes da sorte atiraram na miséria; dirão a ele que as suas desgraças são os efeitos do
acaso, cujos caprichos fazem algumas vítimas inocentes, ao passo que esses mesmos caprichos
colocam os poderosos e os ricos na abundância e nas honrarias” (HOLBACH, 2015, p.673). Essa
experimentação da condição do outro é algo significativo em uma sociedade do Antigo Regime, em
que os privilégios de nascimento significavam, para um nobre, que, possivelmente, ele jamais
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conheceria as condições de vida de um camponês, que poderia ser um de seus servos, por exemplo.
Quando Holbach afirma que é a sorte que determina o lugar de nascimento, e que o pobre é pobre
não porque Deus o colocou naquela condição, mas que foi o acaso, ele está atacando um dos pilares
da sociedade estratificada, cujo nascimento não era um evento qualquer, mas representava uma ordem
divina estabelecida por Deus.
Importante notar, também, nessa empreitada contra o status quo na educação, que Holbach
defende que as mulheres recebam uma educação semelhante à dos homens. Ele observa que, se as
mulheres parecem desprovidas de razão e movidas unicamente por seus afetos e temperamento, é
porque sua formação não lhes enseja o desenvolvimento da razão e da experiência: “A maneira como
são comumente educadas faria crer que se teme fazer delas seres racionais” (HOLBACH, 2015, p.702).
Na verdade, mesmo a grande desproporção da força física entre o corpo feminino e o masculino,
segundo o barão, é fruto do modo como as mulheres são tratadas desde a infância, até se tornarem
adultas. Longe das atividades vigorosas como a caça, os exercícios físicos e o treinamento militar,
elas tendem a tornar-se mais fracas que os homens, cuja educação prevê tanto os cuidados com o
corpo como com o espírito – embora Holbach admita, em certo momento, que as mulheres têm, por
sua própria constituição, um corpo menos vigoroso que os homens:
Não é a natureza que dá a tantas mulheres essa languidez, essa aversão pelo trabalho,
essa fraqueza de corpo, essas enfermidades habituais tão comuns entre aquelas que
nasceram na opulência e na grandeza. Esses efeitos são devido à falta de exercício e
a uma vida muito sensual – que, desde a mais tenra idade, impedem que os corpos
adquiram o vigor do qual teriam necessidade e contribuem para aumentar a sua
debilidade natural […] as mulheres do povo nos provam que elas têm não somente
a força de cumprir os deveres de mães, mas também que o hábito as torna capazes
de suportar os trabalhos mais duros (HOLBACH, 2015, p.707).

Há, inclusive, uma abordagem interessante, e surpreendente, digamos, visto ele escrever
mais de um século antes das grandes obras de Sigmund Freud, a respeito da relação estabelecida entre
mãe e filha559. Holbach alerta que mães frívolas tendem a se tornar rivais de suas filhas porque elas
invejam a sua beleza e juventude, e desejam até mesmo o seu infortúnio, visto verem-se, a si mesmas,
infelizes no casamento; ao mesmo tempo em que as filhas, oprimidas por uma mãe invejosa e abusiva,
tendem a recorrer a um casamento, precocemente, apenas para fugir da autoridade perversa da mãe.

A respeito da relação entre mãe e filha na psicanalise freudiana, ver FREUD. Sigmund. “Algumas
consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos” (1925). In: ______. Obras Psicológicas
Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. Edição Standard Brasileira, v. 15, p. 277-286;
______. “Sexualidade feminina” (1931). In: ______. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio
de Janeiro: Imago, 1996. Edição Standard Brasileira, v. 21, p. 233-251. ______. “Conferência XXXIIIFeminilidade” (1932). In: Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
Edição Standard Brasileira, v. 22, p. 113-134.
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Independentemente das lições e dos exemplos perigosos que pode dar uma mãe
leviana e desregrada, não existe situação mais dolorosa do que a de sua filha,
sobretudo se a natureza a dotou de alguns encantos. Ela não tardará, então, a
desagradar a esta mãe. Aflita por ver seus encantos eclipsados por alguns atrativos
nascentes, a mãe encara sua filha como uma rival, uma inimiga nociva às próprias
pretensões. Em consequência disso, a mãe a força a suportar, a todo momento, um
mau humor contínuo e os efeitos quase sempre bárbaros da vaidade furiosa.
Lamentavelmente, pela dureza de sua mãe, a filha não tem nada mais premente a
fazer do que seguir o primeiro caminho que pode libertá-la da tirania materna; ela
não foge disso, quase sempre, senão para cair sob a tirania marital, que durará para
o resto da vida (HOLBACH, 2015, p.703).

Esse questionamento sobre a sacralidade dos sentimentos da maternidade e das relações
fraternais é mais um ponto de inflexão em que as ideias de Holbach sobre a moral e as relações sociais,
em sua época, demonstram uma radicalidade que marca os pensadores materialistas setecentistas. As
mulheres, nesta perspectiva, devem receber os mesmos princípios e ser instruídas nas mesmas
ciências e artes que os homens, pois suas qualidades naturais, embora sejam distintas das qualidades
masculinas, tendem a fortalecer as relações conjugais e parentais. Assim como os homens devem ser
instruídos para serem sociáveis, bons maridos, bons pais e bons cidadãos, nada desabona que a
educação pública alcance as mulheres e lhes instrua para torná-las boas mães, boas esposas e boas
cidadãs.

*
Como vimos até aqui, para Holbach, a educação é um fator que, se bem administrado pela
autoridade legítima, pode render bons frutos para a sociedade, porque inclina a conduta geral de seus
subordinados naquela direção à qual ela considera a mais favorável para o desenvolvimento das
qualidades necessárias para a conservação do corpo político sobre o qual ela se impõe. No caso da
família, por exemplo, o pai, ao educar bem os filhos, torna-os virtuosos, dispostos a retribuir os
cuidados que receberam em sua infância e juventude. No caso de um chefe, os seus empregados irão
trabalhar devidamente, e serão gratos pela oportunidade de obter o seu sustento; eles não irão tramar
para roubá-lo, vilipendiá-lo, tampouco farão corpo mole no exercício de suas tarefas; eles
considerarão a prosperidade de seu chefe a sua própria, e se empenharão em agir retamente. Mas o
caso que mais nos importa é da relação entre a autoridade soberana e seus súditos. Quando estes
reconhecem em sua autoridade política as mais diversas virtudes, como a retidão, a firmeza de caráter,
a generosidade, a benevolência, eles a admiram e buscam espelhá-la, emulando as suas virtudes, a
sua polidez, o seu trato social. Por outro lado, quando os súditos enxergam em sua autoridade somente
vícios e desregramentos, ou um caráter fraco, lânguido, pusilânime, eles perdem a confiança na
própria sociedade, pois perdem a referência de virtudes sobre as quais eles apoiavam a própria
conduta, afinal, se o próprio soberano, investido de todo o poder que a sociedade pode consentir, não
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demonstra nenhuma virtude nem qualquer qualidade admirável, porque o mais comum dos cidadãos
iria procurar ser admirado e querido pelos demais? Holbach reitera a importância do exemplo da
autoridade:
Quais exemplos desastrosos os soberanos não dão a seus povos pela maneira que
eles os veem agir e tratar uns aos outros? Nada mais apropriado para banir a
probidade da terra, do que ver o desprezo que tem por ela os príncipes cujos
exemplos influem tão poderosamente sobre a conduta dos homens (HOLBACH, 1994,
p.360).

