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PREFACIO

o trabalho que offereço á Litteratma pau'ia, e em particular
ao§! llleu discipulos, tem uma razão de ser, que exig'e curta explica
ção. A litteratma, como é sabido, compõe-se de duas categorias de
obras: composições originaes, na substáncia e na f61'ma, hori onte
rasgados pela intlúção do genio, que relmem os characteres da obra
prima da intelligéncia, e composições mais modestas, que consideram
o progresso intellectual pelo lado util, como objecto de educação e
de ensino, como homenagem ~xclusiva ao verdadeiro, e que, neste
sentido, teem tambem seu merito real, e um logar especial na litte
ratura de um povo.

As Noções de philosopltia teem o triplice merito de obra o1'igi
nal, verdacleim e util.-O systema nellas contido é a concepção de
um dos genios mais privilegiados dos tantos que a humanidade tem
produzido, e cuja exposição é f!3ita por uma das intelligéncias mais
robustas e mais illustradas da geração actual. Kl'a~lse revive em
Tibe1·gltien. Tiberghien continua Krau e. Os dous genios se con
sorciam no mundo superior das ideas. Ó vivo univel' aliza e popula"
l'iza o morto, completando-o na posteridade.

E' neste entido que as Noções de philosophia teem o merito da
originalidade e da verdade. Expõem um systema novo, que renne
todos os characteres da verdade.
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:\1as, com referencia ao auctor das Noções) não ha originalidade
alguma; porquanto, elle limitou- e, após longo e consciencioso e tudo,
apó dez annos de explic.'l\ão oral, a formular em miniatura o grande
y tema de Krau e, exposto, explicado e completado por Tiberghien·.

Adoptou com fidelidade o plano da expo ição deste, dando·lhe pro
porções adequadas ao ensino e cing'indo-se, quanto lhe foi possivel,
ás regras do metllodo didactico. Assim recluzido, o ystema de Krause
e de Tfiberghien colloca- e ao alcance de todos. Tal foi o no o unico
fito, com esta publicação. Almejamos populariza-lo no Brazil, facili
tando-lhe a inteUigéncia, como o talento superior de Tiberghien, na
e pllera maÍ5 eleyada da originalidade, o tem popularizado no mundo
inteÍl·o.

E' neste entido que as Noções de plllÍlos01Jhia teem o merito da
utilidade. Tractam de vulg'arizar um sy tema original, que reune
todos os characteres da verdade, e dá a solução mais completa, quanto
é facultado ao homem, do' grande problema da scieucia.

As partes de que se compõem as oções estão collocadas na ordem
l'ecommendada por Tiberghien, na exposi\ão do systema: Inil'oducção
á philosoplria, Psyc7wlogia o/t Sciencia da ctlma, Logica ou sciencict
do conheci'mento, JoletCtlJhys'ica 07t parte synthetica da sC'iencia) )!Ioral.
Seguimos, em cada uma daquellas partes da philosophia, o plano e
as grandes divisões do auctor dellas, accrescentando unicamente a
divisão menor em §§. visto como destinamos este livro ao ensino.

As obras de Tiberghiell, poi , bem como aquellas que tractam do
systema de Krause, e entre ellas o Curso de Psychologia de .à.hrens,
deverão ser consultadas como expositores das Noções.

Duas palavras acerca da fÓlma deste livro. ,

A· falta ele um elicciomu:io, como o da Aca,demia Fmnceza, cujo
manusear nos fosse imposto por al1ctoridaele competente) tem reduzido
nossa orthograpllia a um verdadeiro ca,hos.

Parece que se poria cobrO a isto, acceitando-se a opinião ela gene
ralidade dos escriptores contemporaneos, que entendem dever ser no sa
orthograpllia etymologica; porém assim não succede,porque uns e
guem o systema etymologico em todos os vocabulos, seja qual for !l,

sna proceelencia, entretanto que outros opinam para que eja adoptado
apenas nas palavras derivadas do latim, prevalecendo para as outras
o uso.

SeguÍllIo a opinião destes toda a vez que a orthograpllia latina
não estava em opposição com a prolltlucia portllgueza, uem com a
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indole da nossa língua; e, pori so, encontrarão os entendido ne. ta
obra alD"umu innovaçõe, Affiançamo) porém, que teem ellas a seu
favor auctoridades muito respeitavei .

No que concerne ao uso do arcento, tamoem nos affa tamos da
opinião de Garrett, actualmente muito em voga, que preceitua seja
accelltnada toda e qualquer homographa,

Entendendo que tal doutrina inça o dizer porLuguez de grande
cópia de accentos superfl.uos, re triugimo-Ia pela seguinte, que no
foi bondosamente fornecida pelo Dr, Augu to Freire da Silva, muito
illu trado professor cathedratico da ling'ua vemarula, no cur o de
preparatorios da Faculdade de Direito de São Paulo:

PRINCípIO GERAL,

Na di tincção das homogral)has, uma deilas nunca deve levar a.cceJlto,
Regras que ensinam- a conheceI' as l101nQgl'aphas q~te menca devem

leva?' accenfo:

Ln Dadas duas homographas, sendo uma deIlas palan:a aguda,
seja esta a accentuada, como, amQ?'á (futuro), amal'a (pl:eterito mais
que perfeito). .

2,n Dadas duas homographas, sendo uma deila palavl'a e. druxu]a,
seja e ta a accentuada, como, pégada (substantivo), pegada (partioipio.)

3,n Dadas duas homographa, sendo ambas palavras agudas ou
grave , seja accentuada a que pedir accento mai forte, como, pô,'
(verbo) P01' (preposição); fóm (prepo ição), fom (,erbo),

l\Iui limitado é o número de pa.1avl'U homographa, com tres fór
mas; por essa razão não a incluimos naqueIla regras. Facil, porém,
é a sua di tUlCçâo, uma vez que accentuem de preferencia as aguda
e esdruxulas, e, na falta deila as gTa,e que pedb'em acoento mais
forte, como e vê dos exemplos seguinte : avó (mãe de pae ou de
mãe), avô (pae de pae 011 mãe), avo (terminação de adjectivos nu
meraes cardeae); bebeI-ás (ftltmo), bébel'as (figo temporão), bebel'as
(mais que perfeito) ; deveI'ás (futuro), devéras (adverbio), devems (mai
que perfeito).

lia ainda muitos vocabulos que correm por am sempre accentuado ,
sem necessidade algtUl1a, visto que não teem homogTaphos, com que
se po sam confundb'. Neste poncto, acceitamos sem restricções a opi
nião de Garrett, que nunca o. accentua. Sirnt de exemplo os adyel'
bio , 'ca) ja) la) e os futuros dira) fara) havel'a) sel"a) fera,



Finalmente, apezaI: do desejo e do cuidado que tivemos para que
ao obra saisse limpa de erros, não o conseguimos. A errata remediará
este mal, ao menos naquelles erros que possam alterar o pensamento
e as regras inVaI'iaveis da accentuação dos termos. Os outros serlLo
cOl'1'igidos pela intelligéncia do leitor.

S. Paulo, 14 de Dezembro de 1877.
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INTRODUCÇÃO GERAL

CAPÍTULO L

NOÇAO DE SCIENCIA

A definição de Philosophia é de difficil comprehen
são, para aquelles espiritos que não estiverem ja prepa
rados, pelo estudo da sciencia em geral, seu objecto,
suas condições, suas pa).'t~s; porque é, no amago da
sciencia inteira, que a philosophia occupa logar especial.

Esta convicção dictou-nos o proposito de estabelecer
mos, como introducção indispensavel ao estudo da philoso
phia, o conhecimento das noções principaes, contidas
na noção geral da sciencia, uma e intell'a.

Sciencia é o conjuncto systematico de conhecimentos
verdaden-os e certos, ou o systema de verdades evidentes.
Estes conhecimentos são adquiridos pelo entendimento,
e formulados na linguagem, de conformidade oom o
princípio do verdadeiro.

Arte é o composto de obras inspiradas pela llUagl
naçã', e desenvolvidas em fórma harmonica, de confor
midade com o princípio do bello.

Aquella definição contém, pois, 1. .A jó1'ma da scien
eia; II. .A materia da sciencia; III. O instrutnento da
sciencia,
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I
Fórma da Sciencia

.A. f6rma da sciencia é o systema que designa um todo
composto de diversas pa1'tes ligadas comsigo mesmas,
ou dependentes umas das outras. A idea de systema
se exprime meJ!1or, nos seres organicos, porque, em um
organismo, as partes ou orgams vivificados pela mesma
força, existem pelo todo e para o todo.

O organismo reune necessariamente tres condições:
unidade, variedade e hannonia. O mechanismo não tem,
a mesma unidade, nem a mesma variedade, nem o
mesmo encadeamento das partes, como o orgamsmo.
.A. sciencia, como systema de conhecimentos, é um todo
organico, não um todo mechamco. E' o conhecim,ento
organizado ou a organização do conhecimento) com uni
dade, variedade e harmoma. Deste modo, os nossos
conhecimentos formarão um s6 todo, um corpo, offere
cendo entre si os mesmos contrastes,. como nas diversas
ordens da realidade; deste modo, ainda os 110SS0S conhe
cimentos não serão exteriormente reunidos ou aggre
gados, mas intimamente encadeados pelos laços do ra
ciocinio e da demonstração.

Tendo assim recebido f6rma systematica, ou estando
organizada, a sciencia adquire mais o genero de belleza
que lhe convem, tornando-se obra de arte, porque o
belio não se separa do verdadeiJ..o; antes o denuncia,
é seu brilho, porque tambem se manifesta precisamente,
onde ha organização, unidade, variedade e harmonia.

.A. scicncia tem, pois, sua belleza, quando realiza as
condições da organização.

TI

Materia da Sciencia

O que constitue a matcria da sciencia é o conheci
mento ou o sabe1'. A ignonmcia é a auséncia da scien
cia, como' o conhecimento é o seu conteudo.
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Na mais lata accepção da palavra, o conhecimento
designa aquelles actos, pelos quaes o espirito tom cons
ciencia de um objecto, ou attinge uma cousa qualquer.
Portanto, quer o espirito perceba" um phenomeno ou
uma lei, uma substância ou uma relação, ha sempre
um conhecimento. .

Assim comprehendido, o conhecimento abrange todas
as operações do pensamento, a noção, o juizo e o ra
ciocinio. A noção é o conhecimento de um objecto
isolado, considerado em si mesmo. O juizo é o conhe
cimento da relaçãO, entre noções ou objectos, ou entre
uma substáncia e uma propriedade, ou entre duas pro
priedades ou duas substáncias. O -raciocinio é, em:fim,
o conhecimento da relação, entre juizos. Na proposição
simples, ha duas noções, o subjeito e o attributo;
o juizo se formula grammaticalmente na proposição,
como a noção, no nome; o raciocinio se enuncia
na phrase ou no periodo. Ha no conhecimento dous
termos distinctos: o subjeito que conhece, o objecto que
é conhecido. O subjeito é sempre o espirito humano,
considerado como faculdade de pensar, ou como intel1i
gente. O objecto do conhecimento é uma cousa qualquer,
finita ou infinita, existente como substáncia ou como pro
priedade. O conhecimento é propriamente a relação,
entre o pensamento e seu o1;>jecto, de qualquer f6rma
que esta relação se exprima.

Os conhecimentos humanos são vulgares ou imperfei
tos: scientificos ou perfeitos; porém a sciencia, como
conhecime"nto organizado, deve excluir o erro e a dú
vida, para s6 admittir a verdade e a certeza.

O conhecimento ou a relação, entre O' pensamento e
seu objecto, pode ser uma r~lação qualquer, verdadeira
ou falsa. Quando os termos sào conformes, a relação
6 verdadeira, ou se chama ve1'dade; quando contmrios,
a relação é eTronea, ou se chama e1·ro. Ou ainda, ha
verdade, quando o espirito conhece o objecto, tal como
é em si, conforme sua propria essencia, quando ha equa
ção, ontro o subjeito e o objecto. Ha, pelo contrá-
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no, e1'1'o, quando o espirito não conheoe o objecto,
tal como é em si, quando não ha equação, entre o
sl'tbjeito e o objecto. Mas, em virtude da propria
limitação do espirito que conhece, a verdade pode ser
certa ou duvidosa. A certeza une-se ás verdades fixas,
emaizadas no espirito; a dúvida é a abstenção de toda
a affirmação e mesmo de toda a negação. O systema
que pretende que a Mrteza é possivel, que a sciencia
é accessivel ao espirito humano, 'chama-se dogmatismo;
a dúvida, erguida á altura de princípio, chama-se scep
ticis'lno.

A certeza é o termo final da actividade intellectua1.
Suppõe a verdade, como a verdade suppõe' o conheci
mento. Resume· toda a materia da sciencia.

m
Instrumento da Sciencia

o instrumento da sciencia é o methodo. E' por melO
do methodo, que o pensámento caminha dirr.ito para
seu fim, no processo da indagação e construcção do
systema; é ainda pelo methodo que o pensamento sus
cita a questão da certeza, afi'asta as dif:fi.culdades, dissipa
o eITO e a dúvida, que são os dous desvios da intelli
géncia.

Methodo é, pois, o caminho que o pensam/enio deve
seg~ti'r, para conhece?' Ct ve?'dacle, e para adqui?-i'r a certeza.

Esta direcção é dupla, porque é determinada pelos
dous modos que temos de conhecer as cousas, a intui
ção e a deducção. A intuição é a concepção das cou
sas consideradas directameI!te em si, taes como são, ou
ao menos como nos apparecem. A deducção é a con
cepção indirecta das cousas consideradas, em sua causa
ou em seu' princípio, taes como devem ser. Dahi a
anólyse e a synthese.

A anályse repousa sobro esta proposição: cada cou
sa tem uma essencia pro)J?'ia, e pode ser reconhecida
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em SI mesma, feita a abstracção de sua causa. A syn
these, sobre esta outra proposição:, tudo que é finito,
tem uma ca'usa, e pode ser reconhecido nelia, porvia
do raciocinio, qualquer que seja a natureza propria do
objecto que se deduza de um princípio superior.

A anályse é o instrumento das sciencias experimen
taes, tambein chamadas sciencias de fiLcto ou de obser
vação. A synthese é o instrumento das sciencias de
raciocinio, COIl).O as mathematicas, que são fundadas. na
idea de quantidade, e as sciencias mames e politicas,
que são fundadas no princípio absoluto do bem, do
belio, do verdadE:iro e do justo.

Como dous ramos do methodo, a anályse e a syn
these difl'erem, quanto ao seu poneto de partida, quanto
á sua marcha, e q'uanto ao seu termo ou fim. A pri
meira segue direcção ascendente, elevando-se progres
sivamente ela variedade das cousas á unidade do prin
cípio do finito ao infinito, do erreito á causa. A se
gunda principia, onde acaba a anályse, e segue direcção
contrária, de cima para baixo, descendo da unidade
suprema á variedade dos seres, do infinito ao finito,
da causa ao efl'eito. Applicaela ao complexo elas cou
sas, a anályse principia no elt, e atravessa o universo
até Deus; a synthese então parte ele Deus, e nos con
duz pelo mundo até o eu. Dahi a dupla base, intui-.
tiva e deductiva, sobre que assentam os ponctos capitaes
da sciencia.

As regras g mes do methodo prescrevem ao espirita
a necessidade ele se conformar com as condições do sys
tema, na construcção da sciencia: 1. o encarando o objecto
do pensamento, em sua unidctde; 2. o elecompondo-o na
variedade das especies ou dos elementos que eUe con
t6m; 3. o attinginelo o objecto, em sua harmonia interior.
Correspondem estes tres aspectos ás tres leis do pen
samento, these, antithese e synthese, conforme as quaes
o objecto ó considerado, em sua unidade indiTisa, na oppo
SiÇãO das suas pm:tes, e na combinaçãO dos seus elementos.
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Subjeitando-nos ás regras do methodo, procedemos
por definição, por divisão e por demonstração.

A definifcio expõe as propriedades fundamentaes e
distinctivas do objecto, ou determina o que se chama
comp1'ehenscio do objecto; a divisão expõe as partes ou
especies contidas no objecto, ou determina o que se
chama extensão do objecto; a demonstração liga ao
objecto, pelos laços do raciocinio, os elementos da exten
são e da comprehensão, e une o proprio objecto ao
todo superior, no qual elle .encontra a sua razão de
ser ou o seu fundamento,
. Eis aqui a definição da sciencia considerada no tri
plice aspecto da. materia, da fórma e do meio.



CAPÍTULO II.

CONDiÇÕES DA SCIENCIA

A questão da possibilidade da sciencia, como syste
ma de verdades certas, ja é objecto da sciencia, e
exigindo maduro exame, não pode ser resolvida nesta
introducção. Aqui é da nossa competencia unicamente
estabelecermos as condições' da sciencia, ficando pre
supposta a sua possibilidade..

As condições da sciencia resultam da propria defini
ção de sciencia, e são em número de tres: materiaes,
formaes e inst1"Umentaes.

I
•Condições materiaes

As condições matcriaes se referem á materia da
sciencia, ou á verdade e á certeza, e provocam imme
diatamente o gravissimo problema da verdade e da
certeza dos nossos conhecimentos, ou do válor objectivo
do nosso pensamento.

Cousa mnito facil é a definição da verdade « a rela
ção adequada, entre o pensamento e o seu objecto»;
difticillima, porém, quando se tracta de saber quando
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o pensamento é conforme ao seu objecto, ou quando o
homem pode com certeza conceder ao seu pensamento
valor objectivo. Nestes termos, a questão parece inso
luvel, o que inclinou muitos il1ustres philosophos a
abraçarem o scepticismo. Fundaram-se ol1es nos seguin
tes argumentos:

Os nossos conhecimentos s[o adquiridos, ou por meio
dos sentidos, ou por mei da mzcio.

No primeiro caso, o conhe'cimento suppõe a existen
cia de um intermediario, entre o subjeito e o objecto
do pensamento; porque só percebemos os objectos exte
riOl'os, por meio dos orgams proprios, em virtude da
impressão por elles feita nos nervos, e, portanto, é per
mittida a supposição de que taes objectos estao ja
desfigurados, quando se apresentam ao espirito, depois
de terem passado pelo canal dos sentidos.

No seglmdo caso, si os conhecimentos da razão não
teem o mesmo inconveniente, nos conduzem, entretanto,
ao mundo das especulações, ao dominio do infinito e
do absoluto, onde a incerteza parece mais graTe, que
na região dos phenomenos.

E' verdade que a difficuldade parece dissipar-se,
quando o espirito conhece a si proprio, visto como, no
conhecimento íntimo, o subjeito e o objecto são identicos.
Mas ainda aqui, o que o espirito conhece de si proprio,
é sempre o pensamento, e, portanto, tracfa-se sempre
de saber si o espirito é realmente o que pensa ser.

A. consequencia desta situação é, pois, a dúvida, e
como carecemos de toda a certeza, a nossa dúvida é
~miversal. E, entretanto, o destino da sciencia está
todo dependente da solução deste problema.

Oonsideremos, porém, os termos, mais de perto.
Ra duas sortes de dúvida: a dúvida' dos scepticos,

proposta ousadamente, como palavra final da sciencia,'
e a dúvida provisoria e methodica, a dúvida de Socrates
e de Descartes, que é o começo da sabedoria. A.quelles
duvidam por duvidar, estes, para chcgu mais segura
mente á verdade. A. dúvida definitiva dos primeiros é
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o vacuo, o nada, a morte da intelligéncia; a dos ulti
mos é luz e iniciação para a philosophia.

A dúvida methodica tem suas vantagens: allivia o
espirito da multidão de noções incoherentes e confusas; _
resguarda-o das infiuéncias por vezes fnnestas de edu
cação, de familia e de nação; provoca o exame, e for
tifica a independencia do pensamento.

Entretanto, nas circumstáncias em que ficou exposta
a questão, pensam os auctores modernos, mais conceitua
dos, que é necessario proceder com methodo, entregar
ao scepticismo os objectos que suscita~em a menor dú
vida, e procurar, antes ele tudo, uma verdade primaria,
que seja evidentemente incontestavel para todos, at6
mesmo para os scep.ticos. Esta verdade, que deve
'sor superior á opposição que existe, entl'e o subjeito
que conheõe e o objecto conhecido, e sel'vir de base a
todas as outras, é o poncto de partida da. sciencia.

Occuparam-se della successivamente Descartes, Fichte
-o KTause. O primeil'o, duvidando de tudo, notou que,
apezar q.o esforço que imaginava a favor da dúvida,
sua dúvida ora, entretanto, uma manifestação de seu
pensamento, e seu pensamento uma manifestação de
sua exi~tencia; tomou por poneto de partida a fórmula:
(1 Eu penso, logo existo,» e l'econheceu a certeza na .evi
déncia que acompanha a verdade.

O segundo pI:ocmou fórmula mais simples que o ra
ciocinio, e propos para poncto de partida o juizo iden
tico, assim concebido: Eu=eu, ou eu sou eu.

O tel'ceiro, emfim, observando que o raciocinio de
Descartes tem tres termos,. que o juizo de Fichte cOlf
tém dous, quando o poncto de partida suppõe só um,
deu por base da sciencia uma simples intuição, o pen
samento eu, que se acha em todas as operações do es
pirito, e não ·pode !/uscitar contestação alguma da parte
do scepticismo.

Ora, si, neste momento, não podemos eliscutir o poncto
de partida da sciencia, sustentamos, comtudo, que a

2



,in~ag~ção de\le ,é t0 pl~me~I;o objecto, e ,Sl1a existencia
a prirríeira condiç~o d~ tsciencia.

,CoW .UJ;n ,poneto de ;pa,rti.d~, a lilluest~o d,a possibili
â,~d,~ da v,erdade .e da qertez~ fica resolvida, ai) menos
~W par,te, en;l s·\la origm;n, o que ja é muito, para quem
~l;tb.e ,apPwci~r La .~d~ncia. .

II

.C~;ndi~.ões for~aes

A sciencia encarna-se no systema. Ja sa~emos que
l}s co~dições fio s~stema, unidade, variedade e harmo
nia, cor~'esponde~, termo por termo, ao todo, ás partos
e ás suas relações. Convem' agora applicar cada uma
des~as condições á ~ciencia, considerada em seu con
jlllctO, ant~s fie qual,quer divisão.

§ 1. o UNIDADE DA SCIENOrA.

A. sciencia, como syste.ma, deve ser uma, 011 'deve
ter unidade. E' indispensan11 q1J.e todos os R.QSSQS

conhecimentos formem um s6 e mesmo tod.@, um s6 e
mesmo corpo de doutrinas, sem solução, nem. @ontradic
ção. E como o conhecimento contém 'a distinação do
subjeito é do objecto, de-ve elle ser um e inteiro, nesta
dupla phase.

.contliderados sub;'ectivarn.ente, ,cumpre ~ue nossos p.en
sament.os, ap.ezar ,ele sua varie,dade, se reunam em mÍl só
e mesmQ pensfl,mento, ou constituam no espirito uma
p.o·çã.o unica, envolyen4o todas as noções possiveis que
se encontrarem na consciencia humana.

Cop.sí~erados obJec,tiva1'J'?ente, 'cumpre que o objecto dl:j.
s,citmcia seja wm em si mesmo, independentemente do
n6s, wm e' o mesmo para todos, no tempq. e no espaço;
ou que e:;ista um ser de toda a realiclade, que contenha
tudo que é, e f6ra do qual não possa existir cousa
~lgmn!1. Logo é impossivel a concepção da realidade
em· duas ou ma~s partes pepa?'adas, sem qllebra da lll'i-
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daue do objecto do pensamento, e da impossibilidade
da sciencia, como systema. .

:Reconhecida a verdade, ou a ~quação entre o subjeito'
e o objecto, cumpre, finalmente, que a unidade sub
jectiva da intelligéncia coincida com a unidade objec
tiva da realidade, de modo que o pensamento, um e
inteiro, que está em nós, reflicta exactamente o ser que
nos ê superior.

O ser da realidade inteira é Dells.
A unidade da sciencia é commummente expressa

pelos philosophos no pensamento do princípio. P.rincípio
é o que é primeiro, na ordem das existencias, o mais
elevado, na hierarchia dos seres, o que serve de razão
e fundamento ao resto.

Si a sciencia é possivel, o espirito~ deve reconhecer
o objecto, um e inteiro, do pensamento, como princí
pio unico da realidade inteira, e o princípio da reali
dade inteira, como princípio unico dos conhecimentos.

§ 2.° VARIEDADE DA. SCIENCIA..

A unidade, porém, não é a unica condição do sys
tema. Deve haver tambem var'iedade na sciencia, con
tendo multiplo, partes diversas que possam r'eunir-se no
to~10. . Com este princípio, se realiza a plen'ifJude ua
SClenCla.

A va'riedade aifocta o subjeito e O' objecto da sciencia.
A variedade subjectiva consiste nas diversas ordens

. de noções, de conhecimentos, ele theorias que se incluem
na concepção completa do princípio.

A va1'iedade objectiva consiste nas diversas ordens de
seres, de propriedades, de forças, de leis ou fórmas,
que enchem o mundo, ou que estão contidas, na rea
lidade inteira. E' assim que distinguimos, no complexo
das cousas, espiritos e corpos, corpos organicos e inor
ganicos, e assim por' deante.

A ve1'dade preceitua que as duas mdens do pensa
mento se harmonizem, que a divorsidade das' cousas
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seJa comprehendida, tal qual é, ~e modo que cada de
terminação cIo ser fique sendo objecto de parte deter
minada de conhecimentos.

§ 3. o HAl~MONIA DA SCIENCIA

.A scie.Dcia tem partes, como o organismo tem orgams ;
mas ambos conservam a sua unidade: o perfeito accordo
dos elementos da variedade com a unidade constitue a
harmonia. .A harmonia exprime a va1'Íedade na uni
dade; porque é a unidade que é a noção primaria ou
o princípio, e é, na plena unidade do prinoípio, que se
devem procmar os elementos da variedade. .A fórmula
da harmonia, ou a condiçáo de qualquer organização
completa, é, pois, 'uni't' sem confundir, e tl-isting't6Í't' sem
separa1'.

A história da sciencia fornece a medida desta lei,
sempre que os philosophos fizeram deUa appl~cação par
cial ou exclusiva. As aberrações philosophicas nascem
do predominio concedido á unid ade sobre a variedade,
ou á vaTiedade sobre a unidade. No primeiro caso,
temos o pantheismo, no segundo, o duali~mo.

O pantheis?no é o systema da unidade pura, da uni
dade exclusiva de toda a variedade, o que quer di7,er
confusão. Confunde Deus com o mundo, e o ser infi.
nito com a coUecção dos seres finitos. Qualquer que
seja a fórma com que se revista, a conclusão do pan
theismo 6 sempre a mesma: ou contesta ao espirito e
á materia uma existencia distincta e acti~ idade propria ;
ou nega o principio de individualidade, e, por conse
qucncia de liberdade' ou não vê em tudo, e por toda
a parte sinão a substáncia divina, com seus attributos
necessarios e suas modificações pereciveis.

O dualismo é a doutrina da variedade pUl'a, da dua
lldade exclusiva de toda a unidade, o que quer dizer
separação. Separa a Deus do mtmdo, e o infinito do
finito, Institue, cm seu desenyolvimento logico, dous
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prinClplOs absolutos e hostis, o elo bem ou da luz, e o
do mal ou das tI'evas.

O dualismo e o pantheismo não são systemas hal'o:
monicos, pois que rejeitam, cada qual do seu lado, os
elementos da harmonia.

A harmonia da sciencia é objectiva e subjectiva.
A ha?'monia obfect'iva designa o organismo da realidade,

~tm(( e inteira, ou a união de todas as ol'dens de cou
sas com o principio, como objecto unico e total do
pensamento. Este resultado se obtem pela união, e
elistincção das diversas ordens da realid~de. Ora, simi
lhantes condições suppõem, entI'e as partes e o todo, o
mundo e Deus, relações constantes e determinadas,
que, sendo as do or,qanismo universal, sejam tambem as
de qualquer organismo particular; taes são, as relações
de continfflcia, de subo'rdinação e .de 1"azão ou de fun
damento,

A harmon'ia s~tbJecti'Va da sciencia designa a organi
zação formal do conhecimento humano, ou o accOl'do
de todos os nossos pensamentos pal'ticularGs com o pen
samento dd princípio. Este. resultado é obtido, desco
brindo-se, entl'e o todo e as partes, as mesmas relaçõcs
de continencia, ele subordinação e ele l'azã<), existentes
na realidade.

A condição da sciencia, de .constituil' um COl'pO dc
doutI'inas, cOlTespondente ao orga:o.ismo uniyersal, s6 se
pode realizaI' pela demonstração. Oom effeito, a de
monstração indica, na sciencia, a ?'elação ou a união de
uma cousa- com· seu princípio superior. Um objecto é
demonstrado, quando se vê na essencia de sua causa
que elle deve scr o que é na l'ealidade, ou que é
impossivel que clle seja de outro modo. A lUlião,
como concliç.ão da sciencia, pode, pois, seI' expressa
por esta f6rma: a sciencia deve ser demonstrativa.

