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Pri "Voltaire politikaj relativismo: studo   pri   la pragmata liberala moralo" de Homero
Fraga   Bandeira de   Melo.

Por: José Provetti Junior50

jose.provetti@ifpr.edu.br

"La politika relativismo de Voltaire: studo sur la pragmata liberala moralo",

verkita  de  Profesoro  Melo  (2010),  en  la  Revuo  Litteris

(http://www.revistaliteris.com.br/) pruvas tre interesaj, faritaj en allokigoj de Melo, en

rilato al la centra temo de la kvina eldono de "IF-Sophia: elektronika revuo de filozofia

esploro, scienco kaj teknologio", jene: "Civitaneco, politikaj kaj sindikataj rilatoj.

Tiu kritiko estos dividita en tri etapoj: 1. Prezento de la aŭtoro kaj sia teksto;

2. La gravecon de lia alproksimiĝo kaj 3. Ligiloj kaj rilatoj kun la tempo ke ni vivas en 

50 Estas  majstro  en  Moderna  kaj  Nuntempa  Filozofio  ĉe  la  Ŝtata  Universitato  de
Okcidenta de Paraná - UNIOESTE - Toledo, majstro en Sciiĝo kaj Lingveco en la Ŝtata
Universitato  de  Norda  Fluminense  Profesoro  Darcy  Ribeiro  -  UENF  /  Campos  dos
Goytacazes / RJ, specialigas en Historio, Arto kaj Kulturo en la Universidade Estadual de
Ponta Grossa - UEPG / Umuarama / PR, specialisto en Sano por Instruistoj kaj Studentoj
de Fundamenta kaj Mezainstruado la Federala Universitato de Paraná - UFPR, graduito
kaj licenciato en Filozofio de la Ŝtata Universitato de Rio de Janeiro - UERJ . Federala
publika servisto, instruisto EBTT de Filozofio, amasiĝis pri la kampuso de la Federala
Instituto de Paraná - IFPR en la urbo de Assis Chateaubriand / PR. Havas rekonon de
scio kaj kapabloj nivelo III (RSCIII - Doktoro) per IFPR / Setec / MEC. Ĝi operacias en la
Integrita Teknikaj kursoj Komputilo kaj Electromekanika. Li estas esploristo de la Antikva
Studoj  Centro  -  NEA  -  UERJ,  la  Studgrupo  Karl  R.  Popper  -  UNIOESTE  kaj  estas
esploristo-efika,  Ĝenerala  Kunordiganto  de  la  Filozofio  Splorgrupo,  Scienco  kaj
Teknologio - IFPR. Li estas aligita kun la Nacia Asocio de Postgrado en Filozofio - ANPOF
kaj membro de la Brazila Societo de Klasika Studoj - SBEC. Li estas Redaktisto en Ĉefo
de "IF-Sophia: elektronika revuo de filozofia, scienca kaj teknologia esploro" kaj aŭtoro
de "La animo en Helade: la origino de Okcidenta subjektiveco" (2011) kaj "La dualismo
en Platono" (2014). 
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Brazilo.

Profesoro Melo diplomiĝis en Filozofio de la Ŝtata Universitato de Rio de

Janeiro - UERJ, en la urbo de Rio de Janeiro, Brazilo. Li  havas aldonan trejnadon en

Fenomenologio,  Psikoanalisis  kaj  Psikiatrio:  fenomeno,  la  sama institucio  de  supera

edukado. 

En  2012  la  profesoro  Melo  ludis  la  majstron  rolon  en  la  Meza  Kolegio

Edukado May Day Foundation kaj la Centro por Scienco kaj Supra Eduko de la ŝtato

Distanco de Rio de Janeiro - CEDERJ. 

Inter 2012-13 jaroj li laboris kiel komputila teknikisto zorge de la Fakultato

de  Dentokuracado,  UERJ.  Li  estas  kunaŭtoro  de  "Iĝante"  (2005)  kaj  laboris  kiel

kronikisto de 2009-13 jaroj en taggazetoj kaj revuoj kiel la "Revuo Ekstra", ligita al la

Globo / RJ Grupo, "Ĵurnalo de Filozofio de la Akademia Centro Gerd Bonheim ", UERJ

kaj la" Ĵurnalo Ganesha ".