A autoridade soberana, como é investida do poder de assegurar a constância da sociedade,
deve estabelecer os meios pelos quais a sociedade distribuirá a justiça e garantirá os direitos naturais.
Como já demonstrado, os instrumentos que ela se utilizará serão as leis560 e a educação, que dão o
tom dos costumes e da cultura na sociedade. As leis expressam as vontades gerais dos cidadãos, que
podem ser reduzidas, grosso modo, a desejar o bem-estar e a garantia dos seus direitos naturais. Por
outro lado, elas também são os meios pelos quais as vontades dissonantes ao interesse geral são
contidas, porque é pelo sistema de recompensa das virtudes e punição dos vícios que alguns
indivíduos são tolhidos de agir em favor dos seus interesses mesquinhos em favor do bem-estar geral.
A lei, portanto, possui essas duas dimensões na filosofia política do barão. Ela é necessária para, por
vias legítimas, constranger as vontades daqueles indivíduos cuja educação não foi suficiente para
torná-los sociáveis. É importante observar que, a nosso ver, a partir da interpretação que temos da
filosofia de Holbach, esses indivíduos insociáveis não correspondem à regra do cidadão comum, eles
são, na verdade, a exceção diante daqueles que foram devidamente instruídos e educados por um bom
governo e boas leis. Salvo em uma sociedade corrompida e malgovernada, ou seja, em uma tirania,
cujos indivíduos insociáveis pululam diante dos poucos virtuosos que ali existem, e acabam
constrangidos pela corrupção generalizada.
As leis instituem também o sistema de recompensas e punições que mobilizam as vontades
dos indivíduos. Elas complementam o papel da educação, porque estabelecem o mérito das ações e
quais devem ser recompensadas e quais punidas. Aquelas que incentivam as virtudes sociais, que
promovem o bem-estar geral, que contribuem para a prosperidade da sociedade, são dignas de serem
recompensadas através de prêmios, honrarias, dignidades que apenas os melhores cidadãos, aqueles
que mais contribuem com a sociedade, são dignos de merecer. Por outro lado, aquelas que proíbem
quaisquer práticas que causam algum dano aos associados são aquelas que punem severamente,
conforme o grau do dano causado, aqueles que se deixaram levar por paixões nocivas e acabaram por
prejudicar alguém. Sattler sugere a partir disso que, na filosofia moral e política do barão, no que

“É por meio das leis que o governo exprime a vontade geral e prescreve aos cidadãos as regras que eles
devem seguir para a conservação, a tranquilidade e a harmonia da sociedade” (HOLBACH, 2015, p.341).
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concerne à educação, há um tipo de círculo virtuoso que relaciona a educação, a legislação e o
governo: “a educação deve inspirar sentimentos e inculcar os princípios que se sentiria de maneira
muito evidente; a legislação deve fortificar estes mesmos princípios por um tipo de respeito mais ou
menos claro; e o governo deve recompensar as ações que se seguem dela” (SATTLER, 2009, p.250). O
governo tem, assim, um papel evidente e fundamental, que é garantir as condições para que a
educação desempenhe sua função de moldar o cidadão. Com esse círculo virtuoso em pleno
funcionamento, a educação adquire “um poder regulador imenso” (SATTLER, 2009, p.250). Ela deve
formar bons cidadãos e bons homens, dispostos a fazer valer a felicidade neste mundo. O cidadão
deve estar apto e se conformar a viver bem com os outros; porém, segundo Sattler, essa conformação
seria acrítica e doutrinária, pois a concepção holbachiana de educação circunda em torno de uma
“educação patriótica feita à sombra do medo e do entusiasmo cego” (SATTLER, 2009, p.239).
Voltaremos a esse ponto logo a seguir.
Por ora, é importante lembrar que Holbach não pensa o sistema de recompensas e danos para
premiar ou punir a vontade dos indivíduos, como se eles fossem livres para agir em função de uma
coisa ou outra. Esse sistema serve, justamente, para mobilizar as vontades, que são, como vimos no
capítulo 2 (2.6), direcionadas por motivações externas, como paixões, desejos e interesses561. Quando
a razão, por meio do conhecimento das qualidades dos objetos e das suas relações causais, prescreve
para a vontade que tal paixão pode ser útil ou nociva para o bem-estar do indivíduo, essa vontade é
motivada a agir de uma maneira ou de outra. É por essa razão que esse sistema de recompensa e
punição é complementar à educação; ele facilita a coordenação das vontades em direção a um
desígnio comum, que é a conservação e a prosperidade da nação. Essa coordenação, portanto, só pode
ser levada a cabo pela autoridade soberana.
Essa autoridade soberana deve, então, viabilizar uma educação social e pública, que será a
forma pela qual as vontades dos indivíduos poderão ser moldadas em função da utilidade comum e
do bem-estar geral. O princípio ulterior dessa educação deve ser a moral natural: “A moral deveria
ser a pedra angular da educação social; ela deve se propor a reconduzir todas as posições da vida à
razão, à utilidade geral e à virtude” (HOLBACH, 2015, p.694). Estabelecida a educação pública
fundamentada na moral natural e nos princípios da natureza humana, a autoridade soberana pode
desfrutar da consideração daqueles que lhe outorgaram a confiança de governá-los. O bom
governante, ciente de cumprir devidamente a função a qual foi incumbido, precisa apenas administrar
seu governo para que aqueles que são seus subordinados imediatos espalhem a virtude sobre cada
uma das classes sociais que compõem a sociedade.

“Os empregos, as distinções, as honrarias, são motores poderosos dos quais um Governo se priva, quando
ele não se serve deles para excitar as emulações de todos os cidadãos” (HOLBACH, 1994, p.511).
561
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Eis o papel da educação como condição da sociabilidade. Holbach utiliza amiúde a metáfora
agrícola, muito cara aos antigos, para ilustrar qual o dever da autoridade soberana. Ele diz no Systèma
Social: “Deis árvores da mesma espécie a cultivadores diferentes, e as vereis variar estranhamente
pelo cultivo que elas receberam. Os Príncipes são os cultivadores; os homens, que são os mesmos por
sua natureza, diversificam-se nas mãos deles; seguindo os cuidados que eles lhes dão, eles produzem
frutos agradáveis ou nocivos” (HOLBACH, 1994, p.407); e em A Moral Universal: “É um engano
acreditar que a educação possa fazer tudo no homem; ela pode apenas empregar os materiais que a
natureza lhe apresenta; ela não pode semear com sucesso senão em um terreno preparado pela
natureza de uma maneira a responder aos cuidados que a cultura lhe dará” (HOLBACH, 2015, p.654).
No fim das contas, o bom governo é assimilado ao maestro que conduz a orquestra da
sociedade: “Toda sociedade é um concerto, cujo encanto depende da harmonia entre as partes que o
compõem […] a educação pública deveria lançar os fundamentos da harmonia social, tão necessária
à felicidade da vida privada quanto à da vida pública” (HOLBACH, 2015, p.696). Um governante justo
não é, apenas, quem exerce o poder para manter a ordem, mas aquele que demonstra as melhores
qualidades como soberano, como cidadão, como pai, como esposo, como irmão. Ou seja, ele deve
dispor de todas as virtudes, ser o modelo no qual a própria sociedade se espelha. Contudo, mesmo
demonstrando todas as qualidades necessárias, ele não pode governar sozinho. Ele necessita do
auxílio daqueles que são os Representantes da sociedade, investidos da autoridade e da confiança dos
associados para decidir por eles as leis e quais necessidades devem ser ou não atendidas. Os
Representantes também devem ser cidadãos ilustres e dotados das melhores qualidades morais. Como
representam as diversas ordens da sociedade, eles também são modelos nos quais os outros cidadãos
devem se espelhar, assim como cada filho espelha-se em seu pai, cada empregado em seu patrão,
cada súdito em seu príncipe. Holbach não deixa de demonstrar que, embora crítico de Platão em
vários momentos de suas obras, ele é tributário de sua cidadela ideal. Contudo, o barão reconhece que
esta sociedade governada por um soberano ideal é apenas um vislumbre das qualidades às quais cada
ser humano deve almejar, e que a realidade da matéria é seu movimento incessante e que, mesmo que
um soberano plenamente bom e justo governe, ele poderá, após sua morte inevitável, ser substituído
por um tirano.
Antes de passarmos às considerações finais, retomemos as críticas de Sattler à concepção de
educação de Holbach. Ela lembra que, se para Helvétius, “a educação pode tudo”562, em Holbach, ela
pode muito, porque há uma ligação entre educação, moral e política muito acentuada na filosofia
moral e pedagógica dos dois pensadores. Em ambos há um forte tom patriótico que pode fazer desse
pensamento pedagógico – mais em Helvétius que em Holbach, como ela observa – um tanto quanto
562

Cf. HELVÉTIUS, 2006.