Mas a demonstI'ação teni limites.
O principio das çousas n[o pode ser logicamentc de

monstrado, pl'ecisamente por ser o pl'incípio primario
ou último, acima do qual não concebemos cousa alguma,
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donde possamos deduzi-lo, como these. O princípio de
tudo é tambem o princípio da demonstração, de sorte
que esta recebe deHe a sua luz, mas não lha pode dar.

A deducção é, pois, impotente em relação a.o subjeito
do princípio, donde tudo se deduz. Si o princípio 6
Deus, Deus não se demoristTa, mas mostra-se em tudo
que existe, por consequencia tambem em toda a verdade.

O princípio não pode ser reconhecido, por intuição·
Sensível, mas por intuição intellectztal. A razão é para
a alma l o que a vista é para o corp.o. Deus 6 objecto
de intuição intellectua1.

III

Condi~ões instrumentaes

Ja conhecemos as condições geraes que devem ser
satisfeitas pela sciencia, como systema de verdades
certas.

Para que a· sciencia possa começar em presença
das dúvidas que a assaltam, faz-se preciso um ponoto de
partida incontestavel; para que se possa completar, e
desenvolver, com fórma organica, é necessario um prin
cípio que contenha as ordens do conhecimento e da
existencia, e que sirva de razão a tudo que existe.
A psychologia e a logica discutirão aquellas condições;
nesta introducção, poróm, devemos accrescentar que 6
pelo m.ethodo que o pensamento transpõe a c1istúncia
que separa o poncto de partida do princípio. Mas o
methodo, para bem funccionar, tem tambem condições
que cumprir.

O methodo é o miminho da certeza. A certeza é a
verdade consciente. Ora, a consciencia do accordo, en
tre o nosso pensamento e a realidade, só se pode es
tabelecer pela conc01'dancia da anályse e da synthese.

A anályse procede por intuição, sob a dupla fórma
da observação e da contempla~:ão, si é facto ou prin
cípio que se conheco. Faz-nos ver as cousas, tues como
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noS appareccm, em virtude da nossa organização physica
e psychica, affectando os sentidos e a razão.

Si, porém, o processo é deductivo, a synthese mps
tra-nos a.s cousas, taes como devem ser em virtude do
seu princípio. .A. verdade que se funda na natUl'eza
das cousas, que se baseia nas relações necessarias mcis
tentes, entre um princípio e suas consequencias, é
evidentemente independente da' nossa organização espi
ritual e physica; porque é innegavel que de um argu
mento certo as consequencias deduzidas são tambem
certas. .

Os dous processos do methodo, apezar de independen
tes um do outro, são frequentemente empregados em
separado. Quando, porém, empregados nos mesmos
objectos, servem de complemento um do outro, e forne
cem-nos, então, conhecimentos completos; porque, neste
caso, ha verdadeira comprovação de um methodo pelo
outro.

.A. condição do accordo dos dous processos do me
thoc1o serve, pois, de garantia á sciencia, como systema
de verdades certas.
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DIVISÃO DA SCIENCIA

A sciencia é divisivel, pOIS que tem par~s subordi
nadas ao princípio. A divisão da sClenCla, uma e
inteira, é equivalente á determinação das suas diversas
partes.

A philosophia sera uma destas partes, e então vere
mos seu logar na sciencia em geral; e suas relações
com as outras partes do mesmo todo.

Dividiremos a sciencia: 1.0 de conformidade com o
methodo; 2. 0 de conformidade com os objectos do pen
samento; 3.° de conformidade com as origens do conhe
cimento.

I

Divisão -da sciencia accommodada
ao methodo

A sciencia humana encerra duas secções, uma ana
lytica, outra synthetica.

A sciencia eleve ser nossa sciencia, nosso saber.
Oompete-nos o eleveI' de conhecer e ele reunir oS conhe
cimentos em um todo, de formar o systema. E' exacto
que a sciencia -tem a sua razão no princípio; mas somos
nós que reconhecemos o princípio. E' propriamente o
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colílhecimento do prmcfpio, e llã0 o princípi@ em si,
que constitue a sciencia. Este conhecimento deve seiJ.'
nosso. 01'0. é certo que o engano é passiveI, qu.al1to á
determinação do princípio.

Não sabemos o que elle é, nada sabemos m.esmo de
sua existencia. Aquelles que affirmam a sua existencia,
m';litas. vezes desconhecem as condições primarias da
SClenCla.

Portanto, si o princípio é o fundamento da sciencia,
é claro que nao pode ser, em relação a n6s, ° poncto
de partida da sciencia. Dahi a necessidade de come
çarmos por cousa que nos seja mais exactameute conhe
cida, isto é, por n6s mesmos. E', com efi'eito, em n6s,
na pl'opria consciencia, que devemos encontrar o· nosso
conhecimento do pr.incípio. O conhecimeJ;ltô proprio ó
Q primeil'o objecto do pensamento, para aquelle que
preza a verdade, e quer a sciencia. Neste primeiro
trabalho intellectual, o espirita remonta progressiva
mente do pensamento do finito ao do infinito, do rela
tivo ao absoluto, do efi'eito á causa, da variedade 'á
unidade, até attingir o ser de toda a realidade, e l'e
conhece-lo, como princípio das cO\lsas, á plena luz d'a
consciencia.
. Esta parte da sciencia é subjectiva, por causa do
subjeito que lhe serve de poncto de partida, e analytica,
por causa da marcha ascendente do espirito, que inclue
a diversidade do mundo, na unidade do princípio.

Reconhecido o princípio, o espu'ito deve depois deter
minar ó que o princípio é, e o seu contendo. Neste
processo, o trabalho intellectual consiste em d~scer da
unidade á variedad.e, da causa ao efi'eito, do infinito
ao finito. Nesta marcha inversa, o espirita depara
com aqueHas diversas ordens' da realidade: o mundo,
a humanidade, o proprio espirita, tudo aquillo que
está contido e fundado no princípio; e pode, então, de
monstra-las. Esta parte do systema pode ser ..chamada
o~iectiva ou synthet'ica, porque neHa a sciencia é, emfim,
organizada, como um s6 todo, cujos elementos estão

3
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p"e1-feitamente ligados comsigo mesmos, o l'eduzidos á
unidade.

Entretanto, apezar da clistincção, estas duas partes
da sciencia se unem intimamente, alimentam-se e com
pletam-se reciprocamente.

II

Divisão da sciencia accommodada
aos objectos do pensamento

De conformidade eom os objectos do pensamento, a
sciencia se divide em tantos ramos quantas as ordens
da realidade.

Conhecemos corpos, que reunimos, na concepção do
mundo physico chamado Natureza; conhecemos espi?'itos

. ou almas, com' que formamos o mundo dos espiritos;
conhecemos ainda seres formados pela união de. um
corpo e de um espirita, e no meio deUes, seres racio
naes ou homens, com que compomús a noção de huma
nidade; finalmente concebemos o ser infinito e absoluto
que se chama Deus, superior aos tres generos, mundo
physico, mundo espil:itual e humanidade, cujo conjuncto
constitue o universo ou o cosmos.

Determinemos analyticamente cada um destes obje
ctos do pensamento.

§ 1.0 HUMANIDADE

A noção que possuímos, em primeiro logar, é a no
ção de humanidade, que começamos por conceber, como
um todo determinado, abrangendo a universalidade dos
seres racionaes que viveram e devem viver sobre a terra,
e no qual estou comprehendido, como espirito, como cor
po e como homem. Mas, reflectindo, extendemos a no
ção da humanidade, além dos limites elo nosso globo, e
pensamo que existe talvez, no mundo inteiro, uma
hu.manidade infinita, da qual faz parte a humanidade
tenestr·e. Confu:ma-nos estti opinião o nosso conh-eci-
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mento da terra, com suas relações, com o nosso syste
ma solar, e com outros systemas mais consideraveis.

À humanidade, bem comprehendida, acarreta, como
consequencia, uma extensa serie de deve?'es, como os
soguintes :- o respeito ás pessoas, sem distincção de
raças, paiz, oulto, sexos, edade, condições, amigos ou
inimigos ;-0 respeito á jamilia, ja como instituição
politica e religiosa, ja como instituição humana ;-0
respeito á sociedade, como centro, onde, pelo concurso
do todos' pelo melhoramento dos individuos e aperfei
çoamento das familias, se realiza progressivamente a
universalidade dos :fins que oonstituem o destino do
homem,-a soiencia, a arte, a religião, o direito, a mo
ralidade, a industria, o commercio e a agricultura;
emfim, o respeito ás nacionalidades, como partes inte
grante.s da humanidade terrestre, porque cada uma
denas tem seu genio proprio e missão especial que cum
prir, em proveito de todos.

À primeira fórma, pela qual a humanidade se revela
á nossa alma, é a da jamilia. À familia é o berço da
humanidade. Às familias reunindo-se formam a tri;bu;
as tribus se agrupam umas ao redor das outras em na
ções, e constituem um povo; os povos unidos ou con
federados fa.zem parte da humanidade ten'estre; e si a
inducção podér ser comprovada,' a humanidade do nosso
globo sera um ra:q.lO da hwnttanidade universal, que abran
ge a infinidade de seres racionaes, occupando os glo
bos habitaveis do espaço. Oada um daquelles graus,
no desenvolvimento da noção de humanidade, corres
ponde na história a certa phase da civilizaçao: o estado
selvagem, o esttLdo bm'baro e o estado civilizado.

§ 2.° NATUREZA.

À palavra Natzweza tem dous sentidos. Signifiea a
essencia ou o conjuncto das propriedades de um ser,
como quando falamos rla natureza dos corpos e dos
espiritos, da natureza humana, e geralmente da natu-
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reza das cousas. Significa ainda o complexo dos cor
pos, o 'mundo material, por opposiç.ão ao mundo espiri
tual.

E' verdade que só vemos pequena parte da Natureza,
certo numero de astros no ceu e de corpos na telTa;
presumimos, porém, e comnosco muitos espiritos culti
vados, que a Natureza é infinita no espaço, no tempo o
no movimento. Não podemos mesmo, sem contradicção,
pensar que o tempo e o espaço sejam limitados; porque
si estabelecemos, em nosso espirito, limites ao espaço,
poneto inicial ou terminal do tempo, concebemos sempre
outros espaços, fóra do espaço, e outros tempos, antes
e depois do tempo. Ora, comprehendemos ua noção
de espaço ~ d® temptl, os espaços e os tempos imagi
naveis que accrescentamos, infinitamente uns aos outros.
E quando affirmamos a infinidade do espaço, affirma
mos egualm<=mte a infinidade da materia, porque não
concebemos o espaço, como substáncia, mas como pro
priedade, a fórma da extensão da Natureza. E' possivel
que este pensamento careça de valor objectivo; pOI'
emquanto só verificamos uma cousa, é que reunimos.
no conhecimento da Natureza tudo quanto concebemos
de material, e que o objecto deste eonhecimento nos
parece infinito.

§ 3.0 MUNDO ESPIRITUAL.

O terceiro objecto do pensamento, que succedo ús
noções de humanidade e de natureza, 6 o Espirito, o
complexo dos espiritos, o mundo espiritual ou moral, o
no qual estamos incluidos, como seres racionaes.

Oha~amos mundo espil'it~tal o conjuncto de substáncias
immateriaes ou intelligentes, sem consideração de no
mes,-espiritos, anjos: c1emonios, e sem consideração de
classe ou hierarchia moral.

O pensamento do mundo espiritual se desenvol're
em nós pela obsm"·vaçc7o. Oonhecemos primeiramente
alguns espiritos, com QS quaes entramos em communi-
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ca~o, por meio da linguagem, na familia e na socie
dade; depois, á proporção que nos crescem as forças,
e se extendem as relações, communicamo-nos com os
genios dos seculos passados que nos legaram suas obras.
E' pelo complexo de signaes phoneticos ou graphicos,
dirigindo-se ao ouvido e á vista, que se opera esta
communicação com os nossos similhantes. Mas, além das
almas dotadas de razão, abaixo da especie humana,
suspeitamos a existencia de almas mais imperfeitas,
tambem incluidas no munclo espiritual, apezar de pri
vadas de consciencia.

Os animaes não são, com eifeito, simples machinas,
mas seres animados, dotados de alma sensivel, domi
nada pelo instincto, ê actuando unicamente no círculo
da sensibilidade. Emfim, dilatando-se sempre o pensa
mento do mundo espiritual, acabamos por concebe-lo,
como um todo infinito em Se2t genero, constituido em
mitithese com o mundo dos corpos, abrangendo lima
infiriidade de seres, de substáncias individuaes, a que
damos o nome de espiritos ou almas.

A alma humana não é constituida, como a dos brutos.
Tem o conhecimento e o sentimento de si,. de sua na
tureza, de sua missão, de seus direitos e deveres;. 6
revestida do character de personalidade que lhe dá
valor inappreciavel. Progride, é indefinidamente per
fectivel.

Alóm da palavra, por meio da qual se opera a com
municação com suas similliantes, elia 6 dotada de fa
culdades, que são alimentadas pelus cousas sensivcis e
supra-sensiveis, e se desenvolvem em harmonia com Deus,
com o universo, com tudo que é. Si pela sensibilidade
a alma recebe as sensações, pela mzcio tem as ideas
geraes do bem, dó verdadeiro, do justo, do bel1o, de
Deus, que são as leis da vida racional, principias da
sciencia, da arte, da moral, da religião, ela sociedade,
c que distinguem radicalmente a actividade elo~ seres
racionacs da dos unimaes.



22 CAPiTULO III.

A alma humana clifl'ere, pois, essencialmente da a4na
dos brutos pela consciencia, pelu. personali<lade pelr.t
liberdade, pela razão e pelo chm'acter universal de sua
actividade.

Destinguem-se no espirita tres graus de. cultma.
No primeiro, predomina, a sensibilidade) faculdade.

1'eceptiva por meio da qual somos provocados pelo mun
do dos corpos, e que serve de condição primaria ús
nossas noções sensiveis.

No segundo, predomina a reflexao ou o entendimento,
faculdade de anályse e de combinaçã.o que nos dá as
ideas superiores de especie, de genero, de família, de
classe.

No terceiro, predomina a ?"aKão. 'Esta faculdade in
dica que o espirita tem attingido o maximo desenvol
vimento, como pensamento, como sentimento e como
vontade; indica que as forças espiútuaes estã.o em
equilíbrio, e se manifestam, no cumplexo de suas appli
cações sensiveis e supra-sensiveis; indica, finalmente,
vida superior, na qual os bens pereciveis da terra per
dem o prestigio, em presença de interesses mais ele
vados do destino eterno da alma.

A vontade segue as mesmas evoluções. Vae-se de
sembaraçando pouco a pouco, das infl.uéncias sensiveis
do prazer e do interesse, para obedecer ao dever.

Cumpre realizar a lei da vontade, cumpre fazer o
bem pelo bem, porque 6 bem, cumpre desempenhar as
obrigações dictadas pela natureza dos SOTes racionacs,
sem condição, sem compensação) sem he,itação, q·nal
quer quo seja o resultado. Tal 6 a liberdade moral,
dignidatle suprema do homem, pela qual lhe 6 facultado
lovar o desinteresse llt6 o heroismo.

§ 4.0 UNIVEHSO E DEUS

A humanidade, o espirita e a natureza constituem o
m.undo ou o 1.tniverso. Consideramos o espirita e a ila
tmeza, como duas metades do mundo que se completam,
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penetram-se, unem-se em graus diversos, e VIVem em
união íntima e perfeita na humanidade. E' eerto, po
rém, que aquelles tres objectos do pensamento não nos
satisfazem completamente. Distinguimos o espirita da
natlueza, oppomos um ao outro, affirmamos que a na
tureza não é o que 6 o espirita e reciprocamente.

Logo concebemos o espirita e a natureza, como limi
tados um pelo outro, cada um sendo apenas uma face
da realidade, e não a realidade inteira, bem que pos
sam ser illimitados ou infinitos em seus generoso A
força deste p nsamento obriga a erguermo-nos acima
do mundo, afim de procurarmos a causa e a razão su
prior do espirita, da natureza e da sua lmião. Desto
modo chegamos a obter nova· noção, a noção do ser,
um e inteiro, do ser de toda a realidade, causa e raztl,O
da variedade das cousas, que contém em si, sob si o
por si todos os generos, todas as ordens particulares
da Tealidade. O objecto desta noção, que está em
qualquer consciencia cultivada, reconhecido por todos
os povos, tem sido denominado Deus pela intelligéncia
popular, e Se1" pelos pensadores.

Deus tem sido confundido, por uns, eom a natureza,
por outros, com o Espirita, e actualmente mesmo, na
doutrina de Augusto Comte, com a humanidade. O
materialismo) o ascetismo e o positivismo são tros !ónnas de
um só erro, que consiste em tomar a parte pelo todo.
Dous é mais que a natureza, mais que o Espirito, mais
que a Humanidade, mais que a collecção destes tres
generoso

Deus 6 a causa commum de todos elles, a unidade
fcclmda, clonde procede a diversidade do mundo.

Não ha di.fficuldade na cleducção das 1'elaçães de Delts
com omundo. Visto como Deus 6 a essencia, uma e
inteira, o mundo não está fóra ele Deus, mas em Deus;
o mundo não está a par do Deus, mas abaixo de Deus;
o mundo não existe ·por si mesmo, mas por Deus.
As relações do mundo com Deus são relações ele con
tinencia, de subordinação e ele determinação ou causa-
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lidade: são relações do effeito para a causa, da parte
para o todo, da creatura para com o Creador. Cumpre,
porém, que estas relações sejam entendidas do modo
mais largo, feita a abstracção de qualquer localização
no espaço, e de qualquer successão no tempo. O
mundo não está em Deus, como um poncto no CÚ'culo,
mas fundado na essencia divina, que é a essencia in
tei.ra, e que ultrapassa mesmo o espaço infinito, porque
o espaço não é sinão uma fórma particular inherente á
materia. Assim tambem o mundo não está debaixo de
Deus, como a terra debaixo da abobada celeste, mas
como a consequencia sob o princípio ou o determinado
sob o determinante.

O mundo, ernfim, não existe por Deus, comq effeito
ephemerb, que só brilha um instante, mas como obl'a
eterna de causa eterna. A sciencia pode, pois, seI' di
vidida, de conformidade com o seu objecto, en1 quatl'o
partes unidas em um só e mesmo todo. Em primeiro
logar, a sciencia é uma, e como tal é a sciencia do
princípio ou do ser, um e inteu'o, que é, e contém
tudo, isto é, a sciencia de Deus. Mas nesta unidade
indivisa, mostram-se depois quatro partes distinctas e
fundamentaes: a sciencia da humanídade, a sciencia da
nat'ureza, a sciencia do Espirito, e a sciencia de Deus,
como ser supremo, acima do mundo.

III

Divisão da sciencia acommodada ás origens
do conhecimento

A terceira diyisão da sciencia é destinada a estabe
lecer a linha divisoria, enb:e o dominio da philosopma
o o da história. ]l' a divisão da sciencia de confor
midade com a origem do conhecimento.

Ha cousas que conhecemos pelos sentidos, outras só
pela razão. Dam o duplo dominio do conhecimento, o
conhecimento sf39~sivel ou experimental, e o conhecimento
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não sensivel ou racional. O primeiro tem por origem
a sensibilidade, o segundo a razão.

Observamos e contempla11WS as cousas.
Dahi as intuições s,ensiveis e as intuições intel1ectuaes.

§ 1.o CONHECIl\fENTO EXPERIlIIENT.AL.

Os conhecimentos que se originam na sensibilidade,
são conhecimentos sensiveis, empiricos ou experimentaes.
Esta especie abrange tudo aquillo que é inteiramente
finito, individual e determinado, como factos] phenomenos]
accidentes, particularidades.

O domínio do conhecimento experimental é duplo:
a observação é interna ou externa. Uma se exerce pelo
senso íntimo, e recae sobre os actos da vida espiritual,
como na psychologia ; a outra se exerce pelos orgams da
sensibilidade, intimamente unidos á alma, e recae sobre
actos da vida physica ou sobre a actividade da materia.

Mas, cumpre, desde logo, observar que o conhecimento
dos phenomenos dos sentidos não constitue a univer
salidade dos conhecimentos humanos, na pretensão do
sensualismo; até mesmo não esgotta o conhecimento
experimental, porque a alma não se explica pelos sen
tidos, nem as especies e os generos são objectos de
percepção sensivel. E' assim que o infinito e o abso
luto transcendem a esphera da observação. Assim mes
mo limitada, esta parte do conhecimento constitue vasta
parte da scioncia, mas não a unica.

. § 2. o OONHECIMENTO RACIONAL.

Além dos phenomenos individuaes, além das especies
e dos generos, ha o infinito, o absoluto, o eterno, os
principias, as leis, as causas, que se dil'igem á razão
pura, como objecto do conhecimento não sensivel.

O conhecimentó não sensivel tom dous dominios: o
primeiro é formado pelo conhecimento abstracto das es
pecies e dos generos, o segundo pelo conhecimento
racional propriamente dicto:



26 CAPíTULO III•

.
A especie é uma abstracção, um ser de 1"azão inacces

sivel aos sentidos, comprehendendo uma serie indefini
da de individuos passados, presentes e futuros. O pro
cesso adequado é o da eliminação das proprieàades
individuaes para colherem-se as propriedades communs,
de cujo complexo se compõe a noção de especie.

A noção de genero é obtida pelo mesmo processo.
Quando possuimos muitas especies vizinhas, as subjei
tamos a novo exame; e eliminando-lhes os chamcteres
puramente especificos, com os characteres communs,
formamos a noção de gene1"O.

Ao conhecimento abstracto, ainda susceptivel de expe
riencia, succede o conhecimento mcional, que está alóm
de toda a observação possivel; um é co-sensivel, o outro
supm-sensivel.

O conhecimento racional tem por· objecto Deus, e
tudo que é unico em seu genero, como o espaço, o
tempo, a humanidade, o universo; tudo que tem por
attributos o infinito, o absoluto, a eternidade, a neces
sidade; abrange ainda as leis do mundo moral, o bem,
o bello, o verdadeiro, o justo, o perfeito, o ideal;
occupa-se, finalmente, daquellas propriedades communs
ou universaes, chamadas categm"ias, como as de ser,
cssencia, unidade, identidade, causalidade, relação, qua
lidade, quantidade, etc. E' impossivel pela experiencia
a prova da existencia daquelles objectos da razão, im
possivel pela intuição sensivel, impossivel por qualquer
especie de testemunho.

§ 3. o CONHECIMENTO APPLIOADO.

O cónhecimento experimental e o conhecimento ra
cional unem-se, ou combinam-se no conhecimento har
monico ou applicado, o qual representa, no organismo
da sciencia, a antithese subj ctiva d4 obSOryação e da
especulação, que corresponde á :mtithese objectiva do
temporal e do eterno, do variavel e do immutavel, do
que sera, e do que é.
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o dominio do conhecimento applicado é fOllllado
pela combinação daqu~llas duas pa:tes da SCIenCIa;
possue, por consequenCIa, a mesma rIqueza.

No mundo é impossiv 1 a separação; tudo está uni
do, tudo está em tudo, em virtude da unidade da essen
cia divina. I O individual manifesta o universal, em
fôrma propria e determinada; um homem representa
a humanidade; uma boa acção reproduz a idea do bem;
a obra bella, o bello, com traços particulares.

Por esta razão, as categorias devem constituir leis do
pensamento, de conformidade com as quaes conhecemos,
e determinamos os objectos.

O conhecimento sensivel não dispensa o concurso da
razão: os sentidos não dão sinão sensações, modifica
ções nervosas, que não são conhecimentos, mas materiaes
para conhecimento; para auferirmos algum pl'oveito
deHes, devemos analysa-Ios e interpreta-los, por meio
das ideas de causa e de efi'eito, de interior e de exte
rior, de todo e de parte, de substáncia e de .proprie
dade, em uma palavra, por meio das categorias da
raz~'ío. As categorias acham-se no espirito, como nas
cousas; applicaudo-as aos objectos do pensamento, não
impomos á realidade as fôrmas da nossa intelligéncia,
vemos a realidade, como é constituida: sua constituição
é correspondente á nossa.

Oomo ser racional o homem não poderia viver, sem
o conhecimento applicado: viver de conformidade com
a razão, é adaptar o eterno ás variações do tempo, é
apropriar o ideal á realidade, na medida do possivel.

§ 4. 0 CONHECUIENTO INDETERMINADO.

O conhecimento applicado é a synthese do conheci
mento experimental e elo conhecimento racional, que
são oppostos. Mas a antithese c a synthese, a varie
dade e a unidade, não constituem o organismo do co
nhecimento; falta-lhe o aspecto superior da these ou
da unidade. Esta lacuna é preenchida pelo conheci-
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mento indeterminado, que, propriamente falando, não
é sensível, nem não sensivel, nem a harmonia de am
bos, mas aquelle que os envolve de modo indivisivel,
e, por esse motivo, se distingue delles.

Não ha dúvida que o conhecime'nto experimental e
racional são limitados e determinados; mas a realidade,
uma e inteira, não é determinada. E' o todo, superior
ás opposições; é cm unidade tudo que é, e tuç10 que
sera, sem distincção de modos de existencia. Si a rea
lidade, uma e inteiJ:a, deve ser, como tal, objecto da
sciencia, existe para nós um conhecimento organico
ou absoluto, anterior e superior a todas as distincções
do pensamento, e ao qual se subordinam, como partes
diversas, as especies precedentes.

Tal é o nosso conhecimeuto do princípio. Deus, o
ser, um e inteiro, não é alguma cousa particular ou
individuaJ, pUl'O objecto do conhecimento sensivel, ne.m
alguma cousa eterna ou geral) puro obj ecto do conhe
cimento não sensivel; Deus é a realidade plena e in
teira que 6, e contém em unidade o que é universal
e determinado, l~ cuja eternidade e vida não podem
ser propriedades subordinadas.

.A divisão genesica do conhecimento, feita de confor
midade com a these, com a antithese e com a synthese,
está resumida no quadro seguinte:

Conhecimento indeterminado.
Conhecimento experimental. Conhecimento racional.

Conhecimento applicado.
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NOÇAO DE PHILOSOPHIA

De posse da noçào e das condições da sciencia cm
geral, podemos agora indagar em que consiste a philo
sophia~ e qual a sua posiçào na seiencia.

A philosophia oppõe-se á história, do mesmo modo
que o conhecimento racional se oppõe ao conhecimento
experimental. A combinação. das duas SClenClaS se
opera pela ph-ilosophia da histó1'ia. No complexo da
sciencia, a philosophia e a história representam a anti
these ; a philosophia da história, a synthese. O conhe
cimento indeterminado é expresso na metaphysica. Na
divisão geral da sciencia, a metaphysica é a these; é
a sciencia universal do ser, ou a sciencia do ser in
~eterminado: ao passo que a philosophia é a sciencia
do ser eterno; e a história, a sciencia elo ser temporal
ou vi,o.

A divisão geral ela sciencia está, pois, resumida no
quadro seguinte, correspondendo, termo por termo, á
divisão genesica do conhecimento:

METAPHYSICA.

HISTÓRIA. PHILOSOPHIA.

PHILOSOPHJA DA HISTÓRIA.
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I

De:8.~ição da Philosophia

A philosophia não é a sciencia universal, rerum divi
na1'um humanarumqne scientia, mas uma sciencia àotada
de characteres distinctos; não é o systema do conhe
cimento, mas u,m systema de conhecimentos particulares,
um: orgam do corpo scientífico. Está para a sciencia,
como a parte para o todo, como as especies para o
genero. Suas relações oom a sciencia são relações de
distincção e de união, de subordinação, de continencia
e de fundamento.

A philosophia é a parte da sciencia que contém os
conhecimentos mais elevados do espirito humano; é o
systema do conhecimento racional e do conhecimento
indeterminado, ou o syste~a do conhecimento a priori,
que não se subjeita aos limites da observaçãQ, e se
apoia na intuição intellectual. O objecto da philosophia
é, pois, o do conhecimento supra-sensivel. Não é sci
encia de factos, mas de principios; não 'é sciencia. de
phenomenos variaveis e contingentes, mas de leis im
mutaveis e de causas necessnrias. Platão a definia:
«sciencia das ideas»; e Aristoteles: «sciencia das
causas» ; e ambos tinham razão, si se entender por
idea a expressão ela essencia eterna das cousas. Taes
objectos, leis, causai:'l , principios, se concebem directa
mente por intuição intellectual, e se enunciam em propo
sições categoricas, apodicticas e univcrsaes.

Mas, si a philosophia não se occupa de factos, de
individuos, do que "Varia no tempo, estuda, entretanto,
o proprio facto, a individualidade, os conceitos do tempo.

