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Resumo: Este projeto de iniciação didática tem como objetivo a 

investigação dos princípios do conservadorismo político em 

dois colunistas do jornal A Folha de São Paulo: Luiz Felipe 

Pondé e João Pereira Coutinho. Este objetivo se relaciona com 

as propostas das disciplinas CS 7131 e NS5131 do 

departamento de Ciências Sociais e Jurídicas, que são a 

discussão, o estudo e a formação moral entre os alunos do 

Centro Universitário FEI e, portanto, este projeto também tem o 

objetivo de acumular estudos de caso e análises da filosofia 

moral para serem apresentados em sala de aula, propostos como 

exercícios e como base para eventuais questões de prova.  

 

1. Introdução 
   Por conservadorismo político entendemos a tradição da 

filosofia moral e política inaugurada modernamente por 

Edmund Burke (1729-1797) e presente hoje em partidos 

normalmente associados à esfera da direita iluminista, cujas 

bases filosóficas se associam à uma preservação das instituições 

(política) e dos hábitos (moral), em contraste com uma proposta 

revolucionária  [2]. Este objetivo se justifica pela pertinência da 

formação moral em nível superior, sendo uma das principais 

atribuições deste ensino a apresentação dos sistemas culturais 

(morais) da humanidade [3] e, especificamente, do ambiente 

brasileiro. 

 

2. Metodologia 
   Para atingir tal objetivo, a metodologia é de revisão 

bibliográfica das obras de Coutinho (2014) e Pondé (2012) e 

dos artigos destes colunistas publicados em A Folha de São 

Paulo. A partir da perspectiva dos autores citados, é possível 

classificar e detalhar como cada artigo reflete os princípios dessa 

filosofia política. 

 

3. Referência Teórica 
   Coutinho (2014) estabelece seis princípios conservadores que 

ainda atuam no século XXI, seja nas bases dos partidos 

conservadores, liberais ou relacionados com alguma forma de 

tradição religiosa. São eles: A Ideologia Conservadora, A 

Imperfeição Humana, O Sentido da Realidade, Os Testes do 

Tempo, A Reforma Prudente e A Sociedade Comercial [1]. No 

princípio da imperfeição humana, por exemplo, o 

Conservadorismo afirma que a razão humana, e a consequente 

moralidade e ação política, é estruturalmente incompleta, falha e 

insuficiente para a condução de uma planificação absoluta do 

bem e da felicidade. Assim, a racionalidade humana não pode 

resolver o mal, mas o conservadorismo opta por escolher 

sempre o mal menor, as realizações possíveis dentro do 

contexto adequado. 

 

4. Resultados Parciais 
Trecho da análise de um artigo do Coutinho “O clima 

no Divã” – 05/01/16 

   (...)O máximo aceitável pelos estudiosos do assunto são dois 

graus centígrados, e eles trabalham para não deixar 

ultrapassarem esse limite, que se viesse a acontecer teriam 

consequências caras a todos que habitam a terra. Houve 

mudanças rigorosas por parte dos órgãos que gerenciam e 

fiscalizam a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, mas 

precisamos ainda que o homem coloque a mão em sua 

consciência e lance fora seus preceitos individuais egoístas(...). 

Trecho da análise de um artigo do Pondé  “ Pragmatismo da 

Fé” – 11/01/16 

   (...)A espiritualidade da humanidade sempre foi um quesito 

importante dentro da sociedade, tendo sido um tema sempre 

constante e bastante discutido entre as partes que o compunha. 

Podemos dizer que seu significado esteve sempre relacionado à 

busca incessante de sair da condição de mero existente e 

encontrar o sentido da existência, de sua finalidade enquanto ser 

humano(...). 

Foram analisados até aqui 34 artigos, dentre os quais 17 foram 

do Coutinho e 17 do Pondé. A análise consistia em identificar e 

relacionar os princípios conservadores com o nosso contexto. A 

frequência dos princípios se deu assim: nos artigos do Coutinho 

foram identificados pelo menos 11 vezes o princípio do Sentido 

da Realidade, 7 vezes o dos Testes do Tempo, 2 vezes o da 

Imperfeição Humana, 9 vezes o da Sociedade Comercial, 5 

vezes o da Ideologia Conservadora e 2 vezes o da Reforma 

Prudente. Já nos artigos do Pondé: 16 vezes o princípio do 

Sentido da Realidade, 4 vezes o dos Testes do Tempo, 5 vezes o 

da Imperfeição Humana, 4 vezes o da Sociedade Comercial, 7 

vezes o da Ideologia Conservadora e 4 vezes o da Reforma 

Prudente. 

 
Figura 1 – Coutinho(Esquerda) e Pondé(Diteita). 
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