299

perigoso, tendo em vista os exemplos históricos dos abusos de Robespierre, Rabaut Saint-Etienne e
Le Peletier563. Ela se refere, aqui, à tentativa levada a cabo pelos revolucionários de 1789-1793,
malograda por sinal, de reformar o ser humano abruptamente, como se o que fora proposto pelo barão,
em particular, fosse considerar o ser humano como uma cera moldável pronta para receber a forma
idealizada pelo programa pedagógico do governante. Ora, sabemos que não é essa a proposta do
barão, tendo em vista a sua ênfase na natureza humana que, embora possa ser modificada em certos
aspectos, em algumas qualidades intrínsecas, tanto a educação quanto as leis nada podem; não por
acaso, como vimos (cap. 4, 4.3), em Éthocratie, a punição drástica para alguns crimes como o
assassinato é a pena de morte, que serve como exemplo forte para outros não incorrerem em cometêlo. Aliás, se nos atentarmos à filosofia de Holbach, se fosse possível, como pretende Sattler, modificar
tão profundamente a essência de um ser humano, a solução óbvia para o crime como o assassinato
seria uma punição mais branda e a confiança na correção do caráter assassino, e o que a pena capital
indica é, claramente, não haver toda essa confiança em uma educação corretiva. Sattler ainda aponta
que o barão defende a posse de um indivíduo por outro, a partir da sua afirmação que um indivíduo
possa ter direitos “sobre um outro indivíduo”, e essa, a nosso ver, é mais uma interpretação que não
está correta, uma vez que, como vimos (cap. 4, 4.2 e 4.3), o barão não diz que um passa a pertencer
ao outro, no sentido de propriedade ou de alienus iuris, mas, mais precisamente, pela necessidade de
um em relação a outro, aquele que é capaz de prover maiores bens tem direito a certos deveres do
outro em relação a ele, uma vez que o princípio da equidade e da reciprocidade de direitos e deveres
não autorizam um dano próprio em razão de um benefício alheio, a menos que seja do interesse do
indivíduo, o que praticamente não é possível, porque ninguém que usufrua das capacidades
intelectuais plenamente, teria interesse em prejudicar a si mesmo. Trata-se de uma economia própria
dos interesses individuais, fundada na natureza humana, que ultrapassa a vontade do indivíduo. Outro
problema colocado por Sattler é o seguinte: se o papel do governo, para Holbach, é decisivo na
educação e no estabelecimento das leis, ao analisar a sua doutrina da hierarquia e da autoridade, ela
questiona: “Como se pode regular o sistema de recompensas segundo os níveis de utilidade social,
sem cair na mais profunda e perigosa desigualdade. Isto é, como se pode salvaguardar a igualdade
diante da ambição e do interesse, sempre presentes na natureza humana? ” (SATTLER, 2009, p.254).
Bem, como já analisado (cap. 4, 4.3 e 4.4), é o sistema de recompensas e o princípio da justiça social
que assegura a equidade na desigualdade, recompensando aqueles mais úteis, porém, sem deixar
desamparados aqueles que, por incapacidade, não podem contribuir para o bem da sociedade, por
meio de um sistema de assistência aos mais necessitados. Mesmo que o indivíduo não contribua com
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a sociedade, Holbach defende que lhe seja garantido o mínimo necessário ao seu bem-estar, qual seja,
os recursos necessários à sua subsistência.
Sattler aponta ainda alguns limites a esse sistema de educação que tem por base a utilidade:
“Uma educação e uma moralidade fundadas sobre tal critério de utilidade não se expõem ao risco da
escolha arbitrária do que é útil, mesmo pelo conjunto da sociedade, e da promoção hierarquizante e
classificatória de certas classes de pessoas úteis, em oposição aos ‘inúteis’ da sociedade? Quais
funções seriam realmente dignas desse critério? ” (SATTLER, 2009, p.255). Parece-nos que, aqui,
Sattler confunde o princípio da utilidade, que é meramente moral, com o conceito utilitarista que
concerne também à economia. Holbach, embora subscreva a economia à moral e à política, em sentido
contrário ao que pretendem os utilitarismos posteriores, deixa claro que a escolha do que seja útil não
é arbitrário, mas aquilo que é o melhor do ponto de vista da conservação da sociedade, em uma esfera
geral, e dos indivíduos, em sua esfera particular. No entanto, ela elabora uma crítica um tanto
anacrônica, pois coloca em questão a demanda de eficiência defendida pelo barão, quando Holbach
o faz em vista de melhorar as condições econômicas do seu tempo, incentivando a produção dos bens
necessários em vista de ser possível satisfazer as necessidades de todos, em um período em que ainda
estava em gérmen uma indústria capitalista eficiente e sofisticada de linha de produção. Se Holbach
vivesse para ver a sociedade do capitalismo industrial, muito provavelmente sua crítica recairia à
distribuição injusta dos bens, tendo em vista a alta capacidade produtiva que surgira então. Outra
crítica de Sattler – difícil de defender – é ao tipo de educação defendida por Holbach, uma educação,
segundo ela, que se sustenta sobre o princípio da “imitação” e não sobre um “ato de liberdade”,
condenando a “função moralizante da política” na educação holbachiana, e aqui podemos retomar a
crítica acima da “educação patriótica feita à sombra do medo e do entusiasmo cego”. Ora, Holbach
defende uma educação universal que orienta o educando na direção da sociabilidade e da cidadania;
torná-lo um cidadão que tem em vista a virtude e o bem-estar de seus semelhantes é a meta da
educação, mas isso não implica um sacrifício e uma abnegação da própria felicidade, que não está
circunscrita, também, a um ideal puramente coletivo, mas nas relações afetivas com aqueles com
quem se convive, e na própria obtenção dos prazeres necessários a uma vida alegre e tranquila.
Quando Sattler afirma, a respeito da concepção de educação em Holbach, que “o maior perigo é
justamente sua concepção de educação como função moralizante da política. A educação deve aqui
‘convencer’ o ser humano em favor da cidadania, influenciá-lo fortemente pelo sentimento e pela lei”
(SATTLER, 2009, p.256); ela parece não levar em consideração o lugar da retórica: qual seria
exatamente o problema de a educação servir para convencer? Isso limitaria o alcance da razão
individual, tão central na construção da personalidade individual, como Holbach reiteradamente
afirma? Se ele usasse o recurso, como Rousseau, de que a sociabilidade é uma essência esquecida no
fundo da natureza humana, seria mais perdoável?
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Por fim, outra crítica de Sattler a Holbach dirige-se ao que concerne a uma possível lei
reguladora que se aproximaria de um governo “totalitário”, que gere não só as relações sociais, mas
os costumes e a vida privada dos indivíduos:
A lei se faz reguladora não somente das funções verdadeiramente sociais e das regras
claras para a sociedade, mas ainda dos costumes e da vida privada. O indivíduo deve
também se conformar à esta nova forma de critério e a censura se expande para todo
lado: sobre as palavras dos pais aos filhos, sobre o comportamento das mulheres
entre si, com os maridos, com os amantes, com as domésticas, sobre o casamento,
sobre o celibato (porque é necessário tornar o celibato mais raro!), sobre os negócios
familiares. Até onde vai controlar a vida dos outros? ” (SATTLER, 2009, p.256).