A philosophia occupa-se dos principios, das leis, das
causas, sem excepção. Nas ordens da realidade, ha ver
dades de princípio, que se deduzem umas das outras,
porque são ligadas por laços necessarios; e verdades
de facto, que se provam pela obselivação, e que depen-
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dem de circumstáncias. A philosophia é o systema
de principias, a sciencia das leis e das causas em geral.

Assim como ha principias de diversas ordens, ha
tambem causas de diversa natureza, pertencentes ao
dominio ela philosophia. A philosophia é a sciencia
das causas, ou se desenvolve, como systema de causas.

A variedade das causas e dos principias affecta egual
mente as leis. Ha relações necessarias no mundo mo
ral, como no munelo physico; mas a necessidade mo
ral elo eleveI', que suppõe a liberdade, é di:fferente da
fatalidade da materia, que suppõe a inercia. A phi
losophia oomprehende ainda essas duas classes de leis;
é um systema de leis, isto 6, o systema das leis natu
raes, primitivas, divinas, oom exclusão elas leis huma
nas, que nem sempre exprimem relações fundadas na
natureza elos seres raoionaes. As leis ela ordem mo
ral se resumem nas ideas absolutas elo bem, do bello
do 1Jerdadeiro, do justo. O bem designa o que se deve
fazer na vida; o bell0, o que se deve amar; o ver
dadeiro, o que se deve conhecer; o justo ou o direito,
o que se deve estabelecer nas relações sociaes.

A philosophia é, pois, o systema dos principias, das
causas e das leis, que presidem á ordem universal.
E como os principias não são phenomenos passageiros,
nem accidentes locaes, pode-se dizer que a philosophia
é independente dos lagares e das epochas, ou que exerce
dominio no tempo, e no espaço sem limites.

A noção de philosophia determina a extensão desta:
a sciencia dos principias em geral é necessariamente uma
sciencia encyclopedica. Os objectos do pensamento~ ja
reconhecidos na divisão da sciencia, pertencem em certa
relação á philosophia, como em outra á história. E' a
dupla vista dos principias e elos factos, do eterno e do
temporal, que distingue as duas sciencias. Por con
sequencia são incompletas as concepções da philosophia,
como sciencia elo eu e suas relações ; como sciencia da
natureza; como sciencia de Deus, do absoluto e elo
infinito; como sciencia ela identidade absoluta do espi-
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rito e da natureza, ou como metaphysica. O que se
deve affirmar, como certo, é que a psychologia é a
base, e a metaphysica a cupula do edificio represen
tativo da organização .das sciencias philosophicas.

Daqui ja se infere que a philosophia poderá divi
dir-se, como apropria sciencia, de conformidade com
os seus objectos: que havera philosophia de Deus,
philosophia da Natureza, philosophia do Espirito, phi
losophia da humanidade:

Assim concebida, tem a philosophia o seu funda
mento no espirito humano, e satisfaz as necessidades
da razão. Dahi a sua legitimidade.

A utilidade da philosophia se deduz da sua propria
noção.

Como sciencia dos principios, a philosophia extende,
ergue e amadm'ece o pensamento:

Completa a educação do pensamento; porque a ma
dureza do juizo, quando o espirito ja está preparado,
para se pronunciar a respeito das cousas e suas rela
ções, resulta do desenvolvimento completo do conheci
mento e da posse pacifica da certeza, nos maximos in
teresses da humanidade:

Eleva, desenvolve e aperfeiçoa a vida afI'ectiva, como
a vida intellectual; porque o pensamento e o sentimento
são faculdades parallelas e complementares do espirito,
do mesmo modo que o espirito e o corpo são expres
sões diversas e complementares da natureza humana:

Melhora, desenvolve e fortifica a vontade; porque a
vontade, faculdade pela qual o espirito se determina
ou se decide a obrar, se manifesta por acções, como o
sentimento por emoções, e o pensamento por conheci
mentos:

Eleva simultaneamente o pensamento, o sentimento
e a vontade para o ideal, fórma, fortalece o character;
porque a elevação e dignidade do chaTacter dependem
da dedicação aos principios, e, por consequencia, da cul
tura racional ou philosophica da alma:
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Formando o character, elevando o espirito e o cora
ção para Deus, communica ainda aos seus adeptos o
sentimento profundo da liberdade e da independencia;
porque liberta o homem da tyrannia dos habitos e das
paixões, do jugo dos prejuízos, dos desvarios da opi
nião pública, da influéncia de auctoridades exteriores,
politicas ou religiosas, que por vezes opprimem a oon
SClenCla:

Desperta no homem: finalmente, o seI!timento da
dignidade propria ou valor pessoal, c inspira-lhe o da
t~lerancia e da imparoiali~ade; porque wovoca o espi
nto a conhecer a razão das cousas, e a estudar as ques
tões por todos os aspectos, procedendo por anâlyse e
por synthese.

Tal ó a influéncia dá. philosophia sobre o espirito
humano: extende, eleva e amadurece o pensamento,. o
sentimento e a vontade, fórma o character, dá-nos a
consciencia da dignidade e da independencia proprias,
desenvolve-nos o sentimento de tolerancia e de impar
cialidade.

Não menos óbvia é a influéncia da philosophia na
soeíedade no progresso, na marcha da civilização. .A.
sociedade é um organismo formado de instituições civis
e momes, destinadas a 'facilitar o destino de todos.
.A. perfeição da sociedade tem por medida a perfeição
dessas in tituições, ou orgams da vida pública; e as
mesmas instituições se modificam e melhoram na razào
da cultura dos individuos. .A. sociedade repousa no
homem, e se organiza pelo modelo da natureza humana,
pois que seu fim é o desenvolvimento integral das
faculdades individuaes. Os homens faz~m as instituições,
e as instituições a sociedade. Em substância, o pro
gresso é questão de educação. Taes homens, tal socie
dade, eis a traducção exacta do axioma: «Tal causa,_
taes efi'eitos •.

5
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II

História

À philosophia não 6 a sciencia, mas a sciencia dos
principios ; abraça todo o princípio; é sciencia univer aI
que não exclue dominio algum da realidade. Os prin
cipios são objecto de conhecimento racional, indepen
dente da observação. Mas a par dos principios, ha
phenomenos, que são o objecto do conhecimento C)'·l)eri
mentaL Tal é o logar da história, no systema da scien
cia, uma e inteira. A história não 6, pelo mesmo mo
tivo; a sciencia, mas a sciencia dos factos; appllca-sc,
porém, a todo o facto, e não é menos univel'sal que a
philos.ophia. Na mais lata accepçllo da palavra, a his
tória é o systema do conhecimento expe·rimental.

A história está para a philosophia, como os factos para
os principias. A história é a sciencia da realidaclc,
como a philosophia a do ideaL Os factos são manifes
tações da vida no passado e no presente; a realidade
expira no instante actuál, no liJniar do futuro: esta
6 a significação e o limite da história no tempo. Â.
hi tória não se refere á existencia eterna, mas ávida;
não versa sobre o destino futmo, mas sobJ:e aconteci
mentos contemporancos ou passados, ao passo que o
ideal é applicaveI a todos os tempos. Os principios
da philosophin. se exprimem a prio1'i, na fórma de juizo
universal e apoclictico; os factos da história se expri
mem a posteriori, na fórma ue juizo assertorio singuIar
bu particular. A história emp1'ega o methodo anaIytico,
porque a intuição é suffi.ciente para attingi1'mos os phe
nomenos, e o conhecimento das causas ultrapassa ja
os limites da observação pura; si os factos podossom
ser doduzidos uns dos outros, como os p1'incipios~ elles
seriam necessarios e não contingontes, e a história so
organizal'ia a priori, tanto para o futuro como para o
passado. A philosophia, pelo contrário, deVOTá 1'eco1'-
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reI' aos dous processos do methodo, á intuição e á
deducção.

Nas suas relações, as duas scieneias são independen
tes, ma' deyem completar-se mutuamente. Não temos
neces idade de conhe\'er os principios para a exposição
de uma serie de factos, nem de conhecer os factos
para a deduccão das eonsequencias de um princípio.
At6 mesmo 6 uma das difficuldades da história o acau
telamento do espirito contra os principios ou theOl'ias
preconcebidas que o expõem a adulterar os factos.

Formam o domínio da hi tória aquelles factos que
observamos clircctamente, ou são observados por nos 'os
similliantes e trUllsmissiíeis, por via do testemunho.
A história 6 uma sciencia encyc!opedicct, que divido
com a philosophin o dominio elo conhecimento. Os
factos relativos á soeiedade, ás leis e á organização do
Estado, competem á. história politica, que frequentes
yeze absorve a história inteira; mas as instituições o
li os elos po,os, culto , costumes, linguas, lettra, artes,
indu trias, agricultma, commercio, tudo que se refero·
á viela individnal e á viela pública, tom egualmente a
sua hi tória.

Entretanto cnmpro obs01,,-ar, a história não tem por
limites a viela da humanielaele; é ainela ela sua compe
tencia a vida elo espirito e ela natureza. Dahi a his
tória ela alma o a hi 'tória natmal. Um orgam, mna
aspecie de corpo, nm astro tem a sua história. A his
tória da terra faz parte da história do ceu, no systcma
goml elo conhecimento cxperil{lontal.

A. utilidade ela hi tória so deeluz da experioncia como
a da philo opllia, elos principios. A obsorvação e a
razão formam syst mas do- conhecimentos differentes;
ambo' são nocessarios á organização ela sciencia jn
teira. A experiencia ó fonte inexhaurivel ele conhe
cimentos originaes. Por outro lado, a história auxilia
a philo ophia, bem como a anályse prepara a synthcse.
Os factos alimentam o pensamento enriquecem a me
mória, previnem os desvarios da imaginaçãO, e servem



36 CAPíTULO VII.

de verificação aos principias da razão. Podc-se fumar
o valor de uma serie de deducções, pelo conhecimento
exacto da realidade. Si os principias da synthese, por
meio de raciocinios perfeitos, acarretam consequencias
evidentemente contrárias aos factos, cumpre condemnur
os principias, porque I a verdade não pode e tal' em
contradicção comsigo m,esma; os principias, só são le
gitimas, quando. confirmados no tempo, por factos certos.

O dominio da história é duplo, como sciencia dos
factos do 'mundo physico, e como sciencia dos factos, do
'mundo moral e social. Reina no primeiro a fatalidade,
no segundo a liberdade' por con equel1cia os pheno
menos da Natureza são sempre o que devem ser em
virtude de suas leis, ao passo que os factos sociaes,
gerados por r,gentes livres, affectados de crro, estão
muitas vezes em opposiçãO .com a vida racional. No
mundo phjsico, é decisiva a comparação, entre os prin
cipias e os factos; a theoria regula-se pela observação.
No mundo moral e social, pelo contrário, o conflicto,
entre os pl;incipios e os factos, deve ser intorpretado a
favor dos principias. Más' leis ou corrompidos costu
mes, em qualquer poncto do espaço e do tempo) nada
provam contra as eternas leis da justiça e da morali
dade. .A. história n{6Ü6ml é a sciencia das creações da
Natureza, nas quaes e. tá estampado o cunho da ne
cessidade, da continuidade, do encadeamento c da or
ganização; a história politica é a sciencia das creações
do espirita humano, nas quaes está .e tampado o cunho
da liberdade, da abstracção, da phantasia e da imper
feição. Quanto á regularidade e á <1eterminação, a
primcira é superior; mas em compensação a história da
humanidade assignala o movimento ascep.cional e mul
tiplo elos seres racionaes que aspiram o ideal, ao passo
que a história da natureza mostra a permanencia, e a
uniformidade das força phy}c:;icas; que repetem cons
tantemente as mesmas fórmas, nas fi,esmas condições.
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Philosophia da História

37

A história é sciencia experim~ntal, a philosophia,
sciencia racional: para a primeira, a umca origem de
conhecimentos 6 a observação; para a segunda, a razão.
A observação e a razão são oppostas, como o facto e o
principio. Mas, como as leis se applicam aos pheno
menos nada impede a combinação dessas duas facul
dades contrárias, e a união do conhecimento sensivel
com o conhecimento especulativo. A vida ó o theatro
desta combinação. E precisamente na vida que se
esgotta temporalmente a essencia eterna, ott se desen
volve a natureza, uma e immutavel de um ser, sob a
fórma de serie contínua de estados infinitamente varia
dos. E' justamente, nos actos da vida que se mani
festam as' leis que presidem á evolução da essencia.
Dahi o terceiro genero de conhecimentos, o conheci
mento harmonico ou applicado, simultaneamente sensi
vel e não sensivel, e a terceiral parte da scÍencia, in
termediaria entre a história e a philosophia-a philo
sophia da hi-stó1'ia.

A philosophia da história repousa em duas base ,
experimental e racional. Exige o conhecimento dos
principios a pr'iori, e o conhecimento dos factos a pos
te~·iori. Seu objecto. 6 indagar si os factos são confor
mes ou nào aos principios, como e em que limites as
leis da vida se realizam nas diversas ordens de phe
nomenos submettitlos á ob ervação. A philo ophia da
hi tória é a sciencia àa viela, considerada m si mesma,
ou a sciencia dos principios regularizadores da yida
dos seres, ou a sciencia da applicação dos principios
aos factos ela vida. Como sciencia chts leis da vida,
ou como biolo.CJia geral ella é inteiramente especulativa;
é parte ela philo ophia, tem suas raizes na metaphysica,
e se organiz:l c1eductivamente pelo auxílio do raciocinio.
Como sciencia ela. applicação elas leis aos actos da vida,
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combina a philosophia com a história, e suppõe ampla.
oolheita de conhecimentos experimentaes e racionaes.

Na opinião de Krause, a philosophia tIa história é
sciencia encyclúpeclica, como a história e a philosophia
que olla combina. Naquellas ordens de sciencias cm
que ha factos e principios, pflenomenos e leis, incluidos
na história do mundo e na philosophia gemI, ha egual
mente a parte illtermeclim::ia pertencente á philosophia
da história. A philosophia da história envolve, pois,
no seu dominio a vida infinita e absoluta de Deus;
depois a· vida da Nc~tU'J'eza e do Espi?'ito; finalmente
a vida da hwnaniclacle: que S.8 manifestam sob a fórma
da thése, da antithese e da syntheso.

A Nat~weza e o E;spi?"ito, assim como teem sua his
tória e sua philosophia, teem egualmente sua philoso
phia da história. As leis da vida da Terra e do nosso
systema planetario, referem-se á philosophia da história
da Natureza. A distribuição geographica dos conti
nentes, a successão das faunas e das fioras terrestres
estão incluidas neste dominio. E como a humanidade 6
o centro da creação, ei r0une em si as forças physicas
e espirituaes, não é sem fundamento a relação ínti
ma. que alguns escriptores reconheceram entre o de
senvolvimento da humanidade, e as condições exteriores
011 climatologicas fornecidas pela. Natmeza. .

Mas 6 de grande importancia não desconhecer, na
infiuéncia do clima, a liberdade e a espontaneidade da
vida espiritual, como condição para evitar-se o mate
rialismo e o fatalismo. Os meios sào excitantes ou
debilitantes, os quaes favorecem ou difficultam o desen
yobTiment.o das forças internas do espirito, mas não
destroem nossa causalidade, nem modificam nossa na
tureza.

O homem tem o sentimento da intervenção de peus,
na aclministração do mundo; mas a acçào da providón
cia, bem como a da natlll'eza, nào apagam a persona
lidade humana. A pl'ovidóncia é a Jeterminação da
vontade divina, que está necessariamente ele accordo
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com os mais attributos de Deus, com a sabedoria, com
a justiça, com o amol', e, portanto, subordinada ás leis
da vida, fundadas na propria essencia do ser infinito

I e absoluto. Assim comprehendic1a, a provid6ncia nào
pode ferir a liberdade humana. No governo do mundo,
elia 6 como o pae de farnilia que dirige e provê as nc
ccs3idades do filho, conduzindo-o prudentemente á con
qui ta da liberdade, até o momento em que se desperta
nelle a consclencia dos seus actos, e ouve os proprios
dictames.

Os membros da humanidade teem vida racion{d na
qual realizam sob condições temporae, os principias
eternos do bem do beno, do Terdadeil.'o elo ju to.
Tae. principios são objecto de eluplo estudo, historico
e philosophico, quando os considel'amos em si, como
ideal da Yida, e nas suas manifestuçõcs contingente .
lia philosophiu moral e história dos costumes, ha phi
losophia do Terdadeiro e hi.. tól'ia da sciencias ha phi
lo ophia. uo belio e história das beIlas-artes, ha phi
losophia do justo o história das instituil,iõos sociaes, ha
philosophia. ela religião e hi. tória. dos cultos. :N es as
esph ras da. vida racional, a hi tória e a philosophia
prestam-se a combina 5es regulal'es e methodicas. lia,
pois, egualmento philosQphia ela história do bem, que
expõe como a idea do bem tem sielo realizada, e como
deve se realizar ainda; philo, ophia. da história do ver
dadeiro que fornece a fórmula do desenvolvimento do
peno mnento nas sciencias as lacunus destus, e o modo
de eli:ffundir a verdade; philosophia da histól'ia do bello,
que contém as 1 is da successão das oscholas urtisticas,
e assim por de::mte.

N taremos que uma das muis excellentes applicações
eleste genero, é a que se r fere ao di'r&ito ou á ju tiça,
como conjuncto elas condições necessarias á roalizaç,ão
do de tino elo homem. A philo ophia do direito é o
direito natz~ml, o clireito ideal eoncebido a priori, e
baseado na razão pura. À hi tória do elil:eito é a suc
cessão dos systemas ele legislação nos diffel'entes povos,
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até o momento actual; é o complexo do direito positivo,
considerado em suas variações seculares, e em seu os
tado a~tual. Â philosophia da história do direito é a
sciencia das leis que presidem ao desenvolvimonto do
direito ']lO passado, e que devem presidir ao sou desen
volvimento no futuro. Esta última parte constitue a
Politica, quo occupa-se das modificações do direito actual,
om vista do direito ideal do futuro.

Â utilidade da philosophia da história é evidente,
ja no que concerne á vida geral, ja á vida individual.

E' a philosophia que dá aos factos verdadeira signi
ficação. Â história pura é a coUecção dos annaos da
humanidade, ou a narração dos aCQntecimentos realiza
dos, anno por anuo, na vida elos povos; mas só a phi
losophia da história é competente para nos revelar o
valor e a razão desses acontecimentos e suas relações
com o destino da humanidade. E' pela noção de Deus,
que appreciamos o sentimento religioso; pela noção
de Estado e de sociedade, que julgamos as ~nstituições

politicas e sociaes.
Em referencia á vida individual, a philosophia da

história nos mostra que os seres racionaes teem sua
história original, na qual cada um, na successão das
edados, deve desenvolver a sua em relação com a his
tória da familia, da nação, da humanidade terrestre o
do mundo.

Â vida é propriedade de um ser que é a causa do
seu proprio desenvolvimento, ou que é vivente porque é a
causa interna da serie contínua dos actos, polos quaes se
manifesta a si pl'oprio no tempo, e realiza seu destino.
O fim ou destino do ser consiste na realização succes
siva do que está na sua essencia. A metaphysic( en
sim. que o ser infinito realiza, em cada: instante, sua
essencia, de modo pleno e perfeito, e que os seres fini
tos, similhantes a Deus, devem tambem manifestar a
plenitude da sua essencia.

A vida dos seres finitos se realiza no tempo: dahi
as edades e os graus de cultura. Esta divisão da vida,
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inherente ao desenvolvimento successivo do que está
envolvido, como possivel, na essencia, não se applica
a Deus. Deus não tem edade, e a humanidade. do
universo, que é infinita em seu genero, é egualn1ente
perfeita em seu genero, em todas os instantes da du
ração. Mas a vida limitada no espaço tem tambem
limites no tempo ; a vida da humanidade terrestre e a
vida dos individuos que ella encerra, teem, ambas, co
meço, meio e fim ; por consequencia periodo ascendente
e decadente.

Qual a lei e a significação das edades da vida? A
vida reproduz em sua evolução os attributos da essencia,
incluida a organização, pois que exprime a manifesta
ção successiva do que está envolvido na natureza dos
seres: a vida, é pois, organizada, como a essencia.
A organização da vida é- a traducção fiel, no te1nlJo)
dos principios que presidem á organização dos corpo,
no espaço. As leis da vida são conformes com as ca
tegorias da essencia, e devem seguir-se na mesma or
dem das categorias. A unidade, a variedade e a har
monia, ou a these, a antithese e a synthe.se, taes sãa
as leis da vida. A primeiJ:a propriedade da essencia
é a' unidade; a alma é uma, o corpo é um, o organis
mo é um: a unidade é tambem a primeira lei da vida.
A segunda propriedade da essencia é a va1"iedacle; a
alma tem diversas faculdades, o corpo diversidade de
partes, o organismo diversidade de orgams: a variedade
6 tambem a segunda lei da vida. A terceira proprie
dade da essencia é a harmonia; tudo se une a tudo,
tudo se mantem, e se equilibra na alma, no corpo, no
organismo : a harmonia é tambem a terceira lei da vida.
A harmonia é a variedade na unidade, completa a
organização, e não reclama outro complemento.

As leis da vida se applicam de dous modos ao de
senvolvimento dos seres finitos~ c(')nforme são considerados
em si mesmos, ou em suas -relações com a realidade,
uma e inteira, que ó Deus.

Nas relações com Deus, os seres finitos são a prm
6
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cípio postos de modo indivisivel no todo; depois elles
se oppõem ao todo, e adquirem o sentimento de seu
proprio valor; emfim unem-se ao todo, j a conscientes.
de si e do complexo das cousas.

Considerada a vida em si propriaJ as leis da these,
da antithese e da synthese são conflimadas pela expe
riem'ia, e prestam-se á divisão methodica das edades:
a edade de unidade, á edade de va'riedade e a edude
de har7lwnía. A primeira ou a these, é a vida em
bryona1'ia; a segunda ou a antithese, o periodo de cres
cimento; o terceiro ou a synthese, o periodo de madu
reza da vida.

As tres edades da vida individual, consideradas em
si proprias, applicam-se tambem á humanidade terrestre.
E', em virtude desta applicação, que a philosophia da
história da humanidade tem uma base verdadeira, e
occupa um logar, entre as sciencias. As phases da
civilização não resultam de certa combinação das ideas
do finito, do infinito e sua relação; nem das fórmas
do governo religioso, aristocratico ou popular; nem
dos processos theologico, metaphysico ou positivista:
resultam das proprias leis da vida, pois que elias são
momentos do desenvolvimento da humanidade.

A apparição da philosophia da histó'ria, nos tempos
modernos, é indício significativo da situaçãO. Como sci
encia intermediaria, que applica os principios aos factos,
e julga a realidade, de conformidade com o ideal, a
philosophia da história só podia nascer, depois do de
senvolvimento sufficientemente completo dos estudos
historicos e philosophicos. Sua insti~ção prova que
a organização da sciencia começa a se completar, no
duplo poncto das leis e dos phenomenos.
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CONDiÇÕES DA PHILOSOPHIA

A philosophia, como sciencia, é similhante á scien
cia inteira, da qual é uma parte. Suas condições são
as mesmas da sciencia em geral. Os conhecimentos
eternos e absolutos contidos na philosophia devem ser
verdadeiros e certos; e como similhantes verdades per
tencem a qualquer systema de verdades, objecto de
qualquer scienCla, si a sciencia inteira é possivel, a
philosophia o é egualmente. A possibilidade da philo
Bophia, como systema de verdades-principios se resume
na determinação do poncto de pa~·tida, que nos franqueia
a entrada na sciencia, e re~olve a questão da verdade
e da certeza, ao menos quanto ao espirito humano; e
na existencia incontestavel do pr'incípio infinito e abso
luto, que resolve a questão do systema, e facilita a
demonstração dos principios subordinados.

Examinemos mais detidamente os dous ponctos que
interessam especialmente á philosophia; e si ainda não
podermos encontrar soluçãO dU·ecta., evitemos ao menos
algumas hypotb.eses e erros contrarios, precisando melhor
as condições do problem~.
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I

Poncto de Partida da Sciencia

A necessidade de um poncto de partida resulta das
dif:ficuldades inherentes ao problema da verelade e ela
certeza. Oomo reconhecer o valor objectivo dos nossos
pensamentos? Foi a consciencia desta dif:ficuldade que
dictou aos philosophos a indagação de uma verdade
primeira, superior á opposiÇão do subjeito e do objecto
do conhecimento, e iÍlaccessivel á dúvida. E' certo que
o scepticismo prestou assignalado serviço á sciencia,
obrigando-a a fortalecer sua base, e a adiar qualquer
affirmação antes de ter descoberto um poncto de par
tida inexpugnavel. Foi deste modo que os sophistas
da Grecia pl'ovocaram a l'eforma de SoCl'ates, o dogma
tismo da média edade,.a revolução de Descartes, a rpe
taphysica prematma de Leibnitz, o criticismo de Kant,
a nova philosophia de Schelling e de Hegel,. o methodo
severo de KTausc.

A existencia do poncto de partida da sciencia ainda
6 indecisa, emquanto não discutirmos o facto primitivo
ela consciencia; mas suas condições e sua posição podem
ser :fu:adas com certeza nesta intToducção.

Estas condições são em número de tres: o poncto
ele partida ela sciencia eleve ser um~ verdade certa,
universal e immediata.

Deve ser uma verdade certa, poxque elle representa
o começo, o poncto inicial da sciencia, e tem por fim
afastar as difficuldades inherentes á questão da verdade
e da certeza. Si fosse uma hypothese, seria a scien
cia manca logo na origem.

O poneto de partida deve ser 'ttnivetsal) pois é neces
sario que exista para todos, e todos o possam 1'eco
nh ceI', inclusive os propl'ios scépticos. Si fosse uma
verdade particular, s6 verificada por alguns espil'itos, a
sciencia poderia ser contestada por aquelles que n.ão
reconhecem essa verdade.
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o poncto de partida deve ser imrnediat~, pois que é
necessario que seja directamente oerto em si, sem outra
verificação. Si re:mltasse, como consequenCla, de ver
dade mais elevada _ e egualmente certa, não seria o
princípio da sciencia. '

Procuremos agora fixar o poneto de partida da scien
cia, nos objectos do pensamento.

Em primeiro lagar, temos a existencia do mundo phy
sico; mas a existencia do mundo exterior, ou ó com
plexo das cousas sensiveis que nos circumdam, tem
por adversari?s os idealistas, que fi negam, e os scepti
cos, que duvidam deHa; por óutro lado essa existencia
não é immediata e universalmente certa.

Com efl'eito, não conhecemos os corpos, sinão por um
intermedia.rio, pelos sentidos) por meio do systema ner
voso, por meio do corpo. O espirita é o subjeito do
conhecimento,. e o espirito não ~stá directamente unid-o
aos objectos. Não temos consciencia do que se realiza
no exterior, como temos do que se 'realiza no nosso inte
rior. EntTe o subjeito e o objectG do conhecimento, estão
os' orgams; e os objectos só chegam á consciencia, depois
de ter afl'ectado a sensibiliclade; essa impressão ou
sensação é que previne a alma da presença do corpo
extl'anho, e que, proptiamente falando, é o objecto di
recto das nossas relações com as obras da natm'eza.
Por estas razões, alguns auctores poseram seriamente
cm dúvidà a existencia do mundo exterior.
'A existencia do mundo espi1'ituCtZ, no qual estão in

cluidos os nossos similhantes, como seres racionaes, tem
por adversarios os materialistas, que a rejeitam, e os
scepticos, que se absteem de julgar. O mundo espiritual
Mo realiza egualmente as condições do poncto de partida.
As relações que alimentamos com os nossos similhantes,
como seres espirituaes, são indiJ.'Rctas, ao menos na con
dição e situação normal, em que nos achamos. Não
lemos na consciencia de outrem, como na nossa pro
pria; si assim não fora, seria inutil a linguagem, Os
pensamentos, sentimentos, desejos, intenções e projectos
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de outrem, nos são absolutamente impenetraveis, em
quanto não se manifestam no exterior, por algum
signal, ja da attitude ou movimentos do corpo, ja da
palaVl'a ou escriptura. A linguagem é que serve de
instrumento de communicação, entre o nosso e o pen
samento de outrem, a palaVl'a é que é o laço social
por excellencia. Ora, a linguagem é um organismo de
signaes, um ,systema de cousas sensiveis, ,figuras ou
sons, que exprimem actos da vida espiritual, e que se
dirigem aos nossos sentidos. O conhecimento que tem
por objecto os nossos similhantes é, pois, duas vezes
mediato. A primeira, porque elles só se nos manifes-

• cam como corpo, mesmo pela palavra; a segunda, por·
que não podemos conhece-los, como taes, sinão - por
intermedio dos sentidos.