Inter  2014-15  jaroj  li  partoprenis  en  programoj  kaj  komentoj  en  la

amaskomunikiloj pri la temoj 'aspektojn al nova tagiĝo" (2014), " franciskana Filozofio "

(2015a; b) per Radio Rio de Janeiro AM.

La  instruisto  teksto  Melo  (2010)  havas  la  virton  de  prezenti  Voltaire

alternecoj de plene iluminiĝi teniĝo kaj liajn movadojn al iuj liberalaj politikaj pozicioj

de  lia  tempo.  Ĝi  estas  dividita  en  du  partoj:  a)  Voltaire  -  la  korifeoj  de  universala

civilizacio b) Respondo al la romantikismo de la malsano. 

En  la  unua  paragrafo  de  la  unua  parto,  Melo  (2010)  en  la  parto  de

komunikaĵo pri la stato de la kampo sur la kultura kaj religia influo de la Roma Eklezio,

kiu estas konsiderata tre universala en la deksepa jarcento kaj hodiaŭ ĝi ne estas vidita

kiel intense.
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Laŭ Melo, tiaj  influoj iĝis "malĉefaj",  malsukcesante esti  rilata en ĉiutaga

vivo.  Lasante  kion li  nomas "(...)  kelkaj  magraj  restoj  en la  diskutadoj  pri  abortigo,

eŭtanazio, sekseco kaj similaj aferoj; (...) ". 

En tia provo, ĝi estas kredita, malaplikebla al nuntempa Brazilo, Melo donas

la impreson ke la influo de tiu religia institucio estas malmoderna kaj pruvas negativa

kiel la klerismo interesoj, tio estas, la moderna homa emo homa religio, racia, klerigita,

kontraŭ blinda fido kaj lia neracia ortodokseco. 

Plenas  Melo  ke  la  kristana  kredo  fariĝas  individuan  kaj  intencan

fenomenon, te, praktiko nur individuoj kiuj restas en siaj personaj kredoj, ligita al la

biendomoj de la roma kredo,  sed ne kion ĝi  nomis  la "mondrigardo de Nuntempa

Ŝtatoj". 

Konkludas la paragrafo kun kion li nomas la "Ilustrita fido" estas tiel forte

ligita al la pensado de individuoj kaj ŝtatoj, ke tia ligo estus ĉelologia , aŭ eĉ ene de nia

psikosocia DNA.

Por tie esti justeco kiel la traktato per, de tiu kritika limigi ilia analizo por

nuntempa Brazilo, kredante ke eble ekzistas iu graveco en la komentoj de Melo rilate

Eŭropon,  sed  ni  malkonsentas,  diktatore,  la  respekto  al  kulturoj  enhavis  geografie

Ameriko, Afriko, Azio kaj Oceanio.

Tia  malakordo baziĝas,  kiel  Ameriko,  en  konsideri  la  fortaj  supren de  la

Roma  Eklezio  en  preskaŭ  ĉiuj  amerikanaj  ŝtatoj,  escepte  maloftaj  indianaj  etnoj

ankoraŭ restas izolitaj  en partoj  de Amazonio, kun konsidero al  ordinaraj  ŝtatoj nur

konsideru la lasta Papa vizito al la ĉeftero kontroli kiom mobilizas homojn kaj cedemo

ricevita de la Papo kiel  ŝtatestro (Vatikano),  la Unuiĝintaj  Nacioj  (ONU) por kontroli

kiom preĝejo ĉeestas en la ĉiutaga vivo de homoj kaj ŝtatoj.
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Tiurilate, ankaŭ, ankoraŭ taŭgas raporti al la kontraŭe al raportoj de Melo,

la polemiko generita de la Roma Eklezio en rilato al la volanteco de la brazila ŝtato, inter

la  jaroj  2011-13 diskuti  vian Usona Domo de Reprezentantoj  kaj  Senato,  la ĵeto de

abortas. Kio estis senprokraste oponis la Preĝejo kiel institucio kaj por kristanoj de ĉiuj

konfesioj ĉeestas en Brazilo, la punkto de la projekto estos arkivitaj.

Ne mencii la aliajn kontinentojn. En Afriko, krom siaj religiaj kultura miriado

ambaŭ Katolikismo kiel la aliaj kristanaj eklezioj disputi centimetron post centimetro la

hegemonio de konscio kaj ŝtatoj kun Islamo.