Pois bem, o que vemos em A Moral universal é a proposta de se censurar todas as formas de
tirania, inclusive a do pai sobre o filho, do marido sobre a esposa, do patrão sobre o empregado, e não
controlar todos os aspectos da vida privada. A nosso ver, não se trata de Holbach desejar um governo
que tenha absoluto controle sobre a vida dos cidadãos, no sentido de estabelecer quais
comportamentos eles devem, forçosamente, praticar entre si; pelo contrário, cabe ao governo
estimular o tipo de conduta que, segundo o critério da utilidade e do bem-comum, evita o
comportamento nocivo em relação aos outros; porém, essa conduta não é dada, mas refletida, e por
meio do exame de consciência e da atenção aos sentimentos e disposições dos outros, constata-se
qual comportamento seria mais ou menos adequado. Tampouco a censura da opinião pública, por
meio do recurso ao amor-próprio, à consciência moral e à sociabilidade, é uma proposta de uma moral
constritiva que se estende a todas as instâncias da vida; uma vez que o barão se posiciona contra os
vícios privados que sejam úteis à virtude pública, o que ele quer são indivíduos genuinamente
virtuosos.
Por fim, o que parece escapar devidamente à análise de Sattler é o aspecto ontológico da
filosofia moral e política de Holbach, e que buscamos, à guisa de muitas citações e referências,
demonstrar com clareza, a partir de um exame minucioso do que consideramos os aspectos
fundamentais de seu sistema filosófico: a relação entre os indivíduos se constrói tal como as relações
entre as moléculas de matéria. Aquelas que possuem qualidades semelhantes associam-se e formam
um corpo; aquelas que possuem qualidades distintas, repelem-se e afastam-se, sem poder constituir
nenhum ser natural. Pois bem, desde as moléculas que compõem nosso corpo, nossa sensibilidade e
nossa razão, passando pela relação entre nossas ideias e nossa percepção do mundo, e pela imagem
que construímos de nós mesmos, a partir de quem somos, refletida pelos outros, o que temos é a
lógica que Goethe chamará, perdoe-nos a licença poética, de “afinidades eletivas”564. Toda a moral
natural de Holbach se constrói a partir dessa noção, a nosso ver. O que pretendemos demonstrar é que
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essas afinidades podem ser construídas; embora, em grande medida, sejam devidas à própria natureza
de cada indivíduo, a cada temperamento que interage com os outros e se descobre mais ou menos
ligado a eles; porém, socialmente, pequenas “ligações químicas”, a partir do incentivo adequado,
podem levar à virtude. Todo o esforço filosófico de Holbach seria encontrar, em minúcias, os
mecanismos psicofisiológicos da nossa motivação, e colocar esse conhecimento a serviço da
sociedade, principalmente de seus governantes, que têm por dever mobilizar as vontades particulares
em uma direção, a das virtudes sociais que aumentam essas ligações, e não a dos vícios, que acabam
por esfacelar toda a tessitura que vincula um indivíduo ao outro. O egoísmo, a mesquinhez, a vaidade,
o orgulho, todas essas qualidades insociáveis, atraem o desprezo e a desconsideração dos outros para
si e só tendem a desfazê-las, e muitas vezes, de maneira definitiva.
Portanto, a ética das virtudes de Holbach não se propõem ser um sistema moral fundado no
constrangimento, na coerção, no caráter negativo da liberdade, pelo contrário, ela busca promover as
boas ações, incentivar as boas intenções e fortalecer os laços afetivos e sociais da maneira mais branda
e alegre possível. Não se trata de um materialismo melancólico ou raivoso, mas de um eudemonismo
e hedonismo materialista, que dá o tom adequado para uma vida social de gozo e tranquilidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Holbach chama sua moral de universal, porque ela deve abranger a toda a espécie humana.
Ao considerarmos sua proposta, podemos levar em consideração o momento histórico em que
vivemos. Todorov, por exemplo, afirma que o pensamento das Luzes é universal565 e Jonathan Israel
não deixa de ser da mesma opinião566. O psicólogo e linguista americano Steven Pinker, por sua vez,
recentemente defendeu que os valores iluministas precisam ser resgatados567, e dentre eles, está a
universalidade da razão humana, que não é necessariamente uma construção eurocêntrica, mas uma
qualidade universal da nossa espécie568; e Francis Wolff acabara de publicar um livro em defesa do
conceito de universal569. Talvez seja o momento de A Moral Universal570 sair das catacumbas da
história da filosofia e, por ventura, tornar-se um livro de cabeceira. Por que não?
O fato é que parece haver um apelo contemporâneo à universalidade, e isso não se dá por
acaso, pois o relativismo absoluto pós-moderno parece ter ocupado um espaço demasiado nos debates
filosóficos e acadêmicos, afinal se tudo tem o mesmo valor, significa ao mesmo tempo que nada tem
valor algum. Diante disso, é importante notarmos uma crítica muito comum que se faz ao Iluminismo:
a sua pretensão de universalidade mascararia, na verdade, um “imperialismo cultural”, embora, como
bem observa Robert Darnton, muitos dos escritos iluministas abriram o caminho para a compreensão
da alteridade antropológica e cultural. Mas há ainda uma outra observação que podemos fazer a esse
respeito, pois alguns estudos recentes têm se dedicado a encontrar uma influência marcante do
pensamento filosófico chinês, confucionista em grande medida, no Iluminismo, principalmente o
francês571, e Todorov é um dos que perceberam esse movimento572.
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e o trabalho. Não é um acaso se os filósofos europeus do século XVIII sentem uma simpatia particular pelo
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Seria o caso de dizermos que se trata, assim, de um imperialismo cultural chinês? Ou,
simplesmente, de admitir que as ideias circulam, e os países e culturas ensinam e aprendem uns com
os outros, influenciam e se deixam influenciar, apesar dos julgamentos particulares a respeito de um
e de outro, que podem ser depreciativos ou elogiosos573? Será que devemos confundir o movimento
e a disputa no campo das ideias, levado a cabo por intelectuais, escritores, artistas e cientistas, com o
interesse econômico e político de “mercadores gananciosos e desumanos”, traficantes de escravos e
colonizadores ávidos em enriquecer? Não creio que se trate de um mesmo movimento. Vimos a crítica
de Holbach (ver Cap. 4, 4.3) a esse tipo de atividade, e ela concerne ao movimento das Luzes como
um todo.
Quanto às ideias mesmas, é claro que observamos divergências abismais entre, por exemplo,
a noção de eu desenvolvida a partir do cogito cartesiano e a noção de ego moral-religiosa do budismo.
Mas isso não significa que ambas as noções não digam respeito a uma qualidade humana universal,
e que apenas as suas formas de expressão é que sejam distintas? Também não podemos negar que o
pensamento iluminista, principalmente o francês, como o lembra Darnton, era desprovido do principal
elemento do imperialismo, que é o racismo. Como vemos nos escritos de Voltaire e Diderot, há um
protagonismo oriental de árabes e chineses, não esquecendo, é claro, as Cartas Persas de
Montesquieu ou o elogio de Rousseau aos ameríndios, descritos como um povo mais feliz que os
europeus. Filósofos como Condorcet, Raynal e Holbach, entre outros, são declaradamente avessos à
escravidão e se posicionam, contundentemente, contrários ao colonialismo vigente nas incursões
europeias na África e América, além de rejeitarem explicitamente a ideia de superioridade de uma
raça sobre outra – embora eles possam ter defendido um modelo de cultura e civilização superior e
inferior574.
É importante lembrarmos também da crítica dirigida aos iluministas por Adorno e
Horkheimer575, que os colocam como os pretensos, mesmo que involuntariamente, precursores da
barbárie nazista, com seu aparato tecnocrático e supremacista que suplantou todas as leis morais, em
consequência da laicização decorrente do processo de “desencantamento do mundo”, que alcança o
paroxismo no holocausto judeu. Ora, devemos levar em consideração que o progresso pretendido