Assim, as dúvidas relativas á eKistencia do mundo
exterior, recaem mais fortes sobre a existencia do es
pirito, e nestas circumstáncias o materialismo parece
triumphar. Por consequencia, o partido mais prudente
a seguir, é ficarmos provisoriamente na dúvida, emquanto
não adquirirmos consciencia da nossa propria espiritua
lidade, e procurarmos'uma verdade menos contestaveL

A existencia de Deus é conteEtt3.da pelos atheus, que
a negam, e pelos scepticos, que· não a querem admit
til', nem repellir: não é, pois, universalmente cel'ta,
com,o convem ao poneto de partida da sciencia. Rea
liza, é verdade, uma condição: é objecto de intMiçãO
immediata do espirito, exclue qualquer intermediario,
entre o pensamento e Deus, mas a affirmação de Deus
não é a primeira que emana da razão, não é o facto
primitivo da consciencia.

Mas, si a affirmnção de Deus é immediata, não é,
entretanto, universalmente acceita, como certa. Este ó,
sem contradicção, o problema mais delicado da philoso
phia. Grande número de pensadores emineRtes procu
raram provas em favor da existencia de Deus, e apenas
provaram que não tinham npção exacta do objecto em
discussão: o prinCípio absoluto da demonstração não se
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demonstra. Outros nega.ram a causa primaria, e entre
garam o mundo ao acaso. Outros, abrigando-se ainda

. nos limites da crítica, como fez Kant, permaneceram
na dúvida, e pretenderam que a dúvida é uma condição
da razM pura. A anályse profundada das faculdades
do espirito, seu valor e seu alcance são indispensaveis,
para nos conduzir scientificamente á presença de Deus.
Deus não é o poneto de partida, mas antes o termo
ou fim último do pensamento.

Si o poncto de partida da sciencia não é, pois, uma \
verdade transcendcnte,-Deus, o mundo espú."itual e a
natureza,-deve estar necessariamente em nós, no eM.
E na realidade, é ahi que os philosophos o teem pro
cUl'ado, sempre que se occupam scientificamente da
quest.:'io da verdade e da certeza. As raizes da scien
cia estão na intimidade do espirito, ou na consciencia
individual.

II

Princípio da Sciencia

O principio da philosophia, a razão última do conhe
cimento e da realjdade, é Deus, o Ser um, infinito e
absoluto.

Deus é, pois, o fundamento da philosophia. Si Deus
não existe, a philosophia, como sciencia dos principios,
não tem possibilidade.

Ja fizemos acquisição da noção precisa de Deus, es
tudando os objectos do pensamento. Ooncebemos a Deus,
como o Ser, puro e simples, um e inteiro, que é a
realidade, e contém as realidades determinadas. :Mas,
para que a philosophia tenha por base um princípio
exacto e certo, é necessario decidir si a existencia e
natureza de Deus teem realidade ou valor objectivo
cOlTespondcnte á nossa conccpção. A noção de Deus
está elucidada, mas a existencia de Deus é ainda uma
hypothese: para resolvermos o problema, uma noção ja
é muito, mas nãQ basta, porqu~ possuimos tambem.
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noções de seres imaginarios. Queremos saber si Deus
existe, e o que é a existencia.. Ignoramos ainda, e
assim é impossivel que nos pronunciemos, com conheci
mento de causa, sobre a existencia de Deus.

o E' verdade que o theismo parece suficientemente jus
tificado pelas considerações precedentes. O mundo exige
causa, e si o efi'eito existe, a causa deverá existir.
Determinamos as condições da sciencia, e com elIas
mostramos a accessibilidade da sciencia em relação ao
nosso espirito. A idea de Deus, como Jwincípio das
cousas, impõe-se á razão, e desde então é impossivel
duvidar de seu valor objectivo, como se duvida da
existencia de divindades phantasticas. Emfim, si a
existencia de Deus é uma hypothese) esta hypothese,
que é unica, não equivale á certeza? Tudo isso é pos
sivel, mas não deve ser acceito sem discussão. As
hypotheses, por mais plausiveis que sejam, são exclui
das do dominio da sciencia, por consequencia da phi
losophia. Portanto, a questão da existencia de Deus
deve ser profundada em todos os seus elementos, afim
de expellir do espirito qualquer erro ou dúvida a este
respeito.

A resolução do problema da existencia de Deus é o
objecto da philosophia. Nesta introducção, o que nos
compete é afastarmos os erros professados, sobre o modo
de entender o princípio, afim de preparar a resoluçãO
do problema.

Oom efi'eito, uns. affirmam que o princípio é uma
idea simples; outros, uma proposição fundamental; ou
tros, finalmente, a conclusão de um raciocinio. Entre
tanto, é claro que não é, no proprio 'princípio, que se
pode saber com certeza o que são a demonstração, o juizo
e a idea. As tres hypotheses são egualmente falsas,
e se refutam com o que ja dissemos do princípio.
O princípio não p ode ser uma idea; porque a idca é
uma concepção universal, eterna e immutavel, opposta
ao que é determinado, temporal e variavel. Si, pois,
existisse, sob a f6).'m~ de idea, o princípio seria pura
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generalidade; excluiria o que pert~nce a Deus; não
seria o princípio das cousas, nem o princípio do conhe
cimento; seria um genero de ser, não a realidade in
teira, causa e razão do que é determinado. O princípio
não é uma proposição ou um juizo; porque o juizo
exprime a relação, entrc dous pensamentos particulares
e distinctos. Quando digo, por exemplo: «ezt sou eu ),
refiro-me a mim mesmo, como subjeito que conhece, e
a mim mesmo, como objecto conhecido. Quando digo:
«Deus é ou o Ser existe), refiro meu pensamento de
existencia ao pensamento de Ser; reconheço uma rela
ção, entre duas cousas; affirmo que uma é propriedade
da outra. O juizo 6, pois, o conhecimento de' uma
re1açã,o, e presuppõe dous termos postos em presença
um do outro. Ora, o princípio não é uma relação, uma
propriedade, mas o Ser, um e inteiro, que não suppõe
outro, e contém todas as relações possiveis. O princí
pio não pode, pois, ser reconhecido . ob a fórma de
uma proposição. A proposição: «o Ser existe), que
muitas vezes se reputa identica, po to que em verdade
encerre a di tincção, entre ser e a propriedade de exis
tir, não é a fórmula do princípio. Finalmente, o prin
cípio não é a conclusão de um raciocinio, com suas
premissas no eu ou no mundo; porque a propria con
clusão é um juizo, e sob tal fórma o princípio não pode
existir. A16m disso, a conclusão do raciocínio legítimo
ó fundada numa ou muitas outras proposições mais
gemes. Reconhecer uma cousa, por via de raciocinio,
é, pois, conhece-la de modo mediato ou indirecto, é
prende-la á sua causa ou razão superior. Ora não ha
causa mais elevada que o princípio; porque elie é a
causa e a razão de tudo, e deve ser reconhecido de
modo immediato.

Deus não existe, pois, e não pode sor reconhecido,
sob fórma alguma particular. As proprias fórmas par
ticulares do conhecimento devem ser encontradas em
Deus. O conhecimento do princípio é o conhecimento

7
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'inteiro, o conhecimento absoluto que contém a totali
ilade dos generos de conhecimentos.

Que similhante noção do princípio existe para nós,
é cousa que" se deduz facilmente da divisão dos conhe
pimentos humanos. Mas que esta noção seja verda
,ç1.eira e certa, que corresponda a um objecto real, ~

questão differente, e da qual depende a possibilidade
da sciencia. Procuraremos resolve-la mais tarde; e si
conseguirmos, a philosophia sera possivel, porqu,lJ exis
tirá de facto na evidéncia do princípio, e entã'O o scep
ticismo sera batido, nos seus ultimos postos. Não de
vemos, com Kant e 01.tu.'os, estabelecer os limites do
pensamento proprio, como limites do pensamento h1,1
mano. O que é impossivel para ~m, não 6 impossivel
em si. Um juizo definitivo contra a sciencia, em favor
do scepticismo, é impossivel: porque é necessario que
seja absolutamente certo, que é impossivel conhecermos
com certeza o princípio das cousas. Ora esta impossi
bilidade ainda não foi demonstrada' vamos mesmo adean
te: sustentamos que similhante demonstração é impos
sível, por conter contradicção.

Oom efl'eito, para demonstrar que o.b.omem não pode
reconhecer o princípio, é necessario considerar o espi
rito humano, analysar a sna propriedade de pensar e
de conhecer, e fixar os limites desta propriedade. Mas
para demonstrar que esses limites não se acham acci
dentalmente num indivíduo, que estão na propria essen
cia do espirito, e, portanto, necessariamente em cada
homem, cumpre estudar <> espirito humano, em sua
causa ou razão superior. Ora, sem princípio, nada so
demonstra; no princípio de' uma cousa é que se vê
que ena deve ser o que é; é, pois, egualmente no
princípio ou na razão superíor do espirito humano, que
convem descobrir o que oUe pode, e o que não podo
conhecer. O princípio do espirito humano sera, por
exemplo, o Espirito universal, no qual unem-se os espi
ritos limitados. Mas, para demonstrar, na essencia do
~spirito ~niyersal, que é absolutamente imposJ3ivel ao
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homem reconhecer a Deus, é preciso outTa vez remon
tar á causa superior, na qual se funda o Espirito uni
versal. Não ha demonstração válida, fóra destas con
dições. Assim, para demonstrar o que está em ques
tão, cumpre remontar de causa em causa, até a razão
última das causas. E', no conhecimento do princípio
absoluto que se pode achar o porque da limitação e da
constituição elo espirito humano; por consequencia tam
bem a impossibilidade, em que o espirito se acha, de
conhecer o princípio. Agora, de duas uma: ou conhe
cemos, ou não conhecemos o princípio, com verdade.
Si conhecemos, a these elos scepticos é falsa. Si não
conhecemos, não conhecemos egualmente que nos é
impossivel conhece-lo, visto como o conhecimento certo
deste facto presuppõe ja o conhecimento do princípio.
E', pois, impossivel reconhecer a impossibilidade ~e

demonstrar o princípio.' ,
R' factivel que alguns homens não tenham reconhe

éido o princípio, que mesmo as indagações mais cons
cienciosas e perseverantes não tenham sido felizes, que
a humanidade necessite de seculos para se elevar ao
pensamento do Ser infinito e absoluto. Mas isso não
deverá surprehender áquelles que conhecem a marcha
progressiva da intelligéncia e das instituições humanas.

A indagação da verdade, o conhecimento de Deus, é,
pois, um c1J3vcr imposto ao homem, e ninguem conse
guirá nunca demonstrar que essa indagação é futil, e
esse conhecimento impossivel.
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DIVISÃO DA PHILOSOPHIA

A philosophia, a história e a philosophia da história
abarcam a totalidade dos conhecimentos humanos. A
philosophia pma é a sciencia dos principios ; a história
pura, a sciencia dos factos; a philosophia da história;
a sciencia da applicação dos principios aos factos da
viela: systema de principios, syst ma de factos, syste
ma de leis biologicas. Mas, cm virtude da multiplici
dade elos factos, em suas relações com os diversos gc
neros da realidade, cada sciencia encyclopedica é .8US

coptiyel de divisão ou contém sciencias particulares.
As sciencias particulares são galhos ela arvore ela

Scicncia; TIuirem-se da mesma seiva, mas tomam direc
ções diversas em procura da luz. E' assim que a s"CÍ
encia se divide e snbdivide indefinidamente, afim de
sondar todas as pa'i:ticularidades da realidade. Oada
sciencia em particular tem seu princípio proprio, subor
dinado ao princípio infinito e absoluto que lhe serve
de fundamento; tem objecto pl'oprio e dominio proprio;
fórma um todo elistincto no todo dos conhecimentos
humanos, um systema, uma theoria especial na scien
cia, uma e inteira.. Unicto e clistincção, tal é a fórma
ela harmonia; por consequencía a separa.ção e a confu
S:1.0, no domínio da sciencía, nos conduzem ao erro.·
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Cada sciencia, pois, encerra-se numa parte da reali
aade determinada, e occupa-se da ordem de cousas
limitada por seu princípio. E como cada parte da rea
lidade tem sua razão no Ser infinito e absoluto, objecto
da philosophía, e contém, por seu turno, diversidades
de factos ou manifestações pn.rticulares, objecto da his
tória, cada sciencia, para ser completa, deve~ pois,
ter uma parte philoso1Jhica, uma parte historica, uma parte
Ctpplicada. .

Assim, pois, a philosophía abarca a universalidade
das sciencias particulares, numa relação essencial. Não
ha sciencias sem principias; cada sciencia deve ser
estudada philosophícamente no seu princípio, e nas
relações do seu prin.cípio eom o princípio absoluto e
com os mais principias. E ' assim que hoje as saien
cias empiricas, quando expostas por cspiritos superiores,
tendem visivelmente a constituir-se sobre uma base
philosophica. Oomo sciencia dos principias em geral,
a philosophia é, portanto, a sciencia dos principias elas
sciencias. As sciencias particulares não podem demons
trar seus respectivos principias, porque estes principias
se deduzem de princípio mais elevado, que não é da com
petencia dellas ; acceitam seus principias como um dado,
como um lemma da philosophía, e limitam-se a desen
voh'e-los no seu conteudo, applicações e consequencias.
Sem a philosophia, o valor dos pl'inçipios das sciencias
seria meramente hypothetico. As mathematicas não
provam a existencia do espaço ou do movimento, a
pl).ysica, a existencia da materia, a physiologia, a eiXis
tencia da vida; porém, cada scieneia prende ao seu ob
jecto o complexo das verdades que decorrem ~elle, e re
solve seus respectivos problemas, com o auxílio ela phi
losophia, que fornece os principias, poneto de apoio das
sciencias. O princípio constitue a tmidade da sciencia
e circmnscreve seu dominio. E a parte mais elevada
da seiencia que subordina o restante.' Dahi a preerni
nencia da philosophia, como sciencia de principias. A
philosophia é realmente, conforme sua natUl'eza e a
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tradição, a sciencia superior e directora, incumbida de
fundar a harmonia, no reino da intelligéncia, de coor
denar as theorias scientíficas, ligando-as pela demons
tração i por consequencia, incumbida de manter cada
sciencia, dentro da esphera especial que lhe 6 propria.

A philosophia pode dividir-se, de comormidade com
o methodo, e de conformidade com os objectos aos quaes
se applica.

I

Divisão da philosophia accommodada
ao methodo

A philosophia contém uma pa'rte cmalytica, na qual
o espirito remonta gradualmente do eu a Deus, e uma
pade synthetica, na qual o espil'Íto const1.·oe o systema
da.s verdades fundamentaes, prendendo demonstrativa
mente os principios determinados ao princípio absoluto.
Esta divisão, porém, é pmamente subjectiva; refere-se
mais aos dous processos do conh~cimento, á intuição e
á deducção, do que aos objectos.

PARTE A rALYTICA

A parte analytica da philosophia contém os conhe
cimento intuitivos, cujos objectos sao considerados em
si, taes como se nos oiferecem, e não taes como devem
ser, em virtude do seu prirncípio. Esta parte contém
t1.'es secções principaes: a theoria do eu, a theoria das
relações do eu com o mundo e com Deus, e a thcoria
da sciencia.

1. Anrílyse do eu. O eu está em relação comsígo
mesmo, pelo senso íntimo, e esta intimidade manifesta
se, como consciencia propria e sentimento proprio. O
pensamento eu é o facto primitivo da conspiencia, e
poncto de partida da sciencia. Em primeu'o logar, cl1e
é indeterminado, é uma intuição intel1ectual; mas de
pois a anályse o determina. O eu é um ser, cuja es
soncia é u/ma, e cuja unidade de cssencia manifesta-se,
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como essencia propria, e como essencia intei'ra, sob o
duplo character da espontaneidade ou autonomia, e da li
gação ou continuidade; por outros termos, a essencia
do eu é uma e a mesma, uma e indivisa. Unidade,
identidade, simplicidade, tal é a essencia do eu. Quanto
á fórma, o eu é posto lias não é posto só é posto com
outros seres, aos quaes elIc se oppõe. Dahi sua limi
tação; tem princípio e fim, interior e exterior, condi
ções e causa; é ao mesmo tempo positivo em si, e
affectado de negação; é uma parte da realidade, não
a realidade inteira. O eu, emfim, existe, existe em si
meSmo como substáncia. Considerado em suas deter
minações interiores ou em seu conteudo, o eu é o
homem, e o homem é em parte espirito, em parte C01'pO •

.A. naiiUl'eza humana é uma e, sem embargo, dupla:
a unidade da essencia manifesta-se de dous modos dis
tinctos, como espiritualidade, e como materialidade, cha
racterisadas pela liberdade e pela fatalidade. Em vir
tude da unidade' da natureza humana, as duas partes
fundamentaes estão intimamente unidas. Unido ao corpo;
o espirito chama-se alma. Assim, pois, realizam-se no
homem as tres leis da unidade? da variedade e da
harmonia.

Oonsiderado como espirita, o eu muda e não muda.
Conserva invariavelmente a essencia e as qualidades,
IDas passa constantemente de l;un estado a outro, de
um acto determinado a um indeterminado. A fórma
desta mudança é o temiJo. O e pirito, si é immutavel
a sua essencia, está, nesta relação, fóra do tempo, e
acima da mudança. Dahi, para o eu, o duplo modo
de existencia: existencia eterna e existencia temporal.
.A. existencia temporal é a vida. O fim da vida é o
desenvolvimento do conteudo da essencia. Quaes' os
instrumentos para conseguirmos aquelIe fim? O espi
rito, qUtLndo é a razão eterna de' seus actos, é fac'ltl
dade; quando é a razão temporal de cada estado que se
realiza na vida é actividade. A actividade considerada
quanto á quantidado, como actividade susceptivel de
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augmento e de diminuição, chama-se força; e em suas
relações com a faculdade, com os estados possiveis que
ainda. se devem realizar, chama-se tendencia. As facul
dades, actividades, forças e tendencias reduzem-se a tres:
pensamento, sentimento e vontade. A Vontade é a
faculdade superior que determina a actividade do espi
rito, e que só é determinada por si mesma; representa
a unidade do espirito. O'Pensamento e o Sentimento
são os aspectos oppostos do espirito; manifestam a es
sencia do espirito, como essencia propria e essencia
inten:a, no duplo poncto de vista da independencia e
do pI:ogresso, do encadeamento e da tmclição. O pen
samento exprime, entre o subjeito e o objecto, a relação
de distincÇão; o sentimento, a relaçãO de união. E
como a nossa essencia, quando limitada, é ao mesmo
temp9 positiva e negativa, o pensamento se revela
como verdade e en'o, e o sentimento como 1J1'azer e dor.
Deste modo, as faculdades organizam-se, de confoTmida
de com a essencia do espirito.

Cada faculdade tem suas /uncções e suas operações.
A actividade subjectiva do pensamento desenvolve-se
em tres graus, como attenção, percepção e determinação;
e a actividade objectiva se reproduz como noção, juizo
e raciocinio. As TImcções do sentimento são a incli
nação, a união e' a penetI'ação; as funcções da vontade,
a disposição, o proj ecto e a resolução. Cada faculdade
tem leis e objecto;' o pensamento dirige-se ao verda
deiro, o sentimento, ao belio, a vontade, ao bem: um,
realiza este :fim na sciencia; outro na arte, e a terceira,
na vida moral. Cada faculdade é, emfim, ao mesmo
tempo espontaneidade e receptividade, isto é, está em
relação com a unidade das cousas. A espontaneidade
do pensamento manifesta-se no entenclimento; a recepti
vidade, na sensibilidade e na razão. A sensibilidade
e a razão são os orgams da vida de relação da alma;
a pTimeira nos põe em contacto com as cousas indivi
duae$ e determinadas, a seguuda, com os objectos in-
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finitos e absolutos; uma nos dá as intuições sensiveis,
a outra as intuições inteliectuaes.

2. Anályse das 1"elações do eu. O homem, como es
pu:ito e como corpo, está em relação com espiritos, com
corpos e com seus similhantes. Os corpos fazem parte
da Natureza, os espiritos pertencem ao mundo espiritual,
os homens são membros da humanidade. Esses tres
gcneros de realidade constituem o universo. O mundo
physico e o mundo espiritual são oppostos, ou são pos
tos em antithese. A humanidade occupa a posição
central no universo, como synthese da crcação. Mas o
homem está tambem em relação com a realidade, uma
e inteira. Deus é a causa do universo, é a realidade,
uma e inteira, o todo, a these. Deus é ao mesmo tem
po distincto do mundo, e unido ao mundo. Deus é o
todo em unidade, e na essencia do todo conteem-se, de
modo indivisivel, a Natmeza, o EspiJ:ito e a humani
dade, por consequencia tambem o eu; porém, porisso
me mo que Deus é o Ser, um e inteiro, Deus está
acima de qualquer genero e de qualquer coliecção de
partes, é o 861" supremo.

O conjuncto das cousas, do qual o eu faz parte, nos
apparece, sob o character de orgam.zação. Deu é a
unidade p"lU'aJ; a Natmeza e o Espirito representam a
oppo ição interior da ssencia, como essencia inteira, e
como essencia propria, como encadeamento necessario
de tudo com tudo, e como actividade livre e consciente;
a humanidade é a harmonia da essencia. O eu faz
parte do m"lmdo, e o mundo tem com Deus relações
ele continencia, de subordinação e de razão determi
nante, inherentes a qualquer organismo. Esta doutrina
não é o pantheismo, mas o panentheismo. Admitte, ao
mesmo tempo, a immanencia e a transcendencia de
Deus. Ooncilia-se com as verdades fundamentaes da
theologia.

3. Anályse da sciencia. O conhecimento é proprie
daele do espirito considerado como pensamento. O co
nhecimento, para ser legítimo ou scientífico, deve ser

8
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verdadeiro e certo. A sciencia é o systema dos conhe
cimentos verdadeiros e certos. Exige poncto de par
tida, principio, methodo. Ja achamos o poncto de par
tida. O methodo é duplo: a anályse comprehendo os
conhecimentos intuitivos; a synthese, os conhecimentos
deductivos ou. demonstrativos. Para haver certeza, a
deducção deve corresponder á intuição. Procuremos,
finalmente, o princípio da sciencia.

Principio é a razão ou f~mdarnento de uma cousa.
O principio da sciencia é o fundamento dos nossos
conhecimentos, quer sejam referidos ao subjeito, quer
ao objecto. O fundamento dos conhecimentos imma
nentes é o eu, mas o eu não tem em si a sua razão.
Onde a base dos conhecimentos transcendentes? O
conhecimento trancendente, exprimindo certa relação,
entre o eu e o não-eu, não pode ter seu principio no ou
só, nem só no não-eu, mas numa essencia superior que
contenha, ao mesmo tempo, o eu e o não eu, e deter
mine a união no conhecimento. A essencia superior é
infinita e absoluta, porque tambem este pensamento
deve explicar-se pelo principio. A essencia superior é
a do Ser, que chamamos Deus. Mas a noção do prin
cipio ou de Deus tem valor objectivo? Deus existe?

O espirito humano conhece as cousas pelas leis do
pensamento. Estas leis são as categorias de ser, essen
cia, unidade, identidade, causa; existencia, these, anti
these e synthese. Applicamos essas categorias aos objec
tos do pensamento, ao eu e ao não-eu, aos factos e aos
principios, á Natureza e a Deus. A applicação dellas
ao eu é legitima, porque os nossos conhecimentos im
manentes r01mem as condições da sciencia. Tracta-se
de saber si .as categorias teem valor objectivo e univer
sal, e assim si podem applicar-se com certeza ao não-eu.
Esta questão depende do princípio, que é a razão das
categorias. Si Deus existe, tudo que é fundado no
Ser, existe; si entendemos por Deus o Ser, um e in
teiro, a essencia pura e simples, a realidade inteira, o
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todo, não ha dúvida que Deus existe, porque a noção
de existencia está contida na noção de essencia.

A parte synthetica da philosophia é composta de
conhecimentos deductivos, dos quaes a verdade se infere,
unicamente pelo esforço do raciocinio, da noção de
Deus. Deus pode ser considerado successivamente. em
si, depois no seu conteudq, e alfim nas relações com o
~eu conteudo.

Esta parte será o objecto principal da Metaphysica.

TI

Divisão da philosophia accommodada ao seu
objecto

.'

o objecto unico da philosophia é Deus, princípio dos
principios, Ser um e inteiro, que é tudo, e tudo con
tém na sua essencia. Deus é ,a unidade das cousas:
conhecer a unidade, da qual tudo decorre, é saber tudo.
Deus tem a omnisciencia; e para o homem approxi
mar-se deste ideal, deve profundar a natureza divina,
determinando o Ser sucaessivamente em si, no seu con
teudo, e nas relações com os seres que nelle vivem.

Dam a divisão da philosopma accommodada aos seus
objectos.

1. A sciencia de Deus, como Ser sup?'emo) distincto
e tmido ao mundo, chama-se metaphysica.

A 1IIJ.etap11lljsica é a philosophia fundamental ou phi
losophia primeira. E' a scieucia do Ser, considerado
como ser, a ontologia propriamente dicta; e como o Ser
indeterminado é Deus, é ainda a theologia racional, a
theognosia) ou a philosophia do absolJUto) si por absoluto
entender-se" o princípio primario das cousas. Assim a
metaphysica occupa-se do Ser antes de qualquer oppo
sição anterior, acima de qualquer antithese ou synthese,
do Ser, um e inteiro, que não é alguma cousa deter
minada, mas que encerra os generos de determinações :
é a these ou a unidacle indivisa da essencia, objecto
do conhecimento indeterminado. A 1heodicea) como
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parte da theologia racional, 6 a sciencia da provicléncia
divina em suas relações com o mal.

À :N atureza, o EspiJ:ito e a humanidade) no seu
conjuncto) são o objecto da cosm()logia, que comprehende
tambem a cosmogonia, como sciencia da creação, po to
que a palavra cosmos não se applique, de ordinario,
sinão ao mundo material.

II. À philosophia do espirito) não traeta somente do
e pU'i~o inclivid'ual que conhecemos pelo enso íntimo,
mas tamb m do ser que comprehende a totalidade dos
espiritos individ'uaes, conhecido pelos nomes de Logos,
Verbo, ou de Razão ~tniversal} pelos platonicos, theolo
gos e eclecticos.

O EspiJ:ito e a Natmeza, na sua essencia, não podem
ser attingidos pelos sentidos nem pela iJnaginação, mas
por intuição da razão, intuição parcial, compI'ehendida
na intuição fundamental de Deu. Estas intuições devem
seI' completadas pelo conhecimento das leis da no sa
actividade espiJ:itual e physica. As leis do pensamento,
do sentimento e da vontade, formuladas pela psycholog'ia.,
nos fazem entrever os attTibutos do Espirito universal,
como as leis da luz, do calorico e do movimento nos
revelam as propriedades da Natureza. Nos o espirito,
como orgam do Espirito do mundo, reflecte e concentra
as forças espirituaes bem como as forças physicas ma
Dife tam-se e equilibram- e no nosso corpo. À psycho
logia geTaI ou a sciencia do mundo espuitual, deve
ser accommodada á ps,Vchologia particular, como scien
cia da alma humana. À philosophia do espu'ito é a
ciencia dos principios do mundo espiritual e moral.

À psychologia experimental ou históI'Ía dos phenomenos
da alma é preparatoria da philosophia do E 'pirito.