En Azio, ĝi estis grandega loĝantaro blokoj, veda hinduoj kaj tiel Tao-Shinto-

konfucea Barato kaj Ĉinio povas esti viditaj laŭ pli malgranda mezuro la saman disputon

kiu  deklaris  tion  en  Afriko,  krom  anstataŭi  kristanismo  de  Islamo  kaj  ke,  kvankam

nuntempe , aparte en Japanio kaj Filipinoj, povas esti konsiderata minoritata kompare

kun aliaj religiaj kulturoj.

En  Oceanio,  la  Protestanta  kristianismo  plimulto,  ne  ignoru  la  tradician

Aboriginal religioj, nek estas sciate kion relative egala ĉeeston de roma kristanismo en

la landoj de tiu kontinento.

Koncerne al interna kaj ekstera politiko, la preskaŭ universala akcepto de

enoficigis kaj protektita de la ONU "Homaj Rajtoj", provante Klerismo emo kiel la religio

de la homaro, malbonaj maskovestoj specife kristanaj valoroj en sia filozofia ŝvelaĵo.

Do, ĉ i tie ni malkonsentas de Melo kiel lia universala aserto ke la klerismo

fido estas en la DNA de la okcidenta civilizacio. Se nur pro tiu fido recargos establas la

sekvajn principojn:

1. La funda scio de naturo por fari ĝin utila;

2. Promocio de intelekta interŝanĝo;
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3. Toleremo;

4. Emfazo sur racio;

5. Sciu enciklopedia;

6. En la homa povo por fari la mondon pli bona tra:

6.1. Enrigardo; 

6.2. Libera ekzerco de la homaj kapabloj; 

6.3. Politika kaj socia engaĝiĝo; 

6.4. Uzu de racio mem; 

6.5. Libera volo; 

6.6. Kuraĝo uzi prudenton nekonsiderante la direkto de alia persono;

7. Opozicio al merkantilismo;

8. Opozicio al ŝtata interveno en la ekonomio, kiu estas regitaj de naturaj

leĝoj kiuj devus agi libere;

9. Emfazo sur agrikultura produktado, minado kaj brutaro kun malestimo

fare komerco kiel sterila aktiveco, pro tio ke estas nur interŝanĝo de riĉeco;

10. Kontraŭstari socian hierarchism;

Kvankam  ne  ignori  la  historian  kaj  politikan  efikon de  tiuj  ideoj  en  plej

okcidentaj landoj,  oni  devas konsenti  ke la Iluminisma teorioj  estas pli  referencoj al

celoj esti atingita ol filozofia konsenton kaj precipe politikaj kaj sociaj en la Okcidento.

Rezultas facile, tia ke en lia naskiĝloko, malgraŭ la strategia faktoroj kiuj plej registaroj,

speciale  de  landoj  nomitaj  kiel  "Unua  mondo"  kaj  existencial  celo  de  tiel  nomataj

"aperanta" landoj, kiel Brazilo; kio okazas estas la kultivo de certa intelekta elito, povos

utiligi akademie kulturaj varoj produktitaj de internacia 
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kultura interfaco kaj grandega peno de socia persvado, tra marketing, konvinki la plej

grandan parton de la  loĝantaro,  kiu  devas  aliĝi  al  tiuj  tezoj,  donita la avantaĝoj  de

scienco kiu "scio estas potenco".

Simple kontrolu la brazila situacio kiel ĝi aperas al la civita korpo instruado

procezo kaj, ĉefe, provante altiri homojn al la Teknika Eduko unua kaj kun emfazo de

urbaj kaj kamparaj laboristaj klasoj kaj, due, por aliri Supera Nivelo.

Ĝi  havas  mencii  ĉi  tie,  ĉar  la  antaŭa  observado,  ke  registaro  edukaj

programoj,  provi  konvinki  la  loĝantaron  pri  neceso  bona  interkonsento  kun  la

matematika kaj gramatikaj lingvoj, asertante ilin kiel Benchmarks por instruado kvalito

ĉeko,  malatentante,  ekzemple  ,  la  tradicia  emo  de  la  brazila  alteduko  favorante  la

Homaroj, en malutilo de aliaj sciencoj, precipe, Akurataj. 