“modelo” chinês (do qual são, é preciso admitir, uma ideia bastante aproximativa) (TODOROV, 2008, p.136).
Ver, sobre a opinião – depreciativa em muitos casos, mas alguns elogiosos também – a respeito da imagem
da China em alguns verbetes da Enciclopédia, ROBERTS, J.A.G. « L'image de la Chine dans l'Encyclopédie ».
In: Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, n°22, 1997. pp. 87-108; DOI:
https://doi.org/10.3406/rde.1997.1378
Disponível
em:
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pelos iluministas não se encaminha para a técnica bélica, tampouco eles pretendem algum tipo de
dominação hegemônica sobre o restante do mundo ou a eliminação de qualquer raça, povo ou mesmo
religião e etnia, mas que eles vislumbravam o aprimoramento da vida humana. Inclusive, é bom
lembrar, os pensadores políticos do período pensam na questão da paz mundial tanto quanto ou até
mais do que os jusnaturalistas que escreveram sobre os direitos das gentes no século XVII576. Outra
crítica, talvez injusta, é a pretensa confiança acentuada na razão577. Ora, fala-se sobre a fé na razão,
porém, essa fé na razão não é uma crença ingênua, mas um projeto, e, de fato, não é uma fé, mas uma
confiança, e autores como Holbach tem plena consciência dos limites da racionalidade e das
potencialidades humanas. Justamente por isso, pensam a razão em oposição ao irracional, e não
ignoram este último; tampouco veem nela uma potencial felicidade ou essência primeira do ser
humano578, mas um método de análise e crítica, e uma ferramenta propositiva.
Não queremos, no entanto, ignorar as críticas que podem – e devem – ser feitas ao
Iluminismo. Ele tem seus limites e vieses, não há porque negar, mas essa ânsia generalizada por
desconstruir, pura e simplesmente, todo um aparato teórico e crítico que foi forjado por décadas e que
promoveu muitos avanços para as sociedades ocidentais – como a existência dos direitos básicos,
civis, políticos e sociais; forjou as organizações da sociedade civil, como sindicatos e movimentos
populares e a própria consolidação da democracia, apesar de seus defeitos e limites – não faz sentido,
pois essas conquistas não são banalidades a serem meramente rejeitadas. Precisamos avançar em seu
aprimoramento, e não jogarmos fora a água do banho com junto do bebê.
Dito isso, antes de irmos de fato para as Considerações Finais sobre a análise desenvolvida
sobre a filosofia moral e política de Holbach nesta tese, façamos uma observação pertinente: o leitor
contumaz e familiarizado com os textos de Holbach talvez tenha estranhado, no desenvolvimento
desta tese, que a crítica da religião, uma das marcas mais acentuadas da filosofia materialista de
Holbach, tenha sido pouco ou nada desenvolvida ao longo dos capítulos. E isso foi intencional, pois
consideramos que a bibliografia sobre esse tema é vasta, abrangente e muito rica, e pouco poderíamos
acrescentar a esse respeito, para além de uma revisão bibliográfica, tendo em vista o nosso objeto de
investigação aqui. Acreditamos poder, assim, apresentar uma abordagem da filosofia materialista de
Holbach em outro registro, no campo da filosofia moral a partir da ótica de uma teoria das paixões,
de uma psicologia comportamental e social; e no campo da teoria política, sob o ângulo da construção
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de uma teoria do contrato social de características holbachianas, com uma ênfase maior nos conceitos
de sociabilidade natural, pacto social e direitos naturais, além daqueles de equidade e autoridade.
Feito esse esclarecimento, iniciamos nossa abordagem em cada parte desta tese apresentando
uma Reflexão Introdutória e, nesse momento, após desenvolvermos um quadro teórico mais completo
sobre os conceitos morais e políticos de Holbach, vamos revisar algumas dessas reflexões,
complementando nossa argumentação inicial.

*
Começando pela abordagem de Denise Blitman na primeira Reflexão Introdutória (cap.2,
2.1), a respeito da oposição entre liberdade e necessidade natural, podemos afirmar, a partir de um
aprofundamento na filosofia materialista do barão, que ele se enquadra entre aqueles filósofos e
cientistas que consideram que as ações humanas são estritamente determinadas pelas leis físicas, e
que toda motivação para a agência dos indivíduos decorre de seu cérebro e do seu impulso pela
autoconservação e felicidade. Ou seja, o ser humano não é dotado da capacidade autônoma de agir
livremente, tampouco ele possui livre-arbítrio; o que não significa que ele seja, por isso, um autômato,
pois ele é capaz de autodeterminar-se na medida em que possui conhecimento sobre as causas que
agem sobre ele e sobre os corpos com os quais se relaciona, e das quais ele é capaz de modificá-las
ou interferir em seus efeitos. Essa autodeterminação só é possível pela consciência que ele adquire
sobre si mesmo e sobre o mundo. Sua mente está circunscrita em seu cérebro, e sua liberdade não é
tomada como uma potência ou capacidade de agir independentes, mas como uma condição para a sua
autoconservação, seu bem-estar e sua felicidade. Ele é livre, na medida em que é feliz, ou seja, na
medida em que realiza a sua natureza. Logo, tudo aquilo que se torna um obstáculo para sua felicidade
pode ser considerado também um obstáculo à sua liberdade. A liberdade e a felicidade estão
circunscritas, portanto, à capacidade do ser humano de compreender a si mesmo e ao mundo, e estão
subsumidas à sua racionalidade e experiência. Assim, o conhecimento das leis naturais579 – tópico de
suma importância para o barão, como vimos logo no início (cap. 1, 1.1) – possibilita ao ser humano
superar as suas limitações cognitivas e possibilidades de ação. Conhecer a natureza humana é, sem
sombra de dúvida, fundamental para estabelecer as condições de possibilidade da liberdade humana,
que não envolve uma concepção metafísica de liberdade, tal como aquela pretendida por filósofos
espiritualistas ou dualistas; tampouco uma liberdade que possa ser confundida com dar vazão a todo
e qualquer impulso ou desejo natural, o que levaria a uma imoralidade desenfreada, como sugerem