III. A segunda parte da cosmologia; como sciencia
elos principios do mundo, é a Philosoph'ia da Natu1"eza.
As pI'oducções da natureza são objectos de intuições
sensiveis, mas a mesma natureza é objecto de intuição
intellectual. Concebemos a natuI'eza, como ser infinito
cm seu genero, eontendo infinidade de corpos. Com-
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pete á philosophia da natureza a determinação da es
sencia deste ser, suas fórrnas, a regra de suas ereações,
suas relações com os astro e com o systema de corpos,
que vivem, e se desenvolvem continuamente, no seio
clelle. "

A cssencia da natureza é a mater"ia. A materia é
um todo contínuo, composto dlJ pa1"tes postas a par, umas
da outras e divisiveis sem fim. As categorias de et;
sencia, fórma e existencia applicam-se á materiu, de
conformidade com a essencia propria da natureza, ou
sob o character da ligação, da contimúdade, do enca
deamento de tudo com tudo ou da fatalidade. As prin
cipaes sciencias que teem por objecto o estudo da ma
teria, são a astronomia (cosmographia, uranographia),
a geologia e a geographia physica, a physica e a me
teorologia, a chiwica e a mineralogia, a agronomia e
technologia, a botanica e a zoologia (comprehendida a
paleontologia), finalmente, a anatomia e a physiologia
geraes e compm'adas. "

A materia tem fórma. como todas as cousas. Desen
volve- e continuamente: em todos os in tantes e em
todos os ponctos. A sel'Íe dQS inbtantes com a fórma
de cmtes c de depois, constitue o tempo; a serie dos
ponctos que coexistem a par um do outros constitue
o espaço. O tempo é a fórma da mudança., a fórma
dos estados ou phenomenos que e realizam num ser;
o espaço é a fórma da coexistencia ou da juxtapo iÇão
da partes de um obj ecto. O tempo tem mai exten
são que o espaçol mas ambos conveem á materia. O
tempo e o e paço são homogeneos, continuos; por con
sequencia, divi ivcis ao infinito. O tempo e o espaço
combinam-se no movimento, fórma complexa da materia,
que indica que o corpos modificam-se ao mesmo tempo,
sob a fórma da duração e da extensclo. E' nas rela
ções con tantes, existentes entre o tempo, o espaço e
a celeridade, que teem a$. ento a mathematicas, que
pertencem 6. Philosophia da N atur za. As mathemati
cas são a scieneia da quantidade considerada em si e
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nas suas applicaçães, como mathematicas puras e appli
cadas. .A. quantidade considerada em si é objecto da
A.llJ01"ithmia, sciencia do cálculo, que comprehende a
arithmetica, a algebra e a anályse. .A. quantidade
applicada ao espaço, ao tempo, ao movimento, é objecto

.da Geometria, da Chronologia e da Cinematica. A
mechanica é a sciencia do movimento considerado nas
suas causas, ou a sciencia das forças motoras; compre
hende a statica e a dynamica, como sciencias de equi
librio e da acção das forças; e applica-se aos corpos
solidas, principalmente como mechanica celeste, aos
COl'pOS liquidos, como hydraulica, aos corpos gazosos,
como pneumatica.

IV. A' cosmologia comprehende, finalmente, a scien
cia dos seres formados da união ele um corpo e de um
espirito, e especialmentc a Philoso'phia da humamidacle,
'na qual a união apparece mais íntima e completa.
Esta sciencia tem por objecto a humanidade inteiTa,
nos diversos graus de sua cultura, no seu ideal, e no
complexo das suas relações com Deus, com a natureza,
com a Razão, com os seres inferiores. Dahi grande
número de sciencias particulares, destinadas a esgottar
a idea de humanidade, nas suas manifestações internas,
como espirito e como corpo, como pensamento, senti
mento e vontade, como vida individual e social, e nas
suas relações externas com tudo que é divino. .

.A. sciencia da humanidade, nas condições terrestTes,
é a AnthroJlolo(J'ia. A anthropologia é o estudo da na
tureza humana. E' impos ivel contestar a importancia
deste est,udo: o conhecimento mais util para o homem
é o do homem. O Nosce te ipsum é a base do tTabaIho
intellectual e da actividade moral. As manifestações
da viela racional da vida physica e da. vida commum,
-religião, sciencias, artes, costumes e leis, linguas,
raças, sexos, eelades e enfermidades, familia, EstacIo e
sociedade, são determinações da natureza humana, e
não podem ser appreciadas com segurança, sinão pela
sciencia philosophica do homem. A anthropologia con-
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tém tres partes accommodadas á these, á antithese e á
syntliese: o homem considerado na sua unidade indi
visa; o homem estudado na sua dualidade interior,
como espirito e como corpo base da psychologia e da
somatologia; finalmente, o homem examinado na har
monia das partes entre si e com o todo, base da anthro
pologia geral.

Ao estudo do corpo humano prendem-se a Anatomia
e a Physiologia do homem, como sciencias dos orgams
e das suas ftmcções, a Hygiene, sciencia da saude e a
Nosologia, comprehendendo os conhecimentos' meclicaes,
como a Pat7wlogia, sciencia das molestias, e a Thera
peutica, sciencia dos tl'actamentos e dos meios de curar.

Ao estudo do espirito humano prendem-se as scien
cias moraes e racionaes. A Logica, sciencia de conhe
cimento, expõe as leis que o pen amento deve seguir,
para alcançar a verdade, e adquirir a certeza. A Es
thetica, sciencia do be110, expõe as leis do sentimento
o do gosto, desenvolvidos no dominio da arte. A Mo
1'al, sciencia do bem, expõe as leis da vontade, na prác
tica do dever e obtenção da vll.'tude. O Direito natu
ral} sciencia da justiça, expõe as condições dependentes
da vontade de outrem, que são incli pensaveis á reali
zação do destino humano. A ReligiãO, ernfim, tracta
das relações íntimas ou pessoaes, entre Deus e os seres
racionaes na vida.

Ao estudo das relações do espirito com o corpo pren
dem-se a Pedagogia, sciellcia da educação physica e
moral do homem; a Linguistica ou Philologia, sciencia
dos meios de expressão, para a vida espiritual, pelo
complexo de signaes phoneticos ou graphicos; a Ethno
logia, sciencia das diversidades da natUl'eza humana,
como charactercs da raças e elos povos; a Teratologia,
sciencia das anomalias da organização; finalmente, a
Ph1'enopathia ou Pathologia mental, sciencia das enfer
midades que resultam de qualquer pertubação nas rela
ções do espirito e do corpo.
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Si encararmos agora o homem dentro das relações
com seus similliantes, encontramos as sciencias sociaes,
que tractam da proclucção, da distribuição e do consumo
das riquezas da organização e da administração do Es
tado, nas relações com os cidadãos, com as instituições
e com os outros Estados: a Econom,ia politica ou social,
o Di?-eito público, o Di?-eito aclministmtivo, o Di?-eito
internacional ou Direito das Gentes.

Si, finalmente, tractamos de esboçar a vida da hu
manidade sobre a terra temos a Hist6ria politica, que
é a base da Philosophia da Histó1'ia e da Politica, como
scicncia das reformas exigidas, na sociedade presente,
em vista do ideal da humanidade.

fi

Divisão dos systemas philosophicos

A multiplicidade dos systemas philosophicos pode-se
reduzir a quatro elas es adequadas á origem, ao objecto,
á f6rma e ao methodo. .

I. Os systemas, quanto á origem" onde vão haurir os
conhcciment.os, são_ supernaturaes, mysticos, sentimen
talistas e racionalistas conforme e apoiam na fé e na
auctoridac1e, na inspiração immediata, no sentimento,
ou no complexo das faculdades I intell ctuaes do e pirito.

1. O supernatumlismo é systema mais theologico que
philosophico. Busca a verdade na 1'evelação histo7'ica
de Deus, depositada nos Livros sagrados e interpreta
dos pela auctoridade religiosa. A revelação é artigo
de fé, para os fieis, e contém implicitamente todas as
verdades de que o homem precisa nesta vida A razão
fica, portanto, subordinada á fó, e s6 pode exercer seu
direito de investigação, dentro dos limites das Escriptu
ras sanctas.

Os systemas supernaturaes são syntheticos, sem pre
parações, e descansam, por consequencia, sobre hypo
these indiscutivel. A anályse é a livre intuição das
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cousas, independente de qualquer opinião preconcebida;
quando o espirito crê estar de po se da verdade inteira,
a anáJyse é inutil e talvez perigosa p::tra as crenças.
Os systemas supernaturaes são dogmaticos; sem elemento
lilgum de crítica. Por esta razão, o supernaturalismo é
incompativel com a philosophia pura.

2. O Myst'icismo tem ponctos de contacto com o su
pernaturalismo; porém em vez de se apoiar na revela
ção official e pública, funda·se na Tevelação individual,
na- inspiTação immediata, onde a alma aTrebatada em
extasis, impõe silencio aos sentidos, e peTde-se na con
templação do divino. Es e estado da alma pode nas
cer da exaltação doentia da imaginação, mas muitas
vezes nos espiritos elevados é viva intuiçao da razão,
acompanhaela elo sentimento pTofundo ele Deus.

3. O Sentimentalismo eleva o sentimento á altura ele
princípio, de conhecimento e ele criterium ela verdade.
A oTigem do saber, na opinião ele Jacobi, pTincipal repTe
sentante deste systema, é umas vezes, a impre são que
os objectos sensiveis exercem sobTe nossos orgams;
outras vezes, o sentimento superior do espirito, a cons
ciencia das cousas elivinas, que se confunele com a fé.
Este systema tem o merito de realçar a importancia
do sentimento, negligenciado na philosophia e na edu
cação mas identifica as funcçães do coração com as da
intelligéncia.

4. O Racionalismo, na mais ampla accepção do termo,
é o systema philosophico que procura a verdade, pelo
emprego das faculdades intel1ectuaes do espirito, isto é,
pelo emprego da sensibilidade, do entendimento e da
razão, isolados ou combinados comsigo mesmos. Dahi mui
tas variedades de systemas racionalistas, como: o sensua
lismo, que funda-se exclusivamente nos sentidos; o con
ceitualismo, que apoia-se nos sentidos e no entendi
mAnto; finalmente, o Tacionalismo propriamente dicto,
que funda-se, ao mesmo tempo, nos sentidos, no enten
dimento e na razão. Os tres systemas correspondem
exactamente aos tres graus de cultu·ra do espiTito hu-

, 9
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mano. Os primeiros são exclusivos; o terceiro é com
pleto, porque a razão não exclue as outras faculdades,
mas as submette ás suas leis. Entretanto, o rapiona
li mo pode tambem manifestar-se, como doutrina exclu
siva da razão pm'a, como desprezo da observação sen
siv 1, em sua alliança com o pantheismo.

O sensltalismo reconhece os sentidos, como unica ori
gem de conhecimento, n. .sensibilidade, como a unica
faculdade da alma. Os co:r1hecimentos são sensações,
e as faculdades, sensações transformadas. A alma é
tabula ?'asa cadaver vasio, que recebe tudo do exterior,
pOl' meio dos orgams sensorios. A sensação, conforme
é activa ou passiva, disse Oonclillac assim engendra as fa
culdades intellectuaes ou activas. O entendimento é a reu
nião dessas faculdades. A necessidade resulta da privação
de uma sensação agradavel; o desejo, da clirecção da
alma para o objecto que nos falta; a paixão dQ desejo
reduzido á hábito; a esperança, da possibilidade de attin
gir o que desejamos. Essas faculdades reunidas for
mam a vontade. O pensamento comprehende, ao mes
mo tempo, a vontade e o entendimento. Os actos e
poderes da alma teem, pois, origem na sensação. Hobbes
desenvolveu logicamente as consequencias do sensualis
mo. Si a alma só tem sentidos, orgams materiaes, é
endente que a alma é materia. Dahi o materialismo.
O sensualismo e o materialismo são. dous aspectos dis
tinctos, um psychologico, outro ontologico da mesma
doutrina. Suas conclusões são o fatalismo, o hedonismo
ou epicurismo e o atheismo.

O sy 'tema que coUoca a origem dos conhecimentos
na sensibilidade e no entencl:imento ou ndiexão, é sys
tema abst,"acto; que não ultrapassa as concepções refle
ctidas, as regras ou maximas extrahidas da experiencia,
e que, por este motivo, pode-se chamar conceitualismo.
A doutrina ele Lock é modelo neste genero. Este phi
losopho não considera o entendimento, como transfor
mação da sensibilidade, porém como faculdade irreducti
vel da alma; mas a actividade. do entendimento somente
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se exerce sobre dados fornecidos pelos sentidos. A ra
zão, conftmdida com o raciocinio, não é origem de co
nhecimentos' as ideas da razão não são innatas, mas
adquiridas : resultam da generalização do entendimento,
que opera sobre as ba es da observação. Dahi as no
ções abstracta que na falta absoluta de principias,
constituem a sciencia. As idens de causa e de subs
táncia são collecções de factos ou de qualidades. Dahi
as consequencias moraes, politicas e religiosas do sys
tema de Lock. a moral, a lei é lei de opinião ou
do reputação, re ultante dos usos e costumes e moclifi
caveI segundo os tempos e o' lagares. Os direitos do
homem dependem unicamente da 7ei civil, que é a re
gra soberana do justo e do injusto. A religião, final
mente, é regra ou dever, que conhecemos unicamente
pela. revelação e que o homem tem grande interesse
em observar, por causa das penas e recompen a. que
dependem da vida futura. A experiencia attesta a
existencia do Ser supremo; mas não possuimos meio
natural de saber quaes os attributos de Deus e suas
relações com o mundo. A philosophia deve julgar-se sa-
tisfeita com o deismo. .

O Racionalismo propriamente dicto é a unica doutrina
que reune as condições da sciencia, relativamente ao
subjeito. Admiti e, como origens do conhecimento, a
sensibilidade e a m'zão, faculdades intuitivas que dão
nos os factos e os pl'incipio., que são depois submetti
dos ao entendimento, factor commum dellas. O racio
nalismo reconhece os direitos do entimento, o valor
ela in 'piração individual e a pos ibilidade de revelaçõe
historicas' completando, por este modo, os systema.
anteriores e libertando-se do espirito de exclu ivi mo.
Harmonico m sua base psychoJ ogica e logica é ainda
harmonico na organi~ação das suas a}Jplicações prácticas.
~a moral, estabelece o bem como princípio absoluto,
mclependonte dos prazeres dos interes e. ~ da opiniõe
humanas, como lei unível' aI e divina, que J:ego o mun
do moral e impõe-se á consciencia com o titulo do impo-
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rativo categorico. O racionalismo é, pois, a philosophia
do dever, opposta ao epicurismo e ao utilitarismo. Em
materia politica, estabelece o direito, como princípio
ab oluto, inherente á propria natmeza da razão, inde
pendente, por consequencia, dos costumes e com-en
ções humana, como lei eterna e soberana, que governa
a sociedade, em todos os tempos e logares, e que deve
ser respeitada pela vontade individual e pelo poder
público. O racionalismo é, pois, egualmente a philoso
phia do direito, como garantia da liberdade e da' pro
priedade de todos, e 0pposto ao despotismo de um só e
á tyrannia das massas, que subordinam o direito á von
tade. Em materia religiosa, em:fim, este systema pro
clama a existencia de Deus, como Ser um, infinito e
absoluto ao mesmo tempo immanente e transcendente,
como princípio da sciencia, como ideal da razão, do
qual deduz para o homem a possibilidade e a obriga
çào de viver em relação íntima com Deu.. Dahi a
ph-ilosophia da religiào.

O racionalismo e o sensualismo, comtempladas as
variedades, manifestam-se d sde as primeiras epochas
da hi 'tória da philosophia; porém 6 só, nos tempos
modernos, que o racionalismo como systema harmonico,
começa a apparecer nas doutrina de Leibnitz e de Cou
sin, e organiza-se de modo completo, na doutrina de
Krau e. O sensualismo, vencido no terreno da philo
sophia, fortifica-se no domínio das 'sciencias natmaes.

II. Quanto ao objecto os ystemas philosophicos po
dem reduzir-se a tres divisões, conforme consideramos
o complexo das cousas, on a Deus separado do mundo.

1. O Pantheismo é o systema da unidade indivisa,
que absorve os elementos da variedade, que envolve
tudo e não deixa logar e desenvolvimento algum.
Deu é, pois, confundido com o mundo, o infinito com
o finito, a ordem physica com a ordem espiritual, o
bem com o mal. Neste systemfl" o poneto de partida
dfl, sciencia e tá em Deus. O pantheismo é multiforme:
ja concebendo a substância divinfl, como espiritualidade,
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como mateI'ialidade; ja como identidade, indifferença
entre o espirita e a materia; ja considerando o mundo,
como movimento progressivo de Deus.

O Dualismo é o systema da variedade pura que,
desconhecendo a unidade das cousas, reduz os seres a
dous principias contrarios, o bem e o mal, os anjos
e os demonios, o espirito e a materia, Deus e o mundo.
O pantheismo l'eina na antiguidade; o dualismo se es
tabelece na média-edade, e mantem-se até hoje, como
doutriua da tJ.'auscendencia; como antagonismo, entre o
natural e o sobrenatural, ou como opposição, entre a
pel'feição divina e a imperfeição dos seres finitos.

O Panentheismo é o systema da harmonia, que satis
fnz plenamente as condições do ol'ganismo. Concilia
a unidade divina com a variedade das cousas, a imma
nencia com a transcendencia, porque reconhece a Deus,
como SeI' um e inteiro, e como Ser sllpremo. Procede
por anályse e por synthese. Possue o poncto de par
tida e o pl'incípio da sciencia. Manifesta-se, em.fim, co
rp.o doutrina racional, que invoca todas as origens do
conhecimento, e attinge, nos seus vel'dadeiros limites,
todas as ordens ela realidade.

O systema que nega o complexo das cousas é o
Nihil-ismo, que é alimentado pelas tendencias negatiyas
e scepticas do periodo actual, mas sem um repTesen
tante official na história.

2, Em relação a Deus, a affVmação e a negação
tomam o nome de theismo, e de atheismo O theismo
tem duas fórmas adequadas á unidade e á pluralidade:
o monotheismo e o polytheismo.

O Theismo é a doutrina de Deus baseada na razão.
O De'Ísmo tem a mesma significação. Entretanto, o
uso diffel'ença os dous termos. O deismo limita-se a
affirmar a existencia do Ser supremo, distincto do
mundo, e combate a revelação, mas não pensa que se
ja util, nem mesmo possivel, ao espirito humano deter
minar scientificamente a natm'eza e os attributos de
Deus. E', pois, concepção vaga que conlem aos sys-
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temas abstractos. Tem seus principaes 'representantes
na França, na Inglaterra, na philosophia do XVIII se
culo. O theismo, pelo contrár~o, é philosophia religiosa,
que se apoia no racionalismo propriamente dicto e que
aspim a desenvol,er methodicamente a eloutrina de Deus.
O, theismo é a ba e elas religiões, e para elle conver
gem as aspirações religiosas ela epocha actual.

O Monotheismo proclama a existencia de um só Deus,
ou concebe a'Deus, como Ser só e unico. Às religiões
modernas, bem como os systemas philo ophicos que
recQnhecem a razão, como orgam elo di,ino, são mono
theistas.

O Polytheismo, doutrina ela pluralidade dos deuses, é
a fórma da religião popular ,na antiglúdade. Esta aber
l'ação só se concebe, como degeneração do monotheismo
e sobretudo do pantheismo que diviniza o mundo, o
diffunde a e. sencia divina nas energia da natureza e
do homem. O Fet'ichismo é a degradação do polytheismo.

O A.theismo é a negação de Deus. O mundo não
tem causa. Ha especies, generos, partes da realidade,
mas não ha todo, sinão o todo seria Déus; ha seres
finitos e relativos, mas o infinito e o absoluto não exis
tem' ha leis, mas as leis procedem da natnreza das
cousas, bem como a natUl'eza das cousas procederá ...
do acaso? Similhante doutrina não tem valor proprio.

3. Quanto ao mundo, a possibilidade da af:firmação
o da negação reapparece. À af:fil'mação é dupla: admitte
uma só sub táncia ou duas ordens de substáncias no
universo, almas e corpos, o E. pirito e a Natmeza.
Dahi o idealismo e o mateTialismo, coiuo doutrinas con
tradictorias, e o e piritualismo, como doutrina completa.
À negação do mundQ, como realidade objectiva, é ex
pr s a pelo subjectivismo.

O ~1J!1aterialismo affirma o mundo physico, e nega o
mundo espiritual. Os espiritos não existem na quali
dado de substáncias immateriaes mas na qualidade de
manifestações dos corpos organizados. O homem é pura
materia, e participa da Natureza onde tem causa, vida
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e fim. A intelligéncia, o sentimento e a vontade ex
plicam-se, por leis fataes ela natureza. Na opinião de
alguns materialistas, a natureza é um ser vivente e
animado, que desenvolve-se na seúe elos seres orgª,ni
zados-planta animae homens, procurando seu fim no
tempo e no espaço infinitos; na opinião de outro,
a Nattu'- za é a massa de materia inerte e passiva,
composta de atamos, obedecendo ás leis do movimento,
e simulando a vida por combinações fortuitas. Dam o
materialismo dynamico, tambem chamado animismo e
nat-lwctlismo, e o c6tomismo e' mechanismo. O po itivismo
não só e mantem no dominio da natureza, como ainda
reduz a sciencia á pma phenomenologia.

O Idealismo entende-se em dous sentidos. O idealis
mo moderado ou a ideologia é a theoria espirittlalista
que limita-se a affirmar as ideas da razão, conforman
do-se com o espirita do platonismo e do cartesianismo.
O idealismo exaggerado ou sceptico é a antithese do ma
terialismo. Affirma a existencia do mundo espirittlal,
e nega a existeneia objectiva do mundo physico, como
um producto da imaginação.

O Espiritualismo é doutrina racional que reconhece
no homem duas partes distiuc'tas, alma e materia, e no
mundo, duas t)rde~s de substáncias, espiritos e corpos.
As im entendido o e piTitualismo completa o materia
lismo e o idealismo, e facilmente se concilia com os
dados do verdadeiro systema scientífico. Mas os espi
ritualistas divergem, quanto á natureza dos espiritos e
e dos cmpos, Uns realçam o espirito deprimindo a
materia 'e consideram os seres racionaes compostos de
parte angelica e de parte desprezivel endo então
forçados a imrentar hypotheses sobrenatlU'aes, para a
explicaçã'o da alma e do corpo. E' o espi~'itual'is1'lw

abstracto dos platonicos e dos cartesianos. Outros con
cebem os espiritos os corpos organizados como subs
táncias egualmente perfeitas, tendo orig m commum em
D.eus, e destinadas a unir- e e a completar- e na huma
m~ade: a alma e a materia teem qualidades diversas,
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mas cone'spondentes; ambas teem a essencia, a fórma
e a existencia,. com suas determinações, mas uma repre
senta a unidade da natureza humana, como essencia
propria, pela vontade livre, a outra, como essencia in
teira, pelo encadeamento e continuida.de; desde então
cada substáncia tem dignidade propria, e sua união
explica-se de modo exclusivamente natural. Tal é o
espiritualismo harmonico ou mcional, entrevisto por Lei
bnitz~ procurado por Schelling e organizado por Krause.
Esta doutrina é a que deve pôr termo ás pretensões
contrárias dos materialistas e dos idealistas, porque faz
justiça ás legítimas críticas de ambos, contra o espiritua
lismo abstracto e dualista.,

O Subjectivismo é a doutrina que concentra a rea
lidade no eu, como suojeito do conhecimento. Oonsiste,
pois, em negar o objecto do conhecimento transcendente,
e difl'ere assim do idealismo sceptico, que nega somente
o mundo corporeo, e do nihilismo, que nega tudo. Tal
é o character geral do systema de Kant, como especu
lação pura, sihão como philosophia práctica.

m. Quanto ao methodo, os systemas dividem-se em
dogmaticos, scepticos e criticos, referidos á certeza;
analyticos, syntheticos e organicos, referidos aos proces
sos do espirito.
, 1. O Dogmatismo é a doutrina que affirma a verdade,

sem exame anterior, sem preoccupação alguma das con
dições da certeza.

O Scepticisrno é a doutrina da dúvida, que rejeita a
verdade e a certeza, qne nos nega o direito de affir
mação e de negação, que pretende impor o dever de
suspender o juizo, entre proposições contrárias, de ficar
no estado de indicisão, apenas 'Com opiniões pessoaes,
modificaveis, segundo os tempos, os logares e as cir
cumstáncias. O scepticismo completo afi'ecta o complexo
dos conhecimentos sensiveis ou especulativos, sobrena
turaes ou racionaes. lia, porém, um scepticismo par
cial ou moderado que contesta somente o valor de al
gum domínio limitado da sciencia, e que allia-se, ora
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ao sensualismo ora. ao idealismo, era ás doutrinas re
veladas. O prQbabilismo é o scepticisIUo mitigado que
pJ:o<mra, Eí,lantQr-se entre a dúvida absoluta e a certeza
completa. O soepticismo tem m,ais importancia histo
rica que philosophioa' diminue em proporção do pro
gresso. da scienoia, e desappaJ:ecerá na edade de madu,
reza da hu.manidade.

O Criticismo, é mescla de dogmatismo e de soepti.
cismo, eu antes o systema superior que conserva o
'lue está .fundaUlentado naql.lellas duas doutrinas con
trá,rias. Em v z de negar 011 de affil'mar pura. e sÍln,
pIamente, <:) criticismo examina, experimenta, discute,
affirma ou nega, depois de haver reconhecido a verdade
ou o erro. Descartes, Lock e Reid, assim o compre
helil:derf,tlll. Kant systematizou o criticismo, deixando
lhe, pOI'ém, algumas lacunas, que fOTam preenchidàs
por Krause, .

2. O Syste:ma ana7ytico. é fi) qu~ prooede por intuição;
o Systema sYll'l!theNc@, ]lor decl;ucçã0; 0, Sy,stema organico.,
(;) que co,mbina a anályse eom a synthese. O conhe
cimento exact0 da realidade~ donde nasce a certeza,
exige que os o"biectos do penl5amen,to sejam determina
dos, 3;0 mesmo tempo, eoo si e nas suas causas, ligando
a ~áJ:yse com l;L 'synthese. Krause foi o ]lrimeiro a
dar (;) exempl9- desta oombinaç:l<Q applicada aos Qbjectos
fund3tmentacs da scienoia. E' o que este phiJ.osopho
deRomina CQ12S~rUCÇao do system3t..

IV, Quanto á fó,rma geral da sciellcia, es systemas
são unitarios, ec1eoticos ou harmonioos, eonforme a. base
em que rep~usam., seja una pl'incfpio, unieo, sejam UlU\tos
pl'iE,çi'Pios. independel!Ltes, seja o. eQtJllipllexo de ]?l'incipios
sub0rdiU3;dos a UOI só e mesm,o principio fundamental.

O Systerna ~tnitario é. o. que se fuRda num princípio
unico, na unidade pura da essencia, donde a variedade
~as cousas não pode libertar-se. Tal é o pll.ntheismo
Idealista ou materialista,

O Eclectis'1no é o systema meohanioo que se oompõe,
.por via da aggregação das partes.. Supp6e que a ver

Ia
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dade está na história do desenvolyimento das doutri
nas anteriores, e conclue que a missão do espirito phi
losophico consiste na escolha dos principios das diVeI~
sas theorias, para formar delles a theoria completa e
definitiva que resume o saber. Quatro systemas for
mam o quadro da philosophia: o sensualismo e o idea
lismo, em opposição, o scepticismo, que os refuta reci
procamente, e o mysticismo, que enche a lacuna que
a dúvid;t deixou no espirito. Estes quatro systemas
são os elementos da philosophia: o ec1ectismo consiste
na combinação deHes. Tal é a doutrina de Cousin.
E' innegavel que a inspirou o louvavel desejo de con
ciliação, e que oft'erece um testemunho em favor da
tolerancia e da universalidade do pensamento moderno.
Mas o eclectismo confunde a história com a philosophia,
é antes um estudo historico que uma line indagação;
falta-lhe unidade, systematização, não tem princípio sn
perior, donde consiga. appreciar com conhecimento de
causa a verdade e o erro das outras doutrinas.

O Systema harmonico é, ao mesmo tempo, um, no seu
princípio, e multiplo, nas suas partes e nas suas appli
caç6es. Tem as vantag~ns do eclectismo, quanto á im
parcialidade e á combinação ,das doutrinas, mas possue
um princípio e methodo proprios, que lhe .facultam o
discernimento da verdade e do erro; não-. compõe-se de
peças ou partes embutidas, mas assimila os elementos
uteis elabOl'ados na história; não se fórma por juxta
posição, mas por intuscepção; não é, finalmente, um
mechanjsmo mas um organismo.

O systema harmonico realiza as condições da harmo
nia da sciencia, como foram expostas nesta introducção
geral, de conformidade com Krause, e servirá de base
ás Noções de Philosophia, objecto desta obra.
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PSYCHOLOGIA

NOÇOES PRELIMINARES

CAPíTULO r.

o Homem

Espirito e corpo-Suas differen~as e rela~ões

§.1.

Noçãó e divisão da an'fhropo1ogia.

Awmhropowg,iJa, é a soiencia dg homem, ou o conhe
ciment0 exacto da natureza humana, considerada em
si, e na totalidade das suas manifestações.

lia tres condições methodiúas, applicaveis ao conhe
cimento scielltítico de qualque.r objecto, e correspon
dentes á these ou unidade, á a,ntithese ou variedade,
á syntl!l.ese ou harmonia,. Na prime.ira, o object'Ü é
posto m sua l!lllidade indivisa; na segunda, decompõe
sc a variedade in.terior, e mostram-se as partes oppos
tas do objectó; na terceira, o obj€cto se recompõe pela
combinação das pUll'tes, e pela harmonia de tudo com
tudo. ENta fórmula, que é a fórHl!ul~ de qualquer 01'
galll.Í7.ação, na ordem do pensamento e da realidade,
tem inteira applicaçã(]) á anthrop(j)logía~ e er~e de base
á tríplice di isão desta sciencia:
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1. Sciencia do homem considerado em sua essencia,
uma e indivisa, superior á distincção dos element~s

envolvidos em sua natureza.
2. Sciencia do homem considerado na diversidade

das partes, ou na dualidade de sua natureza, como es
pil'ito e como corpo.

