Alberto Torres
Li uma dissertação de mestrado apresentada na Universidade Católica de São
Paulo em 1978 por Teotônio Simões.
A primeira curiosidade foi saber que o autor, Teotônio, achou num sebo em São
Paulo, um livro escrito de Alberto Torres. Leu e gostou. Resolveu escrever a sua
dissertação de mestrado sobre o mesmo. Teve a seguinte dúvida, porque escrever sobre
um pensador brasileiro, o melhor seria escrever sobre um filósofo francês, alemão,
inglês que lhe daria muita projeção. Mesmo assim escolheu Alberto Torres, falecido em
1916.
Alberto Torres foi ministro da justiça de 1806 a 1897 e foi governador do Estado
do Rio de Janeiro entre 1898 a 1900 e fez parte da Corte Suprema do Brasil de 1901 a
1909. Achava que os brasileiros deveriam estudar seus próprios problemas e encontrar
suas próprias soluções. Não acreditava em fórmulas estrangeiras para as soluções dos
problemas brasileiros. Era anti-racista e condenava vigorosamente a urbanização. Um
dos seus discípulos foi Oliveira Vianna.
Torres foi um pensador autoritário e foi totalmente esquecido pela revolução
brasileira de 1930. Depois disso, praticamente ninguém mais leu Alberto Torres.
Alberto Torres dizia que era original em seu pensamento, mas na verdade
contém muitas idéias do inglês Herbert Spencer, Augusto Comte e Saint-Simon.
O interessante é Farias Brito um filósofo brasileiro, totalmente esquecido. Em
Guarulhos existia a Faculdade Farias Brito que mudou depois para UNG- Universidade
de Guarulhos.
Em um livro sobre filosofia em todo o mundo “Word philosophies” de Ninian
Smart quando trata do Brasil cita somente Leonardo Boff devido a “Teologia da
Libertação”.
Farias Brito e Alberto Torres foram esquecidos pelos brasileiros devido a
ditadura de Getúlio Vargas, pois o integralista Plinio Salgado, falava que seguia o
pensamento somente de tais brasileiros. Isto também aconteceu com o Gustave Le Bon
que escreveu um livro sobre as massas e que era de cabeceiras de Mussolini e Adolfo
Hitler, fazendo com que o mesmo fosse esquecido totalmente.