“Portanto, a liberdade é uma questão de conhecimento: de se conhecer, mas não somente. Depende também
de avanços científicos nas várias áreas do conhecimento, tanto nas da psicologia e da neurobiologia, mas
igualmente nas das ciências naturais e das ciências humanas” (BLITMAN, 2012, p.160).
579
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alguns críticos do materialismo580; mas uma liberdade cuja consciência de si representa tanto a
possibilidade de se viver bem, obtendo os objetos considerados úteis à própria felicidade, como a
possibilidade de se construir relações afetivas e sociais significativas, plenas, fundamentadas no
compartilhamento da alegria, na estima por si mesmo, no reconhecimento da consideração dos seus
semelhantes e na afeição mútua que os cidadãos podem partilhar entre si.
Desse modo, embora exista uma dimensão afetiva muito forte, situada em uma teoria das
paixões, na configuração do temperamento e na concepção importante de interesse pela própria
felicidade, isso não se opõem, inequivocamente, às concepções de racionalidade, vontade e virtude
desenvolvidas por Holbach, mesmo que ele apresente uma concepção de deliberação que poderíamos
aproximar do conceito das ciências cognitivas de “tomada de decisão”. A deliberação não representa
a liberdade ou livre-arbítrio no sentido metafísico, mas um pêndulo ético-moral que recai sobre aquele
objeto – ou indivíduo – ao qual é associado, de modo mais acentuado, à nossa felicidade e bem-estar,
em contrapartida àquele que, ou por serem suas qualidades menos conhecidas, ou pela compreensão
de que elas se opõem ao nosso desejo e intenção, seja preterido. Daí a importância do conhecimento
da natureza e, principalmente, da educação – que é, em última instância, o conhecimento de si mesmo
e do mundo aplicado à conduta na vida – sem os quais o indivíduo permanece em uma ignorância
plena de si e dos seus deveres enquanto pertencente a uma sociedade, e mesmo na ignorância do que
seja realmente útil para sua própria felicidade neste mundo. Ou seja, conhecer a natureza humana é
nada mais que conhecer os caminhos para a felicidade pessoal, que não é possível desfrutar sem
compartilhá-la com os outros.
A segunda Reflexão Introdutória (cap. 3, 3.1) que trouxemos foi um questionamento acerca
da proposição do filósofo búlgaro Tzsvetan Todorov de que a filosofia moral de Holbach encontrase ao lado daquelas que consideram o ser humano egoísta e interessado somente no próprio bem, e
cuja moralidade só seria possível pelo constrangimento de uma potência externa maior que o desejo
pelo próprio bem, ou por uma sociabilidade forçada sustentada por uma virtude artificial, senão,
cínica. Concordamos com Todorov quando ele assume que os materialistas prezam pela vida política
como a única vida real do ser humano, mas discordamos plenamente, no caso do barão de Holbach –
mas que pode ser verdadeiro a respeito de La Mettrie, ou Sade, por exemplo – pelo que foi
demonstrado nesta tese, de que o desejo de dominação sobre os outros seja, simplesmente, natural, e
que a moralidade e a política sejam, tão somente, um esforço em conter esse desejo e desviá-lo para
a sociabilidade ou para uma convivência pacífica. Ora, como pudemos ver (cap. 3, 3.2; 3.3; 3.4 e
também cap. 4, 4.1; 4.2), Holbach procura fundamentar sua moral natural nas inclinações da natureza
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humana que são sociáveis e que possibilitam a boa convivência entre os indivíduos. O desejo de
dominação é natural, isso é verdadeiro, mas ele não é o único, tampouco é sobressalente em relação
a outros como a inclinação para a sociabilidade natural, o sentimento de humanidade ou a disposição
para as virtudes sociais. Isto porque, de fato, parece-nos que Todorov ignora este ponto na filosofia
moral de Holbach, e supomos que isso se deve à sua análise concentrar-se na sua filosofia materialista
e militante contida no Sistema da Natureza, ou mesmo em Le Bon Sens, cujo desenvolvimento dos
conceitos morais é ainda incipiente581. Por outro lado, se a excelência humana está na virtude, para a
tradição social na qual se encontram Platão, Aristóteles, Rousseau e Smith, nada mais verdadeiro que
enquadrar Holbach entre esses autores, visto a relevância que o conceito de virtude adquire no
desenvolvimento de sua filosofia moral, a qual tivemos a pretensão de demonstrar em nossa análise.
Ora, do mesmo modo como a virtude, segundo Todorov, é o fundamento da sociabilidade, porque só
se é virtuoso quando se convive com os outros – o que faz os outros necessários para a própria
felicidade –, Holbach também afirma que o ser humano, entregue a si mesmo, sente-se incompleto e
infeliz (cap. 5, 5.3). Aliás, caso o barão fosse situado por Todorov na tradição social antiga, de Platão
e Aristóteles, para quem a convivência é necessária mais por questões de subsistência do que por
reciprocidade ou sociabilidade, esta também não seria uma análise adequada, visto a importância que
ele atribui ao olhar do outro e da relevância do sentimento de amor-próprio proveniente da sua
comparação natural com os outros e do olhar que ele lança sobre si mesmo a partir dessa comparação.
Tampouco essa necessidade do olhar dos outros, para Holbach, é apenas uma aspiração à honra ou
ao prestígio; ela é, de fato, uma condição da felicidade, porque ela almeja a estima e a consideração
dos outros para consigo, sentimentos que alimentam o amor por si mesmo e reforçam o desejo de
autoconservação. É também pela convivência com os outros, ou seja, pelo olhar, que a consciência
moral, os sentimentos de humanidade e a disposição para as virtudes sociais e para a reciprocidade
emergem e fazem do indivíduo um ser socialmente afável e um bom cidadão. Por fim, Holbach, assim
como Smith, também considera que o desprezo seja, senão o maior, um dos grandes males que
afligem o ser humano e do qual ele tende a fugir necessariamente, o que o impede de tornar-se um
ermitão, um misantropo582 ou um solitário que possa tornar-se genuinamente feliz. Smith, aliás,
estaria muito próximo de Holbach em sua concepção de consciência moral, embora para o barão
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(cap.3, 3.2), ela não consista em um olhar dos outros generalizado em nosso interior, mas, de fato, no
julgamento sobre nós mesmos, que fazemos a partir do julgamento dos outros sobre nós.
Já a terceira Reflexão Introdutória (cap. 5, 5.1) que apresentamos foi uma reflexão do
filósofo contemporâneo Francis Wolff sobre a justiça, a partir da qual pretendemos fazer algumas
considerações a respeito da concepção de justiça do barão. Como vimos, dentre as questões colocadas
por Wolff, como, qual seria a origem da justiça; se ela decorre da razão, do temperamento ou de uma
força externa e coercitiva, Holbach define claramente a justiça como equidade natural, ou seja, um
princípio já dado pela natureza, pelo qual cada ser humano deve obter aquilo correspondente às suas
necessidades concernentes à sua conservação, ao mesmo tempo em que merece dispor daquilo que
suas capacidades e seu mérito o permitem acrescentar ao que já fora obtido para satisfazer suas
necessidades, sendo a recompensa pelas suas capacidades superiores o direito de desfrutar de
vantagens das quais aqueles desprovidos dessas capacidades não desfrutam. Ora, essa concepção
pode parecer contraditória, senão equivocada, em vários aspectos porque fere, incialmente, aquele
que comumente se considera o princípio máximo da justiça, que é a igualdade.
Mas, na perspectiva de Holbach, a igualdade é uma quimera de filósofos raciocinantes que
não se atentam à realidade da natureza, afinal, não existem seres humanos que sejam iguais. Logo, o
princípio da desigualdade natural permite ao barão configurar a justiça na sociedade sob outro molde,
para além daquele que disputa a verdade do critério mais justo entre os que defendem que a igualdade
deva ser um critério primordial da distribuição dos bens e do poder; e aqueles que defendem que o
mérito, ou as capacidades, devam constituir esse critério. Embora Holbach defenda uma desigualdade
natural – não porque ele acredite que a desigualdade é mais justa, mas porque é a constatação empírica
da natureza das coisas, único critério válido para seu materialismo –, ele procura encontrar meios que
contrabalancem e remedeiem essa desigualdade, principalmente o seu reflexo social, quando alguns
indivíduos desfrutam de mais bens ou direitos do que outros, ou mesmo quando uma grande parcela
da sociedade é desprovida do mínimo necessário para sua subsistência.
A desigualdade natural estabelece, assim, uma hierarquia de capacidades e direitos, na
medida em que aqueles mais capazes, providos de mais habilidades, talentos, recursos intelectuais ou
físicos para obter os bens de que necessitam, são considerados superiores àqueles que não dispõem
dessas virtudes e, portanto, não podem obter sequer o necessário, de maneira que, assim, acabam
sendo dependentes daqueles que são superiores, porque deles podem obter aquilo de que necessitam.
Logo, a desigualdade social, consequência direta, porém injusta, da desigualdade natural, só é uma
realidade quando as forças políticas que organizam a sociedade não estabelecem a justiça como dever
primordial da sua administração dos assuntos públicos. Esse seria, a princípio, a sua razão de ser,
afinal, os indivíduos apenas consentem em se associar e fundar uma sociedade, e aceitam obedecer a
uma autoridade que eles julgam justa, porque buscam remediar as dificuldades impostas pela
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necessidade de sobreviver. Mesmo o forte tem necessidade do fraco, mesmo o superior tem
necessidade do inferior, pois é dele que eles obtêm a admiração, o respeito e a consideração que fazem
do seu mérito uma qualidade admirável e respeitosa. Isto porque, se todos fossem capazes de obter
tudo que necessitam e desejam, a igualdade seria natural e, assim, não haveria mérito nem virtude,
tampouco qualquer admiração, estima ou respeito de uns com os outros, pois ninguém seria
necessário para qualquer outro.
É assim que a reciprocidade e o auxílio mútuo são o núcleo duro da sua concepção de pacto
e contrato social; os indivíduos sabem que têm necessidade uns dos outros, porque, desde o instante
em que nascem, não conseguem satisfazer suas necessidades sozinhos; eles dependem, desde sempre,
do auxílio e do suporte de seus semelhantes. Do mesmo modo, eles só aceitam a autoridade legítima
de um governo e consentem em obedecê-la quando reconhecem nessa autoridade o comprometimento
em garantir-lhes os meios adequados e legítimos de obterem a justiça, ou seja, quando têm
assegurados os seus direitos naturais e o usufruto dos seus méritos e talentos. Além dessa
reciprocidade entre superiores e inferiores, entre governantes e governados, Holbach se preocupa em
demonstrar também que a justiça fundada nessa equidade natural assegura a reciprocidade em todos
os âmbitos da vida, entre pais e filhos, esposos e esposas, chefes e empregados, pois toda relação
social está sujeita a desnivelamentos de capacidades e interesses, na medida em que cada indivíduo é
único e possui capacidades e necessidades próprias, mas também limitações que os impedem de ser
plenamente autônomos ou autossuficientes.
Assim, tratar a todos igualmente, indiscriminadamente, seria, na visão de Holbach,
plenamente injusto, visto que o princípio de justiça é, para além da reciprocidade, o da equidade, que
determina que cada um ofereça o que pode, e receba o que necessita. No registro da política, a
autoridade legítima tem como dever garantir a ordem da sociedade, promovendo, por meios
artificiais, como as recompensas e punições, ou pela lei civil – fundada nos princípios das leis naturais
– as motivações necessárias para que os indivíduos busquem, a cada instante, ser justos em todas as
suas relações. A justiça, assim, vai além de apenas uma formalidade jurídica ou uma prescrição moral
normativa, mas torna-se um modo de governar e um éthos cívico que garante a harmonia e a felicidade
comum na sociedade. Eis a etocracia!
É devido à justiça que a desigualdade social é superada, e embora ela não estabeleça uma
igualdade plena, ela garante que mesmo aqueles menos capacitados, desprovidos de recursos
próprios, consigam o mínimo necessário ao seu bem-estar, e aqueles munidos dos maiores talentos
tenham a sua natureza singular reconhecida e admirada. Ao mesmo tempo, essa justiça garante que
aqueles que são insociáveis, desprovidos das disposições mais humanas, tenham suas forças
constrangidas e sejam impedidos de prejudicar aos outros.
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Por fim, a última Reflexão Introdutória que apresentamos foram algumas ideias
concernentes à autoridade que encontramos no livro homônimo do sociólogo Richard Sennett (cap.6,
6.1). A partir das reflexões de Sennett, vimos que a concepção de autoridade legítima para o barão,
embora seja um pouco distinta do que comumente se acredita ser para os filósofos considerados
“radicais” por Israel, desempenha um papel muito preciso na filosofia moral, e que se reflete também
nas relações políticas e institucionais: a autoridade é o referencial de excelência a ser emulado, dado
pelos indivíduos mais distintos, aqueles dotados das melhores capacidades e sentimentos sociáveis
que encontramos na sociedade, e que devem ser respeitados, admirados e, porque não, “imitados”,
para que a sociedade caminhe na direção da prosperidade comum e do fortalecimento dos seus
vínculos afetivos, sociais e mesmo institucionais. Logo, o princípio de autoridade estabelecido pelo
barão de Holbach está em pleno acordo com a concepção apresentada por Sennett. Autoridade não é,
necessariamente, sinônimo de dominação arbitrária, uma imposição involuntária ou uma ausência de
justiça, ela é legítima quando é a fonte de benefícios para aqueles a ela submetidos e possibilita,
assim, uma ordem social e institucional que assegura o bem comum e a felicidade. Contudo, é sempre
bom lembrar, ela deve ser restringida por limites bem estreitos, justamente aqueles dos direitos
naturais, da equidade e da reciprocidade, para não se transformar em um abuso e uma tirania.