3. Sciencia do homem considerado na harmonia das
suas determinações internas, na união do espirito e do
corpo, comsigo mesmos, e com o todo.

Esta triplice divisão da anthropologia tem, pois por
objecto a anályse do homem, como homem, do homem,
como ser espiritual, e como ser physico, do homem,
como ser de união do corpo e do espirito

§ 2.

Um:dade da natureza humana.

o homem é, primeiro que tudo, u?n.-Esta unidade,
attestada ja pela consciencia da criança, anterior a
qualquer cultura scientífica, é facto de senso commum.
O homem tem uma s6 essencia, por ml1ltiplas que
sejam as manifestações della. A dualidade do espil'ito
e do corpo não é opposta a esta unidade; porque o
homem não é a somma ele dous seres, mas um espirito
unido a um corpo. Dáhi o senhorio que exercemos obre
nosso espirito e nosso corpo, e o poder de dirigi-los~

de harmonia ou em contradicção, um com o outro.
Affirmado na sua unidade, o homem denomina-se

eu, embora o costume da philosophia em França, de
applicar este termo s6 ao espirito.-E' exacto;que s6 o es
pirito pode retrahir-se sob a f6rma de consciencia e
de sentimento, e que é, neste acto de posse: que o ser
racional se reconhece, e se chama eu. Apezar, porém,
deste privilégio, o espirito não constitu'3, só por si, o
eu. O corpo faz parte de nós, tanto quanto o espirito ;
e é por isso, que, na linguagem vulgar, empregamos in
difi'erentemente o eu, para designar o espirito, ou Q
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corpo, como nestas locuções: « eu penso, eM caminho J.

Não ha dúvida, pois, que é preferivel reservar o eu paTa
o homem inteiro,. isto é, para o homem, em quanto
ostá em relação íntima comsigo mesmo.

§ 3.

Dualidade da natureza humana.

A unidade não exclue a diversidade. O homem é um,
e, entretanto, duplo; porque as duas correntes oppostas
nascem de fonte commum.-Nem o homem é pUl'O es
pirito, como pretende o idealismo, nem pUl'O corpo,
como affirma o materialismo. Espirito e oorpo são
substáncias distinctas. O espirito é o ser que· pensa,
ama e quer; o corpo, o seI' que fórma-se pelas, com
binações da materia, que move-se e extende-se no es
paço. Firmada a noção da unidade d'O homem, deve a
anthropologia estudar depois a dualidade da natureza
humana, como espirito e como corpo. .

O espiTito e o corpo constituem a antithese funda
mental da natureza humana. Esta antithese porém,
não conduz ao dualismo; porque ena não existe, entre
o homem e o espil'Íto nem entre o homem e o corpo:
o homem é espirito, o homem é corpo : existe, é vcr
dade, entl'e o espirito e o corpo; porque o espirito não
é corpo, e reciprocamente.

A distincção exi tente entre o espirito e a materia,
no homem, é exactamente a mesma que fizemos, entro
mundo espiritual e mundo physico, no uniyerso. Por
consequencia, o materialismo e o idealismo exaggcrados
devem ser rejeitados, como doutl'inas exclusivas e in
completas, e que, além disso, decretam a impossibili
dade da união da's ÇI.uas substâncias di tinctas.

Vejamos as' differcnças entre a alma e o corpo.
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§ 4.

Different;M entn; a alma e o corpo.

1. O espil'ito tem vida propl'ia, que se manifesta,
sob a fórma de concent·ração. O espiTito rl?trahe- c,
observa-se pelo senso íntimo; tem consciencia e senti
mento de si, de suas propriedades, de seus actos; o eu
reconhece que tem uma missão que cumprir, é capaz de
direitos, fórma uma personalidade, e não quer ser tra
etado como cousa, instrumento ou mei0 para o desen
volvimento de oubiem.-Esta posição não compete ao
corpo, no universo: desen~olve-se de modo contínuo,
pela justaposição das partes, extende-se no espaço, sob
a fórma de expansão, em comprimento, largura e pro
fundidade, e obedece a provocações exteriores. A ma
teria <3- cO'Uosa lll!l!e não tem sentimento da dignidade
propria. À sua lmica propriedade analoga ao senso
íntimo é· a eohesão ou IDoviment0 das partes paIa o cen"
tro; mas O, corpo ignora esta proprieGlade.

2. O espirito se Q1ellermil'la com espcmtraneidadie, a
qual reelama' actividade propria.-A alma mostra ter
plena consoieneia des.ta proprie<ilade" <1]uaJi1do, para subo
trahir-se ás solicitações exteriores., se retrahe, ou se
concentra.-E' verdade que o corpo tambem actua, mas
esta actividade., egualmente determinada pela propria
natureza do corpo, <3- incessantemente modifi<!lada pOli
agentes exteriores. Dahi a inercia d(J; mabe1-ia, que se
deve entender, R~0 como ausencia de aati Made, mas. co
mo activ:idade que pil'eeisa de estimulante para mudar de
estado, <il:o repouso ao m.ovimento, do movi.mento ao
repouso. A theo,ria dY/ftamica explica melhor a Forma
ção do corpo, que a theoria atomista, affu'rnando que a
actividade da materia é mais receptiva que espo:ntanea.

3. Os espirHos unelill-se, mas nesta união elIes C0n

serVam a sua indiviGlualida<le e vida prop:l1ia. O 001'

pos, porém, unindo-se na acção chimica, apezar das
suas affinidades, que, até cel·to poncto, são analogas ás
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affi.nidades moraes, desapparecem na penetração, e per
dem suas propriedades particulares, ~ando nascimento a
novo corpo.

4. Os corpos organizados se desenvolvem, como os
espiritos, e teem, em commum, a vida no tempo, e a
successão das edades.-Os corpos se desenvolvem no
tempo, e crescem no espaço, conservando a justa pro
porção das partes.-A continuiadade e a divisibilidade
são as propriedades gerf.!.es da materia, que devem
accrescentar-se á extensão, á cohesão, á inercia e á a/fi
nidade.

5. Os espíritos são dotados de maravilhoso poder
de abstracção, que lhes faculta dividir o que é indivi
so, no mundo, separar o que é inseparavel, explican
do-se, por esta faculdade, as nossas creações na arte e
na sciencia.-A natureza não faz abstracções. Suas
obras são creadas na jus·ta relação de tudo com tudo,
sem hesitação, sem lacuna, sem erro, com os accidentes
que dependem das circumstáncias ou do meio em que
elIa opera, e que constituem o cruiho da réalidade.

6. O espu:ito tem le'is, como o corpo. Porém as
leis da actividade espiútual são difl'erentes das da
actividade physica. Privado de vontade, e sempre de
terminado, encadeado, oontínuo no desenvolvimtmto, o
corpo obedece necessariamente ás suas leis. Dahi a
idea de fatalidade. Mas o determinismo é excluido do
dominio do ospirito e da sooiedade dos seres raoionaes,
porque no mundo moral reina a liberdade. Um~ cousa
é a necessidade moral do dever, outra, a necessidade
physioa, que domina a natureza.

§ 5.

União ao espirito e ao corpo.

O homem é espirita e oorpo, mas não a aggregação
das duas substáncias, porque o homem é um.-O co
nhecÍJnento do homem não se obtem pelo estudo em

11
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separado da psychologia e da somatologia: em materia
de organização, o todo não é somente a somma das
partes, mas tambem o fundamento e a união. Enga
nam-se, quando reduzem o homem á dualidade de na
turezas, como aconteceu com aquelles escriptores quo
imitaram Descartes, clefinindo o homem por attributos
incompativeis. A consequencia é a invenção de hy
potheses destinadas á explicação da coincidencia, que
existe entre os movimentos do corpo, e os da alma;
theorias illusorias, porque a unidade da natureza hu
mana deve trazer a 'uniç7,o do espirito e do corpo. Não
ha barreira, entre as duas substáncias; são distinctas,
é verdade, mas não separadas. A unidade impede a
separação, como a variedade a confusão.

O homem é, pois, mais que a somma de duas subs
tanciá,s, fi o ser um., com as determinações parciaes do
espirito e do corpo, é o ser de união do espirita e do
corpo. A união da alma e do corpo, bem como a
unidade do homem, é facto de observação e senso
commum, que devemos admittir, ainda mesmo quando
não podessemos explicar o ,como e o porque. Este
segredo da creação, como Descartes julgava, vae sendo
pouco a pouco desyendado pelas sciencias modernas,
que se afi'astam do caminho do materialismo. Kant
pensava que a difficuldade do problema consistia na
supposição de que a alma e o corpo são de natureza
inteiraD;lente heterogenea.-Essa supposição está destrui
da. Hoje se considera a materia como dodata de forças
activas, e' o corpo humano, como organismo vivo com
funcções e tendencias analogas ás da alma. Por con
sequencia, a antithese do espirita e do corpo, longe de
ob~tar as relações das duas substáncias, é, antes, nos
limites em que está encerrada, o que facilita, ou mes
mo faz necessaria a união dellas.

O espirito está unido ao corpo, porque o universo
deve realizar as possibilidades da existencia.-A mate
ria pura e o espirito puro são seres incompletos, ex
clusivos, constituidos sob aspecto determinado. O equi-
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librio da creação depende da cessação do antagonismo,
entre o mundo espiJ..itual e o mundo physico. A hu
manidade representa esse eqnilibrio : a harmonia brilha
em todas as phases) porque se considera o homem.

§ 6.

Them'ias sob1'e a união- da alma e de corpo.

TIa tres systemas principaes sobre a união da alma
e do corpo: a theoria do influxo physico ou da in
fluéncia mútua, a theoria das causas occasionaes e a
theoria da harmonia pre-estabelecida. Alguns accres
centam outras hypotheses, como a theoria do mediador
plastico, falsamente attTibuida a Cudworth.

Daquellas theorias, a mais antiga, unica e conforme
ao senso commum, é a da influéncia ou da acção recí
proca do corpo sobre a alma, e da alma sobre o cor
po. Os sabios a desprezaram, por seu pouco desenvol
vimento scientífico, e pela nenhuma defesa que oppu
nha ás objecções suscitadas pela doutrina cartesiana.
Com efreito, com a theoria dos atomos e com o vacuo
de Gassendi, ou com a extensão plena e contínua de
Descartes, como propriedade essencial da materia, era
impossivel comprehender-se cousa alguma a respeito
das duas substáncias; por consequencia, a questão de
saber como o pensamento pode actuar sobre a materia
inerte, ou como a exten~ão entra em communicação
com o pensamento puro. Não havia remedio sinão do-

- Cl'ctar o divorcio irrevogavol das duas substáncias.
Dahi as duas theorias negativas da intluéncia da alma
sobre o corpo e elo corpo sobre a alma, lllnitando-se a
explicação das correspondencias de seus actos.

O cartesiano Arnold Geulinx foi o primeiro que teve
idea do syst ma das causas .occasionaes; mas a Male
branche competem os desenvolvimentos que o celebri
zaram.-Ponsa este philosopho que tudo procede do
Creador, nada. da ereatul'Ui. Nenhum ser pode actuar
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sobre outro por efficacia propria. Deus só .é a Ca1.tsa
real dos phenomenos que acontecem no mundo; causas
secundarias nào são propri:~.mente causa, porém occasião
para o exercicio da causalidade divina, e, por este mo
tivo, podem chamar-se causas occasionaes.

Qualquer substáncia, espirito ou corpo, é, pois, in
capaz de exercer a menor influéncia no exterior. En
tretanto, tudo se passa na natureza, como si os seres
finitos actuassem realmente uns sobre os outros.-Ex
plicam-se essas relações pela intervenção constante e
contínua de Deus. Deus não creou o mundo num s6
momento, creou-o de modo permanente, porque conser
va. Oonservar é crear. Ora: o poder Cl'eador se ex
tende aos seres e suas relações, relações innumeraveis
entre espiritos, entre corpos e entre espíritos e corpos. E',
pois, Deus quem faz nascer em nossas almas o pensamento,
quem dá impulSão aos... nossos membros, e quem esta
belece a correspondencia, entre os dous estados. N6s
somos simples espectadores, e, entretanto, afiguramo-nos
actores na scena do mundo.-Quando o braço se move,
em virtude de ordem do espirito, ou a alma soifre,
em virtude de lesão organica, convencemo-nos que ha
relação de causalidade, entre os dous factos, quando en
tre elles existe unicamente pura coincidencüt produzida
por Deus, em razão das leis por elle instituidas. Deus
está presente a todos os actos da vida, e mantem o
equilibrio entre a alma e o corpo, modificando cada
substáncia, por occasião das excitações da outra. A
eflicacia dos immutaveis decretos de Deus é o unico
nexo entre as creaturas.

Este systema é evidentemente defeituoso: destroe a
unidade do homem, negando toda a sorte de relação en
tre a alma e o corpo i violenta a consciencia e o senso
commum; priva a substáncia de actividade, a materia
de força, o espirito de espontaneidade; faz do homem
instrumento da vontade divina, e, considerando Deus,
como a só causa verçladeíra, abre as portas ao pa~

theismo.
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o systema da: harmonia preestabelecida está exposta
ás mesmas objecções, e só differe do occasionalismo em
substituir a intervenção contínua de Deus por inter
venção passageira, na origem das cousas. Leibnitz in
troduzira uma reforma importante no systema cartesia
no reconhecendo a acti--vidade da substáncia. As uni
dades substanciaes são activas: simples, é mónada como
a alma; composta, é reunião de mÓllac1as como o corpo.
A mónada é natmalmente sem princípio e sem fim:
não pode nascer sinão por creação, e morrer sinão por
anihilação. E' uma força individual, dotada de princí
pio origin~l de mudança. Mas esta innovaçào nào
produziu todos os fructos. Leibnitz, imitando Descartes
e Malebranche, não deixou suas mónadas actuarem, umas
sobre as outras, pois que são feitas para a acção; se
parou-as; concedeu-lhes a espontaneidade; mas recusou
lhes a receptividade, a propriedade de receber alguma
pro'70cação do exterior. Leibnitz declara que cada mó
nada é isolada, reduzida de si propria, sem abertura para
o exterior; que os corp'os actuam, de conformidade com as
leis das causas ef:ficientes ou do movimento, as almas,
de cúnformidade com as leis das causas :finaes ou do
bem; e que estes elous reinos são harmonicos comsigo
mesmos. Mas a harmonia exprime a simples relação
de corresponelencia ou de pamlleltismo} e não de causa
lidade. A communicação das substáncias é impo.sive1.

Entretanto as cousas se passam, como si as almas e os
corpos estivessem em communicação. Para explicar
este phénomeno; Leibnitz suppõe dous relogios, que
regulam perfeitamente. Este tLccordo pode estabelecer
se, ou pela influéncia mútua dos dons relogios, ou pela
vigilancia ele um opel'ario attento ou pela propria
exactidão elos mechanismos. Si agora substituirmos os
relogios pela alma e pelo corpo as hypotheses subsis
tem.-Ora, a hypothese da influéncia recíproca é a da
philosophia vulgar: funda-se numa impo sibilidade, na
acção mútua das substâncias. A hypothese da intervenção
ou da assistencia é a das causas occasionaes; assimelha
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Deus com um mau obreiro, que deve incessantemente
reparar sua obra, e faz intervir Deus ex-machina,
em cousa natural ordinaria. Fic~ pois a terceira hy
pothese, a da harmonia preestabelecida, conforme a
qual cada substáncia é regulada de maneira tão per
feita, que, a não obedecer sinão ás proprias leis, con
cordará completamente com a outra substáncia, como si
entre eUas existisse alguma influóncia, ou como si
Deus interviesse sempre. .

No systema da harmonia preestabelecida, os actos
da alma proveem da propTÍa alma, os movimentos do
corpo nascem da pl'opria essencia do corpo. Os corpos
actuam, como si não houvesse alma, e as almas, como
si não houvesse corpos. Cada substáncia é como um
mundo á parte. E, entretanto, ,tudo se harmuniza :
os dous relogios aponctam sempl'e a' mesma hora. R'
porque Deus, preve os actos que cada mónada tem
de efi'eituar, e porque elle tem associado precisamente
aquellas, cujos movimentos deviam corresponder na suc
cessão dos tempos.

§ 7.

J~tizo crítico.

E innegavel que as doutrinas de Maleoranche e de
Leibnitz teem certa grandeza, mas são contrárias ao
principios e aos factos. São destruidoras da unidade
da natureza humana, separando a alma do corpo, e
compromettedor?-s da nossa liberdade, por motivos di
versos. Negar a causalidade e ~ espontaneidade é ne
gar a liberdade. Malebranche não é enthusiasta do
livre aTbitrio, origem do mal moral, mas desejava sal
va-lo. Impossivel, porque não ha lagar para a liber
dade, no systema que só conhe"cc causas secundarias.
Leibnitz respeita mais a personalidade, concede-lhe for
ças proprias c uma quasi absoluta espontaneidade, que
eUe oppãe como barreira ao pantlleismo; mas o amor
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de oonoiliação o impede de defender-se dos velhos pre
juizos da theologia~ e dos modernos prejuizos auotori
sados por Desoartes. A primeira falta de Leibnitz foi
de isolar as duas sl1b tánoias; a segunda, de introdu
zir na vida. espiritual aquella oontinuidade que reina
na vida physioa.-Dahi o determinismo.-Si a vida e 
piritual é como a vida da materia; si os actos da alma
são determinados, desde o princípio} de tal sorte que
o primeiro engendra o segundo, o seglUlCl0 o terce:iJ:o,
e assim com os outros; si os termos desta serie são
por tal maneira fixados, que oada um delles correspon
da necessariamente a um termo da serie dos movimentos
oOl'poreos; si tudo isso, emfim, pode ser conhecido

_ antecipadamente com certeza, então, na actividade do
espirita, não ha cousa alguma contingente. A liberdade
suppõe no espirita o poder de agir por si mesmo. Os aotos
que o agente livre praotica, no instante aotual, não depen
dem dos aotos practicados, no instante. anterior, por
laço algum oerto.. Não se sabendo quando e oomo
elles se produzjrão, é impossivel subjeita-Ios ao cálculo
ou deduzi-los uns dos outros, oomo é oostume na ordem
da natureza. Leibnitz não attencleu á distincção, entre
o possivel e o real; não comprehendeu que as suas in
D.ovaçÕes philosophioa necessitavam uma reforma na·
theologia escholastica, e que a theoria da prescienoia,
por ex.emplo, devia ser sensivelmente modificada, para
se harmonizar oom a liberdade do homem.

Examinemos os factos principaes fornecidos pela ob
servação, relativos á união do espirita e do corpo.

O espirita e o oorpo, como logo mais temos de ver,
unindo-se, acham-se assim determinados um pelo outro,
mas sem confusão das duas substâncias. A anthropo
logia precisa, pois, estudar o homem successivamente,
como corpo unido ao espirita, e oomo espirita unido ao
corpo. Sem dúvida, o eS1Jirito oonsiderado em si nào
é um ser di:fferente do espirita unido ao corpo; porém
a união o colloca em posição nova, onde elle aufere as
vantagens, e sofl're as imperfeições da vida oorporea.
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Unido ao corpo, o espirito conserva sua essencia e pro
priedades, mas recebe a in:fI.uéncia da natureza, e se
desenvolve de accordo com elIa. Adquire a sensibili
dade, alarga o cú'culo dos seus conhecimentos, extende
suas relações, entra na sociedade de seus similhantes,
organiza sua actividade, combinando os elementos sen
siveis com os principios da razão, mas arrasta a cadeia
da continuidade das funcções organicas. Considerado
na união com o corpo, o espirito chama-se alma. Es
pirito e alma dão-se, como termos synonimos, e, com
efi'eito, a alma não é sinão o espirito alliado com a
natureza; mas estes dous aspectos sãodistinctos, e podem
ser estudados á parte. O que o espirito é, a alma
tambem é.-O corpo, examinado em si, é obra da na
tureza, composta de materias solidas e líquidas, passi
va dos agentes destruidores da physica e da chimica;
em sua união com o espirito, o corpo é organismo vivo
dotado de força vital e subjeito á nossa direcção. A'
presença da alma está ligada a vida do corpo, como
verifica a observação; porque a separação dàs duas
substáncias é a morte, é a dissolução do organismo.
Si a alma é causa ou condição da vida physica, é ques
tão que sera elucidada mais tarde; por emquantu basta
afIirmar que o espirito deve cultivar o corpo, pela
sciencia e pela árte, para que a materia não seja um
obstaculo, mas um auxiliar ao fim racional do homem:
Mens sana in corpore sano.

§ 8.

Condições ela união da alma e do corpo.

1. A união do espirito ao corpo é essencial ou con
forme á essencia propria de cada ser. Ambos conservam
sua natureza distincta: por muito íntima que seja a
união, o espirito continua a obedecer ás leis da razão,
e o corpo ás leis da natureza.

2. A união do espirito e do corpo é immediata ou
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directa. Este facto, attestado pela observação, nunca
seria negado, si não se lembrassem de exaltar a vida
espiritual, rebaixando a vida material, ou de represen
tar o espirito e o corpo, como substâncias hostis, uma
nobre e angelica, outra vil e desprezivel.~Não temos
consciencia de intermediario algum, de mediador finito ou
infinito, espiTitual ou material, que sirva de liga, entre
o espirito e o corpo, e communique a um a acção do
outro. .A. unidade do homem se manifesta interiol'
mente, sob a f6rma de dualidade, conforme a lei da
antithese, e não sob a f6rma de trindade. E' o que
evidentemente resulta dos processos da alma em con
tacto com a sensibilidade nervosa do corpo.

3. .A. união do espirito e elo corpo não é completa
mente íntim,a, nos estados normaes da vida actual. O
espirito não está habitualmente pela consciencia e pelo
sentimento, em relação intima sinão com certa parte do'
corpo, com o systema nervoso, com exclusão dos outros
orgams, e com o systema nervoso cerebro-espinhal, que
pertence á vida de relação, isto é, com os nervos do
cerebro, do cerebello e da espinha dorsal, com exclusão
do system,a gangliona1'io ou do nervo gmnde syrnpathico,
que pertencem á vida vegetativa.

4. .A. união do espirito e do corpo é recíproca. O
espirito actua sobre o corpo, e o corpo sobre o espiri
to; a actividade de um acompanha, e determina cm
parte, como causa eoncomitante, a actividade do outro.

5. .A. união do espirito e do corpo é completa.: as
duas substáncias, comquanto oppostas, são organizadas
no mesmo plano, cada qual em sua esphera, e confor
me apropria essencia; formam organisl1ws homologos,
constituídos de harmonia um com outro, e correspon
dendo-se no todo e nas partes.

G. .A. analogia e a communidade da acção do espi-
rito e do corpo explicam o desenvolvimento parallelo das
duas faces da natureza humana. Duas substáncias que
actuam uma com outra, uma sobre a outra, devem de
senvolver-se, no mesmo tempo. E', na verdade, o que

12
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se nota na successão das edades, na periodicidade da
vigília e do somno, nos diversos estados de que se
compõem a saude e enfermidade.

7. A união do espirito e do corpo é permanente,
isto é, indissoluvel e perpétua, durante o curso e es
tados da vida actual.

8. A união é exclusiva ou individual, neste sentido:
que o espirito é associado, por toda a vida, a um só
corpo.-E' necessario ter repellido toda e qualquer
observação, para se poder sustentar que uma alma
qualquer, anjo ou demonio, homem ou bruto, pode se
apossar de corpo alheio, e substikrir o espirito que o
dirige.

9. A união do espirito e do corpo é, emfim, invo
l~tnta1·ia. Os limites da memória nos impedem de re
conhecer si essa união é completamente independente
da nossa vontade, em sua origem na terra; mas com
certeza affi.rmamos aquelle facto na continuação e ter
mo da união. Não podemos modifica-la, nem rom
pe-la, por efi'eito unico da nossa vontade, par:::. entrar
~os, como espirito, em novas relações com a mate
na.
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A Alma

Relações da alma-Divisão da psychologia

§ 1.

Posição ao homem no unive1·so.

As sciencias ligam-se, e formam a sciencia no orga
nismo do conhecimento. Não teem. razão aquelles au
ctores que pensam que a psychologia é a sciencia in
teira, e que ella só merece o titulo de p1úlosophia.
A philosophia' expõe os principias concernentes ás di
versas ordens de cousas, e a alma é uma particulari
dade neste todo. A psychologia é um cap~tulo da an
thropologia, como a antb.ropologia é um livro ela cosmo
logia, cujo princípio está em Deus. Acabamos de es
tudar o homem. Entremos agora em nosso assumpto} e
passemos ao est\lelo ela alma. Mas a alma, ou pode ser
considerada em si, como objectlJ ela psychologia indivi
~ual, ali em suas relações com todos os seres, como
objecto ela psychologia geral. Commecemos por esta
ú1tima, pois é importante o conhecimento das relações
da alma com as diversas partes do universo e com Deus.
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Universo é o todo harmonico que comprehende os
seres finitos, espiritos, corpos e homens, por n6s reu
nidos no pensamento de mundo espiritual, de mundo
physico e de humanidade. O universo não é aggre
gação confusa de substáncias, mas uma ordem, ou cos
'mos, onde distinguimos unidade, variedade, e harmonia,
como em tudo que é organizado. Primeiro que tudo
o universo é u'm, e f6rma um s6 todo.

Esta unidade, porém, se manifesta sob duas faces
oppostas, o mundo dos espiritos e o mundo dos corpos,
cujas differenças ja ficaram notadas. .A Natmeza e o
Espirito são as duas metades do universo. São dis
tinctas mas não separadas, como a alma e a materia
no homem; unem-se íntima e profundamente na huma
nidade, que é assim o resumo vivo do mundo, o cen
tro e a synthese da creação, o 'microcosmo, conforme
certa expressão consagrada.

.A idea de harmonia domina a constituição inteira
do homem, e indica o logar que lhe compete no uni
verso. Na alma humana, realiza-se o equilíbrio e o
maximo poder das forças do mundo espirituaL No
corpo do homem, desenvolvem-se, com plena egualdade,
as forças da natureza. E', por isso, que no homem
nunca prepondera um orgam ou um systema, como no
animal, porém os systemas da vida são completos nas
particularidades, e desenvolvidos em justas' proporções.

O homem é o ser panharmonico do mlmdo, plena
mente similhante a Deus. Dahi consequencias impor
tantes. .A humanidade é uma, pois que não se pode
conceber sinão uma s6 harmonia nos elementos da
creação. F6rma uma s6 especie, dividida em variedades,
adaptadas ás condições physicas da terra; por isso as
allianças são indefinidamente fecundas em todas as
raças. .A unidade da especie humana é primeiro que
tudo unidade de natureza e não de descendencia. O
monogonisl1w não exige descendencia commum.

Como harmonia elo mundo physico e elo mundo es
piritual, o homem está em relação com o univer~o 1ll-
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teiro e com Deus. Tem o poder de representar a na
tUJ:eza no espirito pela arte e pela sciencia, como bel
leza e como verdade, idealizar pela imaginação as pro
ducções que a terra lhe dá em espectaculo, e repro
duzir pela razão as leis que presidGm a creação. Pode
introdu7.iT o espirito na natureza e submetter a mate
ria ás suas conveniencias. Pode organizar a sociedade,
que é obra e domínio seu, de conformidade com a idea
de harmonia, que lhe está estampada na propria orga
nização. Pode, em:fim, com a sciencia e o sentimento
do infinito, erguer-se acima do mundo, e constituir a
religião, como lmião intima com Deus na vida.-

Eis a alta posição do homem no universo.
Detelminemos agora as relações da alma.

§ 2.

Gomo o espi?"ito se conhece, e conhece o corpo a que está 2tnido.
r

O espirito está em relação intima comsigo : tem cons
ciencia e sentO ento dos actos proprios, sem interme
diario algum; sabe o que é, e o que faz sem interro
gar pessoas, nem livros; ,'ive .em si, comsigo, para
si; é ao mesmo tempo subjeito e objecto do seu pro
pTÍo pensamento.- A psychologia não lhe deve ensi
nar cousa alguma original, mas somente lhe indicar
o que eUe pode descobrir, conversando comsigo mesmo.
Oada qual é o instituidor de si proprio, quando estão
em questão phenomenos de consciencia, como cada um
é juiz proprio nos actos da vida moral. A relação do
espirito comsigo mesmo chama-se senso íntimo.