Aliaj edukaj socia strategio en ĝeneraligita uzo en la pasintaj naŭdek jaroj

en Brazilo, estas la ligo de minimumo salajro nivelo (minimuma salajro) por profesia

praktiko iuj fakoj ligitaj al la procezo educativo kiel provizado demarŝon kaj postulo de

la labormerkato instigi la edukado kaj progreso de la lando. Kio, komune venas kurante

en  la  populara  deklivo  direkti  la  ekonomia  sektoro  de  servoj,  precipe  komercaj

praktikoj, kiel ekzemple relative favoran kompenson eblon sen konsiderante nepre la

akademiaj gradoj kaj la minimuma niveloj pagi, eĉ konsiderante la tuja socia riskojn de

diversaj malsanoj kaj malfortaj naciaj komercaj placoj, dum ligita al registaro projektojn

de emerĝa kaj ekstercentra nacio de nacioj tenante de ĉefurbo. 

Alia  konsiderinda  penado  en  Brazilo  enplanti  la  idealoj  Iluminismo

denuncante la malforto de universala deklaroj de Melo (2010) estas la naciaj programoj

kaj  instigoj  por  esploro,  etendo,  plibonigo de altranga personaro en especialización

programoj, mastroj, doctorados , postdocs kaj interŝanĝo kiuj mem, kaj estas direktitaj 
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al  minimumo proporcio de la civitanoj  de tiuj,  preskaŭ ekskluzive kiuj  profitigos  de

registaro programoj laboras en la reto de ŝtata publika supera eduko. Okupiĝis privata

publika alta edukado estas praktike ekskluditaj de tiu procezo. 

Koncerne  al  la  idealo  de  toleremo,  ne  nur  en  Brazilo  sed  en  pluraj

okcidentaj landoj, kio okazas estas ĝuste la malo, aŭ plej malbona, la apero de toleremo

por diferencoj. Tiu masko kiu rompas la ĉiutaga sociaj praktikoj de laboro, religia aŭ

seksa  ekzerco,  ne  kalkulante  kompreneble  la  lamentable  spektaklo  de  etna

maltoleremo kaj politika.

Koncerne  la  ideala  racia  aŭ  racia,  bona  laboro  rilatoj  de  tiuj  kiuj  estus

membroj de la klerismo socia elito, ofte solvis per institucia administraj  proceduroj,

ŝarĝita morala persekutadas, kiel estas la Federala Instituto de Paranao inter la jaroj

2010 -15 en la tuta stato de Paranao / BR. 

La plej rimarkinda ekzemplo de la fiasko de la klerismo raciisma idealo kaj

ĝia liberiga potencialon de la homaro estas neforgesebla kaj tragedia katastrofo de la

Dua Monda Milito, kiu asertis milionojn da vivoj, balaante la mondo en kolizioj inter

1939-45,  por  ne  mencii  la  sistema  kaj  flagrante  exterminio  afrikaj,  afro-posteuloj,

ciganoj, handikapuloj, mensaj, gejoj kaj judoj en la nazia morto tendaroj de Eŭropo kaj

Afriko. Ĉiuj racie planita kaj ekzekutita funebre.

Pri la idealo de enciklopedieca scio, en la lastaj okdek jaroj, pli ol iam, la

positivista deklivo en scienco, kaj aparte post la 1920, kun la laboro de la Viena Rondo

kaj la redakcio de Pragmatismo Lingvo kaj Logika Pozitivismo, klopodante apartigi la

metafiziko de scienca scio, precipe en la uzo de logika matematika lingvo koste de la

lingvo esprimis  tra  la  naciaj  lingvoj  kaj  ĝia  metafizika  bieno,  neniam dividis  ambaŭ

homa scio en ambaŭ fakoj kiel nun. 
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Kio kaŭzis, kiel reago, speciale tra la kritika raciismo de Karl R. Popper, la

rekonstruo de kosmoscienca ligilo de homa scio kontraste al akademiisma doktrino de

fakoj  por  integritaj  vido  de  homa  scio  (kosmologia),  deduktismo,  inklino  kaj

falseabilisma kiu ebligas Scienca granda kreiveco, novigo kaj logika kaj teoria efikeco. 