*
Afinal, por que estudar um autor do século XVIII, materialista e ateu? A nosso ver, as ideias
do barão de Holbach têm muito a nos dizer, principalmente no momento histórico pelo qual passamos,
com crises generalizadas na política, na economia, nos costumes, na vida social. Vivemos uma época
que poderíamos até considerar niilista – Michel Onfray sugere ser um momento pós-cristão, em que
algo novo estará por vir, mas que ainda não temos certeza do que seja583 – mas o fato é que muitos
referenciais simbólicos, práticas usuais e tradições culturais que mantinham uma certa ordem social
estão sendo colocados em xeque, e alguns, com muita pertinência e necessidade, porque essa ordem
já não era justa e promissora para todos. As relações sociais contemporâneas estão sofrendo essas
mudanças, e os conflitos e desentendimentos no interior das sociedades ocidentais estão cada vez
mais acirrados. Ao mesmo tempo, a ideia de felicidade e a busca pelo bem-estar pessoal estão
presentes em todos os discursos, do horóscopo no jornal e livros de autoajuda aos programas de
televisão e campanhas eleitorais, mas poucas pessoas sabem dizer, exatamente, o que as fazem
realmente felizes. Diante disso, as ideias de Holbach sobre a felicidade e sobre o bem-estar comum
podem ser um referencial que passa ao largo da banalização da autoajuda fajuta que promete uma
felicidade ilusória e desgastante.
583

Cf. ONFRAY, 2007.