Ja sabemos que o espirito está em relação intima ou
directa com certa parte do nosso corpo, com o systema
nervoso cel'ebl'o-espinhal, emquanto os nervos da vida
animal são modificados pela acção de um objecto. Per
cebemo. as nossas sensações, como percebemos os nos
sos pensamentos e sentimentos, immediatamente. Nin
guem poderá nos instruir a respeito dos phenomcnos
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da sensibilidade, como taes, bem como ninguem poderá
no-los fazer eompreheder, si não os experimentamos.
O cego nã<? pode comprehender a sensação visual, nem
o surdo as alld~tivas. Cada um é o arbitro das sen
sações proprias, e unico competente para appreciar o pra
zer ou a dor que ellas lhe causam. Porém os nervos da
vida de relação são pequena parte do corpo. i elles fi
xarem os limites da relaçtio íntima do espirito com a ma
teria, então nós somos, como espiTito, quasi extranhos
ao nosso proprio corpo, e não o conhecemos sinão como
conhecemos um objecto exterior.

Com effeito, é pelo auxílio dos sentidos que conse
guimos distinguir nosso proprio corpo. Porém a sen
sação só por si não nos dá esse conhecimento.- A sen
sação é uma' impressão nervosa} sem dimensão alguma;
não contém cousa capaz de nos revelar a existencia de
um corpo dotado. das propriedade do espaço. Si pos
suimos ideas de corpo, ele substáncia, de espaço, não as
devemos aos sentidos; encontramo-las na 1'azão, e as
applicamos depois á sensação, interprétando-a e com
pletando-a. O mesmo acontece com as ideas de uni
dade, ele proprieelade, de relação, de causa, que appli
camos aos objectos dos sentidos, bem que a sensação
de moela algum no-las possa fornecer. A razão, pois,
é tão indispensavel, como a sensibilidade para o conhe
cimento dos corpos.

§ 3.

Como a alma conhece o mundo exterior.

O espirito está em relação íntima comsigo mesmo, e
com certa parte do corpo; mas toda a relação de intimi
dade cessa, entre o espirito e o mundo e:de?'io1'. Em
bora digamos ainda que temos consciencia e sentimento
do mundo, não é da mesma maneira que temos consci
encia e sentimento de nós mesmos. A consciencia pro
pria é immediata e innata; a consciencia dos corpos é
mediata e adquirida pelos cinco modos da sensibilidade.
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Dispensamos os orgams, quando observamos nossa pro
pria alma, ao passo que elies são indispensaveis para
attingirmos os objectos, fóra de nós, no espaço. lia,
pois, entre o espiTito e a natureza um intermediaria, o
qual, longe de nos facilitar o conhecimento dos corpos,
é talvez o veu que nos occulta as cousas, ou nos
impede de as conhecermos, taes como elias são. A dú
vida é permittida, em presença das .illusões dos senti
dos e da p:Q.antasmagoria dos sonhos. Esta dúvida ex
plica o esforço dos philosophos na demonstração da
existencia do mundo. O que é çerto, é que não per
cebemos de modo algum as cousas em si, mas somente
o resultado da acção delias sobre os nossos sentidos.
O espirita é limitado a si proprio e ao systema senso
rial, no que diz respeito ao complexo de suas relações
com a materia; é pelos sentidos que elie attinge os .. ft

objectos, ou para melhor dizer, a sensação é que é pro
priamente o objecto de nossas percepções. O pensa
mento attinge o corpo colorido, sonoro, odorífero, pelas
modificações soffridas pelo nervo optico, pelo auditivo e
pelo olfativo. A realidade dos corpos subtrahe-se ao
senso íntimo: é a sensação só que previne a respeito dos
phenomenos do mundo exterior. Aqui ainda o juizo
e o raciocinio se apoiam nas ideas de ser, de proprie-
dade, de causa, para passarmos do eu ao não-eu, ou
para concluirmos da impressão subjectiva a existencia
objectiva da substáncia que a produziu.

Assim, pois, a affirmação do mundo exteTior não é
dado primitivo da consciencia, porém obra da reflexão.

§ 4.

Gorno a alma conhece o rJ1I1tmclo espi1it~'al.

Indaguemos agora a natmeza das, relayões do espi
rita humano com outros espíritos, sobretudo, com seus
similhantes. Essas relações são indirectas, e de tal sorte
indirectas que a razão da dúvida é apparentemente
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mals abundante no que diz respeito á existencia dos
espiritos. Oom eifeito, não temos consciencia de nossos
similhantes, como de nós mesmos. Não sabemos imme
diatamente o que elles pensam, o que experimentam,
o que desejam, o que decidem, como conhecemos as
nossas opiniões, sentimentos resoluções e desej os pessoaes.
A vida social é testimunho deste facto e em parte
sobre elle está OTganizada. E' pela linguagem que os
espiritos se communicam J;la terra; a palavra seria inu
til, si a consciencia de outrem nos fosse franqueada.
Quando queremos conhecer o pensamento dos nossos
vizinhos, o meio é perguntar-lhe, salvo si discutirmos
depois o valor da resposta. O magistrado que deve
appreciar a situação moral do accusado, não tem outro
recurso sinão interroga-lo e chamar testemunhas. Os
espiritos não vivem, pois, directamente em relação in
tima comsigo, na condição actual em que nos achamos.

As relações habituaes da alma com o mundo dos
espiritos são indirectas.-Oomo então o espirito chega
a conhecer os seus similhantes, como seres raciónaes?
Oomo tem parte nos sentimentos e recebe a influéncia
delles? Estas relações se estabeleceI)l, por meio doI'!
sentidos, pela funcção da linguagem. (1). Dahi a subida
importancia do nosso organismo sensorial para o desen
yolvimento da alma; porque a linguagem, facultando a
communicação dos espiritos, é tambem a conducção e o
yehiculo da educação social. Não são certamente os
sentidos que nos fazem ver espiritos, mas nos tornam
sensiyel alguma cousa que vem dos espíritos: mostram
nos corpos e signaes; ao entendimento compete julgar
do interior para o exterior.

A relação entre os espiritos é, pois, ainda menos di
recta na vida presente que com a materia; porque os
nossos similhantes se nos manifestam como corpos} que
caem na jurisdicção dos sentidos, e não podemos lhes
attribuir espiritualidade sinão por analogia} julgando-os

(1). Psychologia, segunda parte, cap. ffi.
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de conformidade comnosco.-Essas relações não deixam
de ter inconvenientes. Facultam a mentiTa, a astucia
e a intriga, expõem os bons aos artificios dos maus,
infundindo-nos certa reserva nas relações com os nossos
similhantes. Mas de outro lado essas relações teem suas
vantagens: fixando a attenção sobre o emprego exclu
sivo dos nossos recursos proprios, favorecem o desen
,olvimento de nossa personalidade e de nossa liberdade.
Significam que a consciencia de outrem é sanctuario
impenetravel que devemos respeitar, para que respei
tem as nossas proprias crenças.

§ 5.

Como a alma conhece a Deus.

Si a consciencia está fechada para os nossos similhah
tes, ao menos para Deus está aberta. Entre a per
sonalidade limitada do homem e a personalidade di
vin~ não ha barreira, mesmo neste globo. Deus não
occupa logar determinado; está na terra como no ceo,
e une-se á humanidade terrestre, como a todos os
seres, em razão da perfeição delles. Deus conhece os
mais secretos dos nossos pensamentos, tem consciencia
de nossa consciencia, e sente os nossos mais intimos
sentimentos. O homem, por sua parte,' eleva o espirito
e o coração até Deus, nos limites de suas forças, e
pode viver na intimidade de Deus, com consciencia e
sentimento das cousas divinas. Deus conhece egual
mente essa aspiração do homem para o infinito. Estas
relações de consciencia e de sentimento, entre o homem
e Deus, formam a l'eligião, e a religião neste sentido é
elemento essencial da mitureza humana, previlegio do
reino humano, como se exprime um naturalista. Dos
seres finitos só o homem é o ser l:eligioso, e a religião
nunca abandonou a humanidade, em qualquer período
de sua evolução. -

Entre o espirito e o seus similhantes, entre o espi
13
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rito e os .corpos, ha um intermediario; entre o espI
rito e Deus, não ha mediador algum. Não é pelos
sentidos que· podemos attingir a Deus, é pela razão.
Deus é objecto de conhecimento e de sentimento su
pra-sensiveis, que nos sobreviriam dada a ruina do
nosso organismo sensorial.

O espirito está em initmidade com Deus, mas essa
intimidade nã.o é permanente na vida. Interrompe-a
constantemente a periodicidade dos estados e as occu
paçôes quotidianas da vida. Não é a base, mas o
remate da cultura da alma.

A idea de Deus não é, pois, o poneto de partida,
mas o princípio da sciencia. E' o pensamento, um e
inteiro, que envolve, sustenta, liga os nossos pensamen
tos, e faculta a reducção delles á systema.

§ 6.

Divisão da psychologia. Psychologia expe1·imcntal.

As relações da alma com a natureza, com suas
similhantes e com Deus fazem p,arte da psychologia ge
?-al, cuj a noção summaria é conveniente á psycho7ogia
especial ou estudo da alma em si mesma.

A sciencia da alma só é completa, quando bebida
nas diversas fontes do conhecimento. A observação e
a razão são essas origens. .Dahi a psychologia expe
rilmental ou historica, e a psychologia mcional ou espe
culativa. .A. primeira está no dominio da anályse, a
segtmda no da synthese, conforme a divisão geral da
sciencia (1). Os dous ramos da phsychologia são in
dependentes, como os processos da intuição e da deduc
ção, a que elles e ref0rem. Portanto, podem ser ex
postos isoladamente em tractados particulares; mas é
necessario não suppor, como querem alguns auetores,
que a psychologia experimental abrange a psychologia

(1). Introducção.
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toda, e que o methodo de obeservação e de inducção
sejam· os unicos applioaveis ao estudo da alma.

.A. observação é externa ou intepna. No primeiro
caso, o seu objecto são phenomenos da natmeza que
se produzem simultaneamente no tempo e no espaço;
no segundo, são- phenomenos da vida que só se ma
nifestam no tempo. -.A. observação externa é indi
recta : tem por orgams os cinco sentidos, porque a alma
está unida aos corpos exteriores pelo intermediario
dos nervos, que formam os orgams sensoriaes. A ob
servação interna é dirocta: tem por orgam o senso ín
timo ou para melhor dizer a consciencia' porque das
manifestações do enso íntimo a consciencia, a intui
ção propria ou reflexão interna é a unica que tem por
alvo a verdade, a certeza, a sciencia.

Pois que a alma não tem extensão, e vive em rela
çào íntima cornsigo, é justa a razão pela qual a obser
vação interna traz o nome de obse·rvação psychologica.
Com ef!'eito, a observação interna é o instrumento da
psychologia, como scienoia fundada na identidade do
subjeito e do objecto do pensamento. A alma só pode
ser estudada pela alma, sem soccorro dos orgams, e
"isto como ella está unida com suas similhantes~ por
meio da linguagem e dos sentidos, a consciencia é a
competente para sondar o espirito. .A. cada um com
pete o exame de si mesmo afim de adquirir o conhe
cimento do seu eu, ou de fazer a psychologia propria.
Assim, pois, a actividade espiritual fica submettida ao
exame do senso íntimo. Mas ha casos, em que pode
mos e devemos mesmo recorrer á abservação externa
n~ sciencia psychologica. Taes são aquclles actos pra
ctlCados por nossos similhantes em estados em que elles
não podem exercer a observação propria, como a in
faneia, o somno, o somnambulismo, a distracção, a alie
nação mental. Nestas circumstáncias os p ychologos
nunca hesitaram no emprego da obsel'Vação externa e
ás vezes até com abuso. N as situações ordinarias não
é do exterior que se penetra no interior, como querem
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os phrenologos. A cranioscopia nunca espalhou luz
alguma na soiencia da alma, considerada em si, e não
fez mais do que consolidar, por contradicção, as base~

da psychologia. Qualquer homem pode dizer o que
pensa por simples exame de consciencia; ninguem dira
nunca o que pensa outro homem pela unica inspecção
do craneo.

Os limites da psychologia e da physiologia, ou an
tes da somatologia, não são rigorosamente circumscriptos
pelas duas partes do methodo de observação. Os li
mites das duas sciencias indicam-se melhor pelas difl'e
renças dos respectivos objectos, alma e corpo, suas pro
priedades, sua vida, seu destino. Os phenomenos resul
tantes da união das duas substáncias, ou que reclamam
o concurso dellas, pertencem a anthr'opologia.

Qual o alcançe da observação psychologica? Kant e
grande numero de auctoridades psychologicas que lhe
Buccederam, affirmam que a observação só recae sobre
factos, isto é, actos ou phenomenos da alma.

. Esses limites assignados á anályse da alma são po
rém, arbitrarios e resultam da confusão dos termos.
Observação, é a intuição sensivel de objectos determi
nados, espiritos ou corpos substâncias ou propriedades;
é o conhecimento dos seres finitos considerados em si.
O espirito tem consciencia de seu ser e de sua essen
cia como de suas prupriedades ; porque a essencia, como
entendemos esta palavra, é tão indissoluvelmente ligada
ás propriedades, como as propriedades aos phenomenos.
.A. essencia não é outra cousa sinão o complexo das
propri~dades do ser. Observar as propriedades é, pois,
ob ervar a s encia.

Portanto, a psychologia expel'imental não é tão res
tricta, como pretendem. A observação recae sobre a
alma considerada em si e em suas relações, sobre a essen
cia e as pTopriedades, sobre as faculdades e os actos;
e accre centando-se nos limites da vida actual, conciliam-se
as opiniões divergentes.
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§ 7.

Psycholog·ia mcional.

101

A mzão vae além da experiencia; ergue-se acima
da vida te:rrestre, de suas condições e de seus limites;
libra-se nas regiões do ideal, das verdades eternas e
necessarias. E' pela razão que sabemos o que ignora
mos pela observação. A razão repousa em algumas
proposições universaes fornecidas pela synthese, ou
deduzidas do princípio absoluto da sciencia. Oada um
de nós é metaphysico, sem o saber, quando se pronun
cia sobre o complexo das cousas, sobre a existencia
e attributos de Deus, sob:re a providéncia ou o acaso.
Porém ha mais erros que verdades, mais prejuízos que
estudos reflectidos, na opinião dos homens sobre aquel
las materias. Dahi tamb~m uma serie de problemas
psychologicos, ofi'erecidos á consciencia individual, e
que transcendem os limites da observa.ção: esses pro
blemas determinam o quadro da psychologia racional.

Ja sabemos qual a situação actual de nossa alma, e
suas relações na vida presente com o corpo, com a na
tureza, com os nossos similhantes, com Deus. Essas
questões são do domínio da anályse, mas suscitam ou
tras que a intuição deixa de attingir. Pode-se ques
tionar si nossa situação actual é a de todos os eres
racionaes, si é condição es eneial ou accideutal da vida
terre tre, ou qual o quinhão do acaso, do concurso
fortuito das causas livres, e o da necessidade, das leis
inherentes á propria natureza da alma, como substân
cia finita. Pode-se questionar depois qual a causa dessa
sihlação, si decorre de cultura primitiva que teria cor
rompido a e sencia da alma, ou de actividade anterior
á vida terrestre, -e quaes suas relações com a theoria
geral da perfeotibilidade humana. Pode-se questionar
ainda qual a ór~qem e o desfJino futuro das almas, quaes
os elementos indestructiveis da existencia espiritual no
mundo; e quaes as mudanças que as circumstáncias; os
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logares e a cultura moral podem. introduzir nas rela
ções do homem com o complexo dos seres. A obser
vação pode fornecer preciosas indicaq~es, mas não sol
ver aquelles problemas.

As almas foram Cl'eadas de tempo immemOTial, todas
junctamente e distinctas, ou cada qual isoladamente, em
certa hora, de uma alma commum, ou procedem do nada
por acto especial da vontade divina? As almas podem
sobreviver ao corpo, e proseguir a realização de seu
destino, durante algum tempo, ou no tempo infinito?
Deixando a terra, vão se reunir á suhstáncia divina,
ou persistem na existencia individual? Nascem isola
das no mundo dos espiritos, privadas de sensibilidade,
sem obstaculo e sem auxílio para seu desenvolvimento
ulterior, ou se e:J;lcarnam em nova porção de materia,
que se tornará seu corpo? Em relação ao espaço, a
vida, futura escoa-se toda no. mesmo logar, ou a alma
deve mudar de domicilio e percorrer o universo inteiro?
Em relaç~Lo ao tempo, a vida sem limites no futuro é
indivisivel, ou compõe-se de uma serie infinita de pe
riodos particulares, destinados á conclusão do destino
geral elo espirito ?

Estas questões, e outras egualmente geraes, compe
tem á parte especulativa ela psychologia, na qual estão
tambem incluidos os conflictos assignalados entre aper
feição soberana de Deus e as imperfeições da natureza
humana, entre a providéncia e o mal, entre a presci
eucia e a liberdade, e geralmente entre o Ser e os seres.
Resolvidas indistinctamente pela theologia e pela phi
losophia, pelo pantheismo e pelo dualismo, é fóra de
dúvida que só a synthese pode enceta-las com vanta
gem.

A psychologia racional e a psychologia experimental
completam-se mutuamente, e devem reunir-se n'U'm só e
mesrp.o systema. Uma fornece os factos; outra, os
principios da sciencia. A primeira versa sobre a vida
presente; a segunda sobre os antecedentes e o destino
futuro elo espirito. As particulaTidade da vida que
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não attingimos, por via da observação, e que a deduc
ção não pode revelar, não pertencem á ordem. da sci
encia, mas da fé. Taes são os factos da vida dos seres
racionaes que se desenvolvem em outro theatro, ou
os factos de nossa propria vida, emquanto guiados em
parte pela acção de Deus ou de nossos similhantes, infiu
6ncia cujas circumstáncias e limites muitas vezes igno
ramos. A fé, no sentido philosophico da palavra, não
tem por obj.ecto os principios, as verdades geraes, os
attributos de Deus que são accessiveis á razão e trans
missiveis pelo ensino; a fé limita-se aos factos que J;lão
podem ser rigorosamente determinados na sciencia, so
bre tudo aos factos que resultam do concerto de mui
tos agentes livres, como Deus e o homem. ..A. fé é,
então, subordinada á razão e applicada aos aconteci
mentos, cuja possibilidade pre-sentimos, mas cuja reali
dade é indemostrave1.

A psychologia experimental é a base suby"ectiva da
psychologia racional Oumpre começarmos por elia,
sob pena de desgarrarmo-nos no campo dos hypotheses.
Elia é, diz Oousin, a condição e como o vestibulo da
ontologia. ..A. sabedoria aconselha o estudo dos factos
antes do estudo dos principios.

Entretanto a observação não é tão facil como se pensa.
Para conseguir o fim proposto, é necessario que ena
seja sincera, integra,' sem fraude e sem espirito de tran
sigencia. A anályse é desinteressada, e deve expor os
factos taes, como são, quaesquer que sejam as consc
quencia.

A psychologia experimental é a história da alma; e
para ser completa; diz Herbart, deve fundar-se na
história do genero humano.

§ 8.

Divisão da psychologia expe1imental.

Apsychologia experimental pode dividir-se em tres
pm"tes, accommodadas ás tres regras do methodo: Ulll-
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dade, variedade e harmonia; o todo, as partes e suas
relações:

r Analysaremos, em primeiro logar, o espirito ou a
alma, por meio do senso íntimo, em sua essencia, uma
e inteira ou em suas propriedades fundamentaes.

2 Exporemos depois os diversos aspectos da vida
espiritual, as faculdades, as forças, as tendencias, a theo
ria do pensamento, do sentimento, da vontade.

3 Examinaremos, emfim, as relações e combinações
que existem entre as diversas manifestações da activi
dade espiritual, no duplo aspecto da qualidade e da
quantidade, donde resultam os sexos, os characteres, os
temperamentos, as aptidões e todos os traços da indi
vidualidade.

..A primeira parte sera, pois, consagrada ao estudo da
alma considerada em si ou nas qualidades inherentes á
sua essencia; a segunda, ao estudo da alma considerada
em seu conteudo, nos seus estados àeterminados e nas
qualidades que pertencem á actividade e ávida; a

- terceira, ao estudo da alma considerada na 'tmião de
seus poderes ou na vida combinada do pensamento, do
sentimento e da vontade.

Esses tres as-pectos, segundo Krause, podem resu
mir-se, com bastante preciSão, nos termos seguintes:
essencia, vida e combinações da alma.
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Senso Íntimo.

§ 1.

Noçcio de senso 'íllfi1ilO.

Senso íntimo é a relação de um ser comsigo mesmo,
ou a direcçã.) interior de um ser sobre sua propTià
es encia. Nos seres finitos, ha duas sortes de relações:
relações externas ou transcendentes com outrem rela
ções internas ou immanentes comsigo mesmo. O senso
íntimo pertence á segunda categoria: indica a relação,
entre o ser e a propTia essencia. E' o que se (·.hama
commummente conhecimento íntimo. Mas este termo é mui
to re 'tricto, applica-se ao conhecimento, á sciencia que o
espirito possue de si propTio; e só designa uma rela
ção particular da alma com sua essencia. Ha outra
relação do ínesmo gcnero que se oppõe á consciencia,
como as emoções aos pensamentos: é o sentimento ínti
mo. A consciencia propria e o sentimento proprio estão
para o senso íntimo como as partes para o todo: sào
duas manifestações cspeciaes da intimidade do espirito;
são por si duas relações íntimas.
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Estas definições gemes teem sua importancia para a
metaphysica. Si se reconhecer mais tarde que Deus é
o ser e a essencia, sera facil deduzir dellas que o ser
tambem tem relação com a es. encia: Esta proposição
om si tão vaga se esclarecerá então pela intuição que
temos do nosso eu; porque saberemos que a relação
do ser com sua ossencia constitue o que chamamos in
timidade. lia outra difficuldade relativa á cosmologia
que poderá se esclarecer do mesmo modo. PreslUni
mos, cada vez mais, haver certo parallelismo entre as
propriedades do corpo c as propriedades da alma' a
analogia repousa no theorema que Deus é a cuusa
commum do mundo espiritual e do mundo physico, e
que, portanto, não poderia haver c6ntradicção nas qua
lidades dos seres Cl'eados, por mais distinctos que sejam.
Ora, conhecemos certa propriedade dos corpos que cor
responde manifestamente' á intimidade da alma: é a'
cohesào, ou o movimento centripeto das moleculas, que
dá consistencia á materia. Mas é apenas úma analogia.
- Entre a intimidade e a cohesão, ha a mesma simi
lhança e a mesma opposição que, entre o espiTito e a
materia. O senso íntimo indica um3. relação interna
mais profunda, mais completa e mais livre. Na mesma
ordem de idcas, tem-se symbolizado o 'pensumento pela
luz, e o sentimento pelo ealor. O amor é outra rela
ção íntima, que nne seres clistinctos, como partes do
mesmo todo, e que tem por symbolo a affinidade.

§ 2.

Seres que possuem senso 'íntimo completo.

Propõe-se a questão de saber-se si todo o homem po,s
s1.~e senso íntimo; resolvida de um modo qualquer, pro
pãe-se esta outra:: si, dos seres finitos, só o homem
po sue senso íntimo. .

Dentro dos limites da experiencia, devemos abster
nos do juizos lIn~versaes. Não podemos, pois, prouun,
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ciar-nos, com respeito i situação de todos os homens,
pois que eUes não foram obseryados; dizemos so
mente que cada homem nos limites da obse1'vação) pos
sue senso íntimo. Aquelle que fala, affirma seu eu, e
reconhece sua individualidade, a qual é egualmente
confirmada por qualquer grito ou gesto. Negando esta
propriedade, o scept.ico se contradiz porque, para affir
ma-la ou nega-la o11e deve ja se conhecer, para saber
o que é, e o que não é.

Cada homem tem consciencia propria' por outr'os
termos, cada homem dist.ingue-se dos outros, percebe
se, exam.ina-se, julga-se e observa-se, torna a si por
objecto da propria intuição. Podemos nào pensar nesta
propriedade, mas logo que pl"nsamos, a possuimbs. Des
de que pensamos, a eonsciencia simples existe, porqne
refeTimos todos os pensamentos a nós, corno subjeito
deUes. Pensar é conversar comsigo mesmo: quanto
mais pensamos, mais noS concentramos, mais penetra
mos no íntimo da consciencia. Neste sentidú, pode se
dizer, com as reservas habituaes, que todo o homem
tem consciencia de si, qualquer que seja o objecto do
seu pensamento. Peréeber um objecto exterior, reco
nhecido como tal, é distingui-lo de si, é affirmaT a si
proprio, porque um objecto não é exterior a si me.smo,
é extéiOT em relaçãO ao eu: o exterior é um não-eu,
que é opposto ao eu e que vuria para cada eu;
donde Tesulta que é impossivel ter consciencia de um
mundo exterior, sem ter consciencia de si. Tal é evi
dentemente a situação de' qualquer ser racional: a exis
tencia do mundo exterior, é facto de senso commum.
A conseiencia é, pois, uma propriedade incontestavel do

, espirita.
Caua homem tem o sentimento proprio. As nossas

atf-eiçães são as vezes ag·rac1aveis, outras ,ezes penosas,
quando se referem a objecto deteTminac1o, conforme ou
contr'ário i nossa natureza. Aqui toda a similbança d s
al)parece; não experimentamos pl'l1zer, nem dor, no
sentimento proprio, 0, entretanto, não confundimos este
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estado com o de consciencia. - Pela consciencia, eu me
analyso, conheço-me a luz se espalha em mim; pelo
sentimento, eu me refiro, de modo total, a mim mesmo.
As duas mànifestações do senso íntimo coexistem jun- ,
ctas ; teem o mesmo objecto, o eu, fortificam-se mutua
mente, e applicam-se uma a outra. O sentimento pro
pTÍo é, pois, tão incontestavel, como a con ciencia pro
pria' está presente, em todas as emoções particulares,
como a con 'ciencia no conhecimentos.

Todo o homem tem pois o sen o íntimo desde que
se lhe applique a observação. A' metaphysica compete
decidir si a restricção deve ser conservada.

A consciencia propria tem por objecto o eu' a pro
posição é clara, mas precisa ser analysada. Tracta-se
de certa cletenninaçao do eu, ou do pl'oprio eu? As
determinações são aspectos p'articulares, nos quaes o eu,
incluindo suas propriedade, relações, partes, actos ou
phenomenos, pode ser encarado. Ohamamos eu inde~

tenninallo, o eu considel'ado cm si, feita a ab tracção
de qualquer determinação, o eu inteiro con iderado em
sua essencia, uma e indlvisa no complexo de sua
qualidade., relações e modificações, antes de ser a
attenção çhamada' para qualquer desses a pectos mul
tipLos. Admittida e ta di~tincção, affirmamos que a
consciencia propria versa ja sobre o eu indeterminado,
ja sobre uma detenninação do eu.

Temos consciencia de nos os actos, por exemplo, de
uma percepção de um projecto ou de uma dúvida: a
serie do phenomenos do espÍJ:ito tem por te timullha
a consciencia que os verifica. Conhecemos egualmente
as nos~as propriedades, por exemplo, a unidade, a acti
vidade, a individualidade, e nenas cumpre classificar
a faculdades, o ]?ellSamento QU a intelligéncia, o sen
timento e a vontade. Sabemo, ainda que o eu 6 em
paTte espirit,o, em parte corpo, e que está em 1-elação
com seus similhantes, .com a natureza com Deus. A
consciencia abrange pois a totalidad.e das determina
ções do eu poisque as estudamos pela consciencia.
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Mas a consciencia abrange o eu mesmo, o eu inde
terminado, considerado em sua essencia, uma e inteira,
sem designação ou exclusão de qualidade alguma par
ticular. O que primeiro que tudo nos impressiona no
eu, é o proprio eu, como cousa indeterminada ; as deter
minações yeem mais tarde, á proporção que o conheci
mento se completa. Antes de affirmarmos alguma cousa
do eu, é neçessario affirmarmos o eu como objecto, ao
qual se referem as qualidades que lhe reconhecemos.

AfliTmar o eu é considera-lo em si, sem subjeita-Io
a jtúzo algum aflirmatiyo ou negativo, sem lhe attri
bu:ir I ou negar cousa alguma ; aifu'mar alguma cousa do
eu, é considera-lo em relação com outro objecto, com
determinação de sua essencia, é julga-lo. Um, é conhe
cimento determinado, preciso, analytico ; outro, é conhe
cimento indeterminado, que nada distingue no objecto.

A consciencia propria manifesta-se como consciencia
do eu, e como consciencia de cada manifestação do eu.
As duas manife taçàcs estão para si mesm~, como o
todo para a parte. A primeira, 6 uma intztição sensí
vel que é o conhecimento de alguma cousa determina
da' a segunda, uma 'intuição intellectual. A rejeição da
intuição intelloctual a~alTeta a impossibilidade da p ycho
logia racional e da metaphysica, limitando fi, intelligén
cia ao estudo elos phenomenos, como succedeu ~ Kant.
Outros afli.nnaram que o sent'imento precede o pensa
mento, e que, no principio de qualquer oonhecimento
preciso, depara-se com um sentimento confuso. Si ti
vessem dicto um pen amento confuso a signala.riam um
facto importante, e teriam evitado muita - faltas; mas
tomaram por sentimento a primeira manifestação do
pensamento, o conhecimento indeterminado que acaba
mos de applicar ao eu, e reservaram somente o nome
de pensamento ao conhecimento analytico. Não t ha
razão alguma, para se mudar o valor dos termos: em
bora vago, como na criança, ou distincto, como no dou
to, o conhecimento é sempre conhecimento. Além de
que similhante confusão acarreta graves consequencias :
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si o pensamento decorre do sentimento, suas leis são
as leis do coração.