Koncerne la Klerismo idealo de homa potenco por fari la mondon pli bona,

tra la sub-erojn, kiuj povas esti viditaj, precipe en Brazilo estas: 

a)  Introspekto  -  estas  preskaŭ  kvalito  individuoj  malkvalifikita  kiel

patologiaj, psicossialmente paroladu kaj kiel fonto de sufero ĉe la vido de mondo socio

kaj meĥanismismo , atomismo, skeptika kaj individualista; 

b) Libera ekzerco de homaj kapabloj -  kio okazas estas senkonscia provo

disvolviĝo kaj materiiĝo de la koncepto de "viro-maŝino", kiu, aldonita al la idealo de

portugala produktado eligo,  reĝante en Brazilo,  kiu konkludas la homa eluziĝo al  la

limoj de sia fizika kaj mensa forto por la labormerkato, kiu observas estas formantan

edukado por  la  profesia  merkato,  kiu  investas  iomete en disciplinoj  kiuj  promocias

kutimoj kaj la disvolviĝon de la intelekta ĉefurbo / kultura itinero al homaj kapabloj. En

aparta,  kontraŭe  al  la  kapablecoj  postulitaj  en  la  merkato,  kiel  liber-entreprena,

entreprenemo, politikaj kaj funkcia racia kritiko, artoj, muziko, estetiko kaj libereco de

penso. Mallonge, la Homaroj;

c) politika kaj socia engaĝiĝo - En aliaj okcidentaj landoj, diverse, ŝajnas ke

idealaj pli aŭ malpli evoluinta. Tamen, en Brazilo, krom la supre antaŭe, kion ni vidas,

speciale ekster grandaj urbaj centroj, estas la plantado de la antikvaj lusitana ideoj de

produktado, te la povo koncentriĝis pri civitanoj kiuj estas terposedantoj, kiu havas la

socia konsidero de largxa kaj efika reto de rilatoj diversaj kaj korporaciaj interesoj kaj

havas ledon, te financan rimedojn rezultanta de enspezo kaj, se eble, per agado en
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ŝtata publika oficejo de la Administra aŭ aliaj akiro de juĝa kaj / aŭ leĝdona branĉoj.

Sekve, kiel atendis por iamaj sklavoj kaj iamaj sklavoj, oficistoj kun malmulta instruado

kaj jugulados la proprieto de la rimedoj de produktado de la unua grupo priskribita ene

difinitaj,  politika-socia devontigo investi  en la demokrata kontrolo kaj  ko-partoprena

ŝtata publika varoj kaj investo en via kvalito de vivo? Ĝi estas io kiu restas esti farita en

Brazilo;

d) Uzo de la racio mem - En Brazilo ni povas diri kun preskaŭ tuta certeco ke

forestas la sperto de tia koncepto de forta kaj ĝeneraligita maniero en la populacio. Eĉ

nur ĉar  en 2007 estis  reveno de la temoj de Filozofio kaj  Sociologio deviga vojo al

mezlernejo. Kaj tamen, kun minimumo rekomendo de la Ministerio de Eduko, semajna

hor-leciono! En lando kies loĝantaro havas la historion priskribis supre, la uzo de la

racio estas ege danĝera ĉar ĝi konkludas la necesaj sociaj  konfliktoj kaj subteno por

aŭtonomio, kiu tiel  diri,  ekskludi  tiujn kiuj  tiel  pafarkon, la sociaj  retoj de reciproka

helpo  kaj  diskriminaciis  kiel  "maldekstren",  la  "revoluciuloj",  la  "freneza",  la

"nerealisma". Eĉ inter la tn "intelektuloj", prudento rekomendas modereco kaj adapto

al la tn "politikan korektecon", foje eĉ en malfermita opozicio al la leĝoj en forto; 

e) La libera volo - Donita la pli supre al la ĉeestanta, kiel praktiki ĝin sen

paganta  la  socian  prezon,  politika  kaj  ekonomia,  rezultanta  de  la  paneo  de  socia

kontrakto priskribitaj en tian socion? 

f) Kuraĝo uzi propran komprenon de aliaj nekonsiderante direkto – ĉi tie

estas ripetita la demando proponita supre. 

Tiu  sence,  finante  kritikon  de  la  bonega  teksto  de  Melo  (2010)  estas

konsentante kun via komenca investo sur la ĉelologio  kaj genetikaj inserción de 
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klerismo idealojn kaj celojn en okcidenta socio, speciale la brazilaj kaj Paraná.
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