312

Essas crises também ensejam toda sorte de superstições e crendices irracionais. Já não é
apenas a religião revelada que busca ludibriar as mentes e corpos, mas o positivismo tóxico e
desvairado da psicologia positiva e das pseudociências que se dizem quânticas, que fazem promessas
absurdas tomando como pressuposto um conhecimento sobre a natureza que poucos compreendem,
pois é ainda incipiente. Seitas malucas que se passam por “escolas de autoconhecimento” estão
transformando pessoas minimamente instruídas em fanáticos motivacionais e lunáticos otimistas, e o
materialismo, com sua visão desencantada da realidade e seu aparato teórico crítico, pode servir como
uma vacina contra quaisquer dessas pseudociências despropositadas584.
Por outro lado, os avanços nas pesquisas em neurociências estão alcançando conhecimentos
extraordinários, e daí emerge a necessidade de um distanciamento crítico a respeito deles, de como
eles podem servir ao bem-estar comum e não se tornarem uma ferramenta de domínio e opressão de
um potencial jamais visto. O materialismo de Holbach, por sua vez, assim como a neurociência
contemporânea, situa no cérebro todo o potencial comportamental e ético do ser humano, o que não
é pouca coisa, pois é acompanhado, como vimos, de um conjunto teórico que permite a esse
conhecimento tornar-se uma ferramenta que potencializa a sociabilidade e a boa convivência entre os
indivíduos em uma sociedade.
Outro ponto que poderíamos abordar é o que significa o papel da autoridade? O que ela nos
diz sobre nós mesmos? Temos necessidade dessa figura, mesmo com todo o conhecimento atual sobre
nossa psicologia? Aparentemente, a desconfiança diante das figuras de autoridade já estabelecidas é
algo evidente em nossa época: filhos desconfiam dos deveres que seus pais lhes impõem e acreditam
ter o direito à liberdade de decidir tudo sobre sua vida a despeito do que seus pais consideram o
melhor; alunos já não aceitam o que seus professores tenham a lhes ensinar e acreditam saber mais
que eles devido ao acesso facilitado às informações disponíveis nas redes sociais e internet; cidadãos
já não confiam mais em seus representantes e governantes, e consideram o voto democrático um mero
teatro de marionetes no qual seu papel é figurativo. Diante disso, qual pode ser, afinal, a importância
da autoridade em uma sociedade cujas figuras de autoridade já não se impõem, ou mesmo já não
importam? A perspectiva de Holbach, assim como aquela proposta por Sennett, pode ser interessante,
porque pode ser proveitoso que nos dediquemos a emular aquilo que é superior em virtudes e
capacidades. Não se trata de um conservadorismo sem sentido, que ignora as mudanças sociais e
considera a autoridade algo sagrado, porque seria provinda de Deus e da tradição; trata-se de
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estabelecer parâmetros de ordem superior, de considerar a demonstração de virtudes algo admirável
e respeitável, porque, pela nossa natureza, temos necessidade de enxergar além das nossas
capacidades e limitações, para nos dirigirmos em sua direção e nos aprimorarmos. Mesmo que seja
para ser ultrapassada, a figura de autoridade é ainda um norteador para nossa psique.
Talvez a crise mais profunda que estejamos vivendo, e essa pode ser até mesmo a raiz de
todas as outras, é a crise trazida pelo neoliberalismo e sua visão distorcida das coisas. Essa ideologia
– que, infelizmente, não temos espaço aqui para uma crítica mais profunda e severa585 – impossibilita
qualquer ciência moral e política genuína, porque parte da ideia de que cada indivíduo é integralmente
um todo em si mesmo, e que a única forma de fazer a moralidade possível é pela existência do
mercado e de trocas econômicas voluntárias a partir dos interesses da razão econômica, como se o
ser humano fosse destituído de paixões, interesses e desejos afetivos, ou seja, como se fosse um ser
racional ideal, não aquele ideal ao qual nós vislumbramos para caminhar em sua direção, ao
progresso, ao nosso aprimoramento moral e social, à vida boa; mas o ideal da metafísica, resquício
do pensamento espiritualista que se impõe na política e na economia, afinal, o que é a ideologia
neoliberal senão um conjunto de dogmas e preceitos metafísicos camuflados em modelagens
econômicas, planilhas e conceitos abstratos como derivativos, superávit primário e metas de inflação,
sobre as quais nós devemos depositar nossa esperança e aguardar, num futuro longínquo, a beatitude
que jamais virá?
Além disso, se no final do século XVIII Holbach denunciava o que poderíamos chamar de
“alienação religiosa”586, que consistia na confiança que se depositava na autoridade eclesiástica,
atualmente temos aquilo que Marx chamou de ideologia burguesa587, sobre a qual a confiança no
sistema representativo liberal se sustenta. Não são mais o padres e bispos os indivíduos mais virtuosos
e mais merecedores da nossa boa-fé, são os economistas e jurisconsultos que tratam de afirmar que o
livre comércio e a livre iniciativa privada, a liberdade abstrata do individualismo libertário, e a
ausência do Estado na vida comum são nossos bens mais preciosos e que precisamos defender a todo
custo; mesmo que às custas das doutrinas de choque588 que destroem e lançam povos inteiros à miséria
e ao caos. Sob a ótica dos princípios da moral natural do barão, os dirigentes e representantes das
sociedades contemporâneas são justamente aqueles destituídos dos sentimentos mais humanos,
desprovidos das virtudes sociais mais necessárias, são aqueles incapazes de ver os outros em si
mesmos e de ver a si mesmos nos outros. O capitalismo financeiro levado a cabo pela ideologia
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neoliberal, com a disseminação desenfreada da ambição por riqueza e luxo e a ostentação vazia de
mercadorias exuberantes, faz a vez da religião do nosso tempo. O cidadão médio contemporâneo,
emulando os “grandes” de sua sociedade, tende a ver somente a si mesmo, e vê aos outros como
barreiras aos seus desejos insaciáveis e à uma concepção fajuta de liberdade absoluta, que não passa,
na verdade, de uma obediência cega a valores inconsistentes que seus próprios defensores não
compreendem. Perguntem a um anarco-capitalista o que ele considera ser a liberdade que tanto
defende, ele não saberá explicar sem recorrer a sutilezas e obscurantismos.
Embora Holbach possa tranquilamente ser situado entre os pensadores liberais de seu
tempo589 – mesmo que seja um pouco difícil, a nosso ver, reduzir seu pensamento a um ideário
burguês, como o faz Plekhanov, por exemplo –, com certeza, não dá para ignorarmos sua filosofia
materialista nestes tempos de autoritarismo neoliberal, expresso nas colunas de jornais, nos
programas de televisão, nos manuais de economia e mesmo em livros de autoajuda, tampouco não
enxergar que, como ele mesmo alertava em suas obras, os seres humanos são educados para servir,
com seus bens, seu trabalho, sua liberdade, a uma pretensa divindade que pode dispor deles como
bem entender590. Nestes tempos, a divindade é terrestre e se encontra nos cofres de bancos e nas
bolsas de valores. A religião fazia a vez da tirania camuflada em autoridade divina na época do barão,
e, atualmente, temos os economistas para ludibriarem os governantes e fazê-los servir aos seus
interesses, às custas das populações oprimidas e desprovidas de quaisquer cuidados por parte da
administração pública, vilipendiada por aqueles que deveriam zelar pelo cuidado com a coisa pública.
Diante de tudo isso, a verve da crítica materialista de Holbach se faz mais do que necessária
nesses tempos de obscurantismo e misticismo quântico, espiritualismo pseudocientífico, confiança
no devir econômico que se assemelha a um paraíso longínquo – isso sem falar do temor no
catastrofismo ambiental e na esperança da colonização interplanetária. A concepção materialista de
razão crítica, aliada aos princípios morais expressos nas virtudes sociáveis; a compreensão de que o
ser humano é um ser afetivo, sim, mas não somente, como quer o sentimentalismo tóxico que tomou
conta das discussões filosóficas contemporâneas; a confiança de que a humanidade seja capaz de
superar suas dificuldades quando coloca o conhecimento da natureza a serviço da sua felicidade
genuína; todo esse escopo do pensamento do barão pode ser muito útil para os nossos dias. Ele não
pode simplesmente ser relegado a um materialismo superado, a uma filosofia de menor importância.
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Leiamos, portanto, o Sistema da Natureza, sim, mas não esqueçamos que ele é a ponta do iceberg da
filosofia materialista do barão!
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