Os objectos do sentimento propl'io são os mesmos da
consciencia propria. O homem tem o sentimento de
seus actos, por exemplo, de uma intenção boa ou má;
o sentimento de suas propriedades, por exemplo, da
dignidade, da causalidade, da limitação; o sentimento
de suas relações com outros seres e de suas determi
nações. Esses sentimentos determinados são positivos
ou negativos, conforme produzem alegria OÚ dor, e se
referem ao corpo e a alma. Mas o homem tem egual
mente sentimento da sua essencia, uma e inteiTa, an
terior a qualquer distincção, superior a qualquer de
terminação particular. -- ~J\.ntes do sentimento da propria
existencia, como espirito e como Gorpo, a criança ja
tem o sentimento de si mesma. Sentir alguma cousa
do eu é ter o duplo sentimento do eu, e de uma das
snas determinações. O sentimento do eu, como obje
cto, indeterminado, está, pois, contido na totalidade
dos nossos outros sentimentos. E', na vida do cora
ção, o que a consciencia propria é, na vida do pen
samento. - E' um sentimento puro, completo, não sen
sivel, distincto dos outros, e destinado a não se esva
ecer na consciencia, mas a se desenvolver com el1a.

§ 3.

Combinações elo senso íntimo.

Conhecemos o senso íntimo, qomo propriedade do
espirito, sem embargo de ignorarmos a Ca1tSa delle.
O objecto da psychologia experimental é a averiguação
dos factos, feita a abstracção de seus principios. A
metaphysica decidirá si Deus possue propriedade analo
ga, que possa servir de typo á nossa propria intimi
dade, permittindo demonstrar que ella é o que deve
ser. Sabemos egualmente que o senso íntimo se appli
Cl:\- Q.Q ~u e á, propriedade& do eu. Donde se segue
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agora que o senso íntimo deve tambem referir-se a si
mesmo poisque eUe é uma propriedade do eu. Oom
eft ito o senso íntimo se manifesta em nós, elevado á
'Segunda potencia, como intimidade da i1~timidade; elle
é seu proprio objecto, nossa intimidade nos é íntima.
E como a intimidade é, ao mesmo tempo, consciencia
e sentimento, a intimidade elevada á segunda potencia,
apresentará quatro combinações differentes: conscien
cia da consc~encia, consciencia do sentimento, senti
mento da consciencia e sentimento do sentimento.
À consciencia e o sentimento neste grau, são completos;
no grau inferior, são incompletos, simples consciencia
e simples sentimento.

Não é difficil a explicação destas combinações novas.
Um ser pode pensar, sem saber que pensa, e pode

sentir sem saber que sente. Neste caso ha consciencia
e sentimento simples; não ha consciencia completa de
si. Este ser é ainda intelligente e affectivo, tem fa
culdades intellect1laes} mas as ignora; ignora sua pro
pria natureza, não tem o conhecimento íntimo a scien
cia lhe 6 inacccssivel. O mesmo com o sentim,ento ín
timo: a f licidade é inacces ivel ao ser que o não pos
sue. O homem, porém, tem a consciencia e o senti
mento completos de si. O sentimento da consciencia
e do sentimento, indica que não só a alma possue
faculdades intellectuaes e affcctivas, mas ainda que ella
o sente que tem b sentimento das qualidades que lhe
são proprias com o que se alegra ou soffre. - À cons
ciencia completa de si é ainda mais manifesta, por
que a consciencia é a competente para nos dar a co
nhecer a consciencia e o sentimento, para nos facili
tar a descoberta e a theoria deUes. Em summa, o
homem que observa e conhece a si proprio, em qual
quer grau não só tem a consciencia e o sentimento,
mas a conscieucia completa, a consciencia ele suas pro
priedades, actos essencia, nos limites da observaÇ.ão..

Oonsideremos agora a cOllsciencia e o sentimento
de nós mesmos, como b"ase explicativa dos attributos

15
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distinctivos ou characteristicos do homem, entre os se
res finitos. - Os principaes destes attributos são, a per
sonalidade, o sentimento moral, a liberdade, a respon
sabilidade, a perfectibilidade, a linguagem e em geral
a vida racional.

Â consciencia e o sentimento da intimidado pl"opria,
constituem os characteres da pm'sonalidade do homem. E\
conveniente não confundir pessoa com indivíd1,tO. Ha
individuos que não possuem personalidade, e presumi
mos tambem que existe uma personalidade infinita, que
não é indivíduo. Indivíduo é um ser finito, inteira
mente determinado em suas relações, que tem simi
lhantes, mas que se distingue deHes em todos os sen
tidos: os animaes são individuos.

O homem É. um indivíduo revestido do charactel' da
personalidade, um eu, uma individualidade pessoal ou
uma personalidade individual. O indivíduo não vive
para si; 6 cousa, e pode ser empregado, como meio ou
como instrumento por o1,ltros seres: taes são os animaes
e os escravos. -Não ha instituição mais revoltante que
a da escravidão, porque priva o ser racional de sua
qualidade fundamental. Em linguagem juridica, pessoa
é o ser capaz de di'reitos; na moral, o ser capaz de
deveres.

Foi de proposito que não seguinlos a licção de alguns
::LUctores francezes na explicação deste attributo do ho
mem. N a opinião de Cousin: « a vontade é o ser da
pessoa » ; na de Maine de BiJ:an: « a vontade é a
personalidade, a personalidade completa, o eu ». Ora,
si é certo que a nossa individualidade characteTÍsa for
temente a vontade, não é menos certo que esta facul
dade, ora é inconsciente ou cega, ora consciente ou re
flectida. Portanto o valor da personalidade não decorre
da vontade, mas o desta decorre da personalidade que
a faz liVTe. A vontade só, feita a abstracção da con
sciencia, é uma actividade subjugada por influéncias
exteTÍores.

Â consciencia e o sentimento cOJP.pleto de si, ex-
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primindo a personalidade, determinam tambem o se12
·t,vmento moral e o discernimento moral. Em virtude
do senso íntimo, o homem julga os seus proprios actos
com os principios do bem e do mal, declarando uns
bons outros maus, e experimenta então aquelle senti
mento de sati facção e de serenidade, que é a base da
felicidade, ou o sentimento de pezar, de arrependimento,
de remorso. .A. consciencia moral não é, pois, sinão uma
appli~ação do senso ínt.imo, e suppõe o conhecimento
propno.

No mesmo caso, está a libe1'dade. O livre arbitrio é
o poder que a alma tem de se' subtrahir ás excitações
exteriOl'es, de determinar-se, depois ele haver deliberado,
ou de agir com pleno conhecimento de causa. Não ha
liberdade para aquelle que ignora o que faz, ou que
não pode appl'eciar os actos proprios. Sem liberdade,
não ha 1'esponsabilidade do agente, nem imputabilidacle
dos actos, que é consequencia daquella.

.A. pel'fectibiliclacle depende do senso íntimo tauto quanto
a liberdade. E indício de natureza imperfeita que
aspira á pel'feição. Suppãe a actividade que se escoa no
tempo com as faculdades relativas ao tempo, a memó
ria para o pa sado e a previSãO para o futuro; suppõe
a razào, de que recebemos a idea de perfeição abso
luta, e a imaginação que fórma . della o ideal subsis
tente na vida' suppõe, emfim, a reficxãl) que compara
a situação presente da alma a uma situação mais per
feita, e o conhecimento íntimo contido neste juizo.

Da mesma origem decorre a vida mcional do homem,
como vida da intelligóncia, do sentimento e da vontad~,

baseada nas ideas absolutas da razão, - O espirito
humano pos ue certa actividade iutellectual que se
realiza na sciencia, de conformidade com a idea do
verliade'i1"O, certa actividade esthetica, que se realiza
na arte, adequada á idea do bello, certa actividade
moral e social que se funda nas ideas do bem e do
,iltsto) certa actividade religiosa que se desenvolve d.e
harmonia com a idea de Deus. Estes diversos doml-
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nios da vida dos seres estão subordinados á perfecti
bilidade, e presentes em todas as epochas conhecidas
da história.

A vida social tem por Ol'gam a palavra. J:io é a
voz que introduz no espiTito as ideas do verdadeiro,
do belio, do justo, de Deus; porque a voz não passa
de um som, de um phenomeno sensivel, que não ofie
rece cousa alguma de commum com um princípio abso
luto, emquanto não tivermos pensamentos que corres
pondam aos sons, e destes fa,çamos palavras, dando-lhes
significação. Ouvir e comprehender são cousas diveI'
sas. O animal ouve, mas não comprehende. Aquelle
que não ft comprehende a si proprio, não pode compre
hender aos outros. A possibilidade da linguagem é,
pois, ÍLmdada no conhecimento íntimo e na idea de
signal. O signal é um ~lemento racional que não de
corre da vista, nem do ouvido, poisque indica rela
ção, entre o externo e o interno, entre o visivel e o
invisivel. A palavra é o symbolo da razão; mas a
razão só impera em nós, na proporção do desenvolvi
mento do senso íntimo. K, pOI' isso, que a palavTa
se per'turba nos estados, em que o homem perde a
conscien.cia de si.

Os attributos characteristicos do homem acham-se,
pois, estreitamente ligados á consciencia e ao senti
mento que elie tem da intimidade propria, e presup
põem o conhecimento íntimo.

§ 4.

Seres que não possuem senso íntimo completo.

Resolvida de modo aflirmativo a ques'tão do senso
íntimo em relação ao homem, perguntamos agora: exis
tem seres que possuem senso íntimo, sem que tenham
consciencia dessa propriedade, isto é, que pensem, e
sintam em qualquer grau, sem que possam analysar
seus conhecimentos e sentimentos? .Ta se vô que que-
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remos falar dos animaes. Mas aqui é impossivel a
applicação da ob"ervaçào directa da p ychologia. Re
correremos pois, á ob ervação externa para examinar
si a actividade daquelles seres apresentam chal'aete
res identicos á nossa, e pelos quaes possamos resolver
a que tão da presença do sen o íntimo neUes.

Para n gar alma aos brutos é neces ario o apoio de
principios philosophicos que tTanscendem a experiencia,

. ou o temor dl. consequencias theologicas que poderiam
deduzir da these contr::ÍTia. Descartes afE.rmava que a
essencia de cada sub táncia é constituida de um só
attributo, que mIo existem sinão duas sorte de subs
táncias no mundo espiritos e corpos, que umas são
cousas pensantes, e outras cousas extensas que o que
não se refere ao pensamento, se refere á extensão, e
que o. pensamento é a consci<;meia completa de si, tal
como existe no homem. Por eonsequencia os animae
não teem alma, são simples machinas, similliantes a re
logios, movidas por « e piritos vitaes » que se aque
cem no coração, e cil'culam nos nervos.

Si a consequencia' é falsa, é porque as premissas não
são solidas. Oom ei:feito, a ob enação certifica que
varias são os graus da manifestação do pensamento,
ora inconsciente, ora reflectido, e que pode-se pensar,
ignorando que se pensa. Desde então não ha razão,
para negar-se a existencia de almas differentes da alma
humana. As sub táncias immateriaes teem qualidades
dii:ferentes, bem como as substâncias materiaes. Por
que não hão de haver muitas sortes de almas, almas
submettidas á 'razão, e almas submettidas ao instincto,
vi to que ha diversas especies de corpo organizados?
Mas si os animaes teem alma, esta alma sera immortal
poisque, a i'lnJnortalidade resulta da propria natureza
da substância espiritual? Em primeiJ.'o logar, a obser
vação cala-se sobre tal questão; depois, é passiveI
que a immortalic1ade da alma se funde em argumentos
que não se applicam aos brutos. E' po ivel que haja
vida futura para todos os seres animados, mas que a
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distância existente, entre elles; na terra seja mantida
além da morte. Objectam ainda que, l1:ffirmando-se que
existem almas nos brutos, é impossivel explicarem-se seus
sofl'rimentos, porque elles não particip:ll'am do peccado
original, que introduziu o mal no mundo. Responde
remDS simplesmente que o sofIrimento é um facto, e
que este facto é proprio de uma alma qualquer.

A physiologia derribou a hypothese do animal ma
china ou do automatismo, e restituio a alma aos bru
tos. A psychologia experimental chega ao mesmo re
sultado, e reconhece nos animaes uma alma dotada de
propriedades analogas ás da nossa, ainda que de ordem
difl'el'ente e de classe inferior.

Nos animaes superiores, ha um systema nervoso, um
systema muscular, um systema osseo, como em nós, e
estão, como nós, em relação com o mundo exterior.
E' assim que, por meio dos sentidos os animaes per
cebem os objectos; pelos nervos, são afl'ectados pelos
corpos agrad:lvel ou desagradavelmente; pelos ossos,
musculos e nervos, executam movimentos voluntarioso
Si a percepção e o conhecimento são actos do pensa
mento) como contesta-los no animal? E si o pensamento,
o sentimento e a vontade são faculdades espirituaes,
como contestar que ha alma nos brutos?

Como nós, os animaes teem faculdades, forças, ten:;.
dencias. A faculdade ele pensar se manifesta nelles
pela attenção e percepção, que os dirigem, no mundo
exterior, pela imaginação que se lhes nota nos sonhos
e terrores, sem causa apparente, pela memória ou as
sociação de ideas que preside á educação que se lhes
dá. A faculdade de senti?" se manifesta, pelo prazer e
pela dor no presente, pela esperança e temor, quanto
ao futuro, pela gratidão ou pela vingança, quanto no
passado. A faculdade ele qZterer se manifesta, por mo
vimentos, disposições e projectos proseguidos, com pu
ciencia ou tenacidade, quando o bruto espreita a presa.
E sns faculclades se manifestam na vida, por actos
mais ou menos energicos. As tendencias do bruto não



PSYCHOLOGIA. . 119

são menos evidentes. O inst'incto é a propriedade
mais elevada do bruto; chamam-n-o analogo da razão,
porque, em virtude de11e, o animal executa, sem refle
xão, obl'uS que são applicações das leis l'acionaes da
mechanica ou da geometria, obras que o proprio homem
não executaria, com aguaI perfeição. E' uma tenclen
aia innata que impelle a alma, para realizar uma serie
de actos determinados, por sua propria natureza. O
instincto, no. complexo dos seres, está na razão 111

versa da intelligéncia ou da actividade reflectida da.
alma. Augmenta, á proporção que a intelligéncia di
minue, de uma classe a outra, sem excepção do homem.
Nos insectos, o instincto é quasi imperceptível; os ver
tebrados teeI)). instinctos e inte11igéncia; no homem o
instincto domina, nos primeiros mezes, e desapparece, á
proporção que a inte11igéncia disperta. Estas éonside
rações explicam os actos da vida dos brutos, mesmo
aque11es que nos parecem maravilhosos, porque todos
e11es se realizam, nos limites da sensibilidade e do ins
tincto.

Assim, pois, reconhecemos no animal, de conformi
dade com a sciencia, o senso íntimo simples; mas não
senso íntimo elevado á segunda potencia ou completo,
como em nós. Porque os brutos são privados dos attri
butos characteristicos do homem, que presuppõem o
conhecimento íntimo. Dahi a consequencia que o animal,
não sendo eu, não é pessoa, não. é titular de direito,
~as cousa, objecto de clireito.

§ 5.

Permanencia do senso ínti'lno na vida.

Ficou provado que a consciencia e o sentimento pro
prios são completos no homem. Procuremos agora saber
si o senso íntimo é pennanente ou contínuo na 'Vida;
ou a persistencia do pensamento reflexo, do pensamento
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elo pensamento, na totalidade dos estados ela natureza
humana, das eelades e elos graus de cultura.

Con, uItada a ob ervação, é in+possivel a admissão da
these. Porque em certas situações, como a preoccupa·
ção e a meditação, o sonho e a loucura, e no iIp.perio
ele ceI'tas emoç.ões violentas, como o temoI' e o fLU'or,
obramo, sem conhecimento ele causa, sem reflexão.
Nestas situações tão frequentes e tão conhecidas o ho·
mem não pode, por si mesmo, verificar a acção das fa
culdades proprias; nem, por consequencia, a:ffirmar a
posse do senso íntimo; porque ja não está em estado
ele observação propria.. Como saber então si o espirito
conserva ao menos a consciencia e o sentimento, quando
perde a consciencia de sua intimidade? E' pela obser
vação externa ou indirecta, dirigida sobre as mani
festações visiveis da alma e fundada na analogia. Da
similliança elos effeitos, concluimos a similhança das
causas. Ora, a observação certifica que os nossos si
milhantes pensam, sentem e querem, mesmo quando
p rdem a consciencia dos proprios actos. A intimielade
me 'ma parece, pois, ser um facto permanente na vida;
quando o pensamento e o sentimento ja não são refle
tidos existem ainda como pensamento e como sentimento:
logo a actividade da alma é contínua; si ella não
se retrahe em si mesmo no interior, expande-se no ex
terior. O senso íntimo, como simples sentimento, sera,
pois, uma propriedade inseparavel do espirito, que não
nasce, nem mOlTe em nós que é independ nte dos acci
dentes da. sensibilidade. Este poncto importante nullifica
as pretensões das doutrinas exterioristas, que coHocam
no exterior a origem de nossa actividade espiritual. En
tretanto, não exaggeremos as cou as, deixando arbitra
riamente os limites ela observação. A continuidade do
pensamento, do sentimento e da vontade não resulta
da observação pura, porque nos é impossivel acompanhar
mos com attenção a serie dos actos da alma, na tota
lidade dos estados, durante o somno e a vigília' é im
possivel observarmos o nosso pensamento e o de ou-
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trem constantemente e sem interrupção, no decurso
da vida.

.A. continuidade da aotividade deve, pois, fundar-se
em outros argumentos, que não sejam os deduzidos da
experiencia. Aqui o que se pode dizer, é que a obser
vação não se mostra contrária em cousa alguma á per
manencia do senso íntimo, que o torne impossivel ou
enfraqueça os principios metaphysicos que lhes ervem
de base. Não existe, com e:f!'eito, uma só situação
periodica, um só acto normal ou anormal, um só grau
de cultura, no qual a intimidade seja interrompida de
modo certo. Si nã.o podemos observar a totalidade dos
actos da alma podemos, ao menos estabelecer que ha
actos de pensamento, de sentimento e de vontade, em
todas as phascs do desenvolvimento do espirito. Pro
vemos a these.

Em primeiro logar, o senso íntimo é independente
da sexualidade. Pode ser que a consciencia propria
seja mais clara no homem, e o sentimento mais pro
fundo e mais delicado na mulher; mas ambos perten
cem aos dous sexos. Si, pelas qualida.des do coração,
a mulher supera ao homem, não deixa, por isso, de ter
consciencia propria; si, pelas qualidades da intelIigén
cia, o homem supera á mulher, não deixa, por isso, de
ter sentimento de sua natureza e de suas propriedades.
Ambos são membros da humanidade, e, possuem os
attributos characteristicos da especie humana; porém,
manifestam a humanidade, sob dous aspectos oppostos.

A intimidade subsiste, depois, na totalidade dos graus
de cultum: é independente da educaçãO, ao menos em
relação a sua existencia. Quer a educação se faça
pela influéncia preponderante das cousas sensíveis, ou
pela inspiração elas leis da razão, a alma deve agir
espontaneamen1e, para estar em estado ele a receber.

a senso intimo é ainela independente dos estados
pel'iodicos da viela: no somno, como na vigilia, elIe per
siste em um grau qualquer. A actividade da alma,
durante o somno, é facto consignado na sciencia, qual-

16
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quer que seja a explicação deste estado. O homem
adormecido não sabe que dorme, não analysa os seus
actos, não conhece o seu estado, não pode mesmo dor
mir, si quer observar, em si proprio como se opera. a
passagem da vigilia para o somno; mas a memória, e,
em sua falta, o testimunho de outrem attesta que elle
desenvolve dormindo a serie de pensamentos e de sen
timentos que constituem o senso íntimo. O homem
pensa, sente e quer no somno, mas sem ordem, sem
connexão. Este resultado é provado pelo sonho, porque
sonhar é pensar. lia sonhos lucidos e sonhos inco
heI'entes; aquelies denotam vigilia interior da alma,
que continua, durante o repouso do corpo, as operações
começadas, em pleno conhecimento de causa; estas per
tencem propriamente ao somno do espirito, e se ex
plicam pelo jogo da imaginação, e pela associação das
ideas.

Não é, pois, a ausencia de actividade que characteriza
o somno; porque então o somno não se applicaria
á alma, nem aos orgams da vida vegetativa, mas uni
camente ao cerebro e aos sentidos. A razão do phe
nomeno é mais profunda. O somno e a vigilia são
modos geraes de actividade para os seres finitos que
vivem na terra. As plantas são submettidas fatal
mente a esta lei de periodicidade, apezar de não ter
vida de relação; a alma não está exempta delias, apezar
de poder libertar-se das condições exteriores que re
gulam o movimento alternativo da vida.

A consciencia incompleta de si não está suspensa na
alienação mental. A loucura offerece muita analogia
com o sonho, e pode receber a mesma explicação.
Não se revela.. por perda de faculdade alguma, nem
muitas vezes por lesão ou inflammaç.ão de qualquer
orgam, mas por corrupção, nas relações existentes, .la
entre os systemas principaes do corpo, .la entre as fa
faculdades fundamentaes do espirito, .la entre o corpo
e a alma. A loucura pode, pois, ter por causa primor
dial um desarranjo do corpo ou da alma, mas é sem-
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pre um estado mental. Á' desordem do systema ner
voso e sensorial prendem-se em graus diversos as al
lucinações e o estupor; á desordem do systema muscu
lar, a demenoia e o idiotismo; á desordem dos orgams
internos, a hypochondria e a melancholia. Á loucura
que tem, por principal origem, a perturbação completa
das faculdades espirituaes, constitue o dilirio geral ou
mania. Si o dil.irio é parcial, ha monomania. Á mo
nomania que. é originada pelas faculdades mentaes, so
bretudo pela imaginação, dá logar ás ideas fixas que
tomam diversas f6rmas, como a demonomania ou es
tado de um possesso; quando produzida pelas facul
dades atiectivas, se manifesta particularmente como
mOIJ,.omania religiosa ou theomania, e como monomania
amorosa; a que tem por origem a vontade, se mostra
como monomania criminosa. Estas diversas causas,
entretanto, actuam, e reagem mutuamente. Mas a
alienação, qualquer que seja o seu começo, é characte
rizada, .la no complexo das operações do espirita, .la
em tendencia particular, pelo mesmo absurdo e pela
mesma carencia de connexão que observamos no sonho:
por isso a necessidade de dorITÚr é pouco intensa no
louco.

O louco não pode exercer a observação propria, e
nào tem consciencia do seu estado; si conhecesse a
loucura, estaria r,estabelecido; o homem de espirito
são pode perglrntar a si mesmo se está louco, mas
similhante interrogução 6 prova sufficiente de saude.
Mas o louco está submettido á nossa observação, e
,podemos verificar que elle pensa, sente, quer, muitas
vezes com vivacidade, porém, por moelo desordenado,
sem uniformidade, sem ordem logica, s6 com aquella
ligação que existe na successão das imagens, ou na
associação fortuita das ideas. Quando se diz que o
alienado está sem razão, não se quer dizer que elle
pe.rdeu uma faculdade, mas que está privado da con
sClencia dos principios mcionaes que dirigem os ho
mens na vida. O pensamento e o sentimento subsis-
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tem, mas a consciencia deixou de dar esclarecimentos
a respeito delles.

E', nestes limites, que o senso íntimo se mantem, na
alienação mental.

A intimidade pertence, emfim, á totalidade das eda
des ela vida. Neste poneto, a dúvida só pode recair
na criança que ainda não possue a palavra; e, portanto,
só a observação externa é competente para esclare
ce-lo. A criança, com e:!feito, dá signaes certos de
intelligéncia e de sentimento, pela attenção e percepção,
pelo riso e pelas lagrimas, antes de falar, desde os pri
meiros mezes da existencia terrestre. I:3to confuma o
raciocinio, porque é preciso pensar antes para appren
der a falar. A palavra não é linguagem natural mas
convencional, obra de ref1.exão, em .que o instincto só
tinha parte, nos tempos primitivos. Não ha relação
alguma necessaria, entre os sons e os pensamentos,
como proya a diversidade das linguas. Um só pensa
mento pode se traduzir de mil modos c1i:fferentes, accei
tos, como legitimas, por nações inteiras. A criança não
fala, pois, naturalmente a linguagem materna de pre
ferencia a outra qualquer, mas apprende a lingua, em
que se lhe fala. E' o som em si um phenomeno acus
tico que se transmuda em signal, quando lhe damos
por significação um acto do espirita. E' necessario,
pois, que o acto exista ja, para que o som possa scr
empregado, como signal, como elemento da linguagem.
E', por esta razão que o pensamento prccede necessa
riamente a palavTa.

A criança appTende a falar, quando deante della
pronúnciamos uma palavra~ e lhe mostramos a cousa
que a palavra designa. Não é o som que lhe ensina
.() objecto, 6 a intelligéncia que o percl;3be; si a criança
não está ai-tenta, ou si, apezar da attenção, ella não
attinge o objecto de que se fala, as ondas sonoras não
lhe trazem ao espirita pensamento algum; pelo con
trário, si a criança attinge o' objecto adquire um co
nhecimento, por meio da vista, e se pussue ja a idea
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do signal, ena comprehende que o som repetido que
lhe resoa nos ouvidos) é a expressão do objecto que
se lhe mostra. Então a criança trabalha, para repro
duzir o som, afim de se servir dene pessoalmente. Pelo
concurso da memória, uma associação de ideas existe
na alma, entre sons articulados e objectos conhecidos.
Retidas muitas palanas designando objectos mateTiaes,
a criança pronuncia seus pensamentos, e ouve os pen
samentos de outrem, uma relação está atada, entre
ena e seus similhantes, e a criança pode passar insen
sivelmente do concreto ao abstracto, e do physico ao
moral. O senso íntimo se desenvolve na vida em re
lação com os diversos graus de cultma. Na infancia,
o espirito se liberta pouco a pouco da influéncia dos
sentidos, e proClua reconhecer-se a si mesmo. A' pro
porção que ,ae comprehendendo melhor as cousas que
o circumdam, ene se concentra mais frequentemente
em si. Porém este movimento é susceptivel de graus
innumeraveis. Em geral é, na edade madl1l'a, que a
consciencia e o sentimento attingem seu maior desen
,olvimento, e que o espirito, fortificado pelo estudo e
carregado ele experiencia, pronuncia juizo imparcial o
bre si mesmo, sobre suas qualidades, defeitos e relações
com o complexo dos seres.

.A. mesma lei se applica á humanidade terrestre.
Quando se reconhece que o senso íntimo está estrei
tamente ligado aos attributos elistinctivos do homem
podem se expliear as imperfeições ou aspiraçãc. dos
povos, e. ajuizar ela edacle da humanidade.
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Poncto de partida ela Sciencia.

§ 1.

Nccessidade e condições elo poncto de pa1"tida.

A sciencia é possivel para o homem? Suas condi
ções parecem de diffici'l realização, e o scepticismo
assoberba essas difficuldades. Não falando sinão da
ve1'dacle, como podemos saber que a possuímos? A ver
dade exprime o accordo do pensamento com o objecto;
mas, como verificar si o objecto é em si, f6ra do pen
samento, como pensamos que eUe é? A verificação

, parece impossivel, porque não temos medida commUill,
entre o subjeito e o objecto do conhecimento, Qual,
pois, o valor objectivo da intilligéncia humana? Foi
a necessidade de resolver este problema que obrigou
os philosophos urgidos pela dúvida, a procurar uma
primeira verdade que fosse suverior á opposição do
subjeito e do objecto do pensamento, e que assim po
desse servir de poncto de partida para a sciencia,

Para assim ser qualificado, o poncto de partida deve
ter muitas condições: precisa ser certo) poisque é pela
certeza que entramos na sciencia, o a sciencia repeUe
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as hypotheses ; immediato1 poisque é naturalmente a pri
meira verdade certa, por con equencia1 não pode deri
vaI' de outra vcrdade; e universal, poisque deve. ser
admittida pela totalidade dos espirito' que procuram
a sciencia, tanto pelos scepticos como pelos dogmaticos.
O poncto de partida é, pois, uma verdade immediata
mente certa para todos.

Na Int'roducçãO, mostramos que o poncto de partida
não podia ser· um conhecimento transcendente, porque não
ha noção deste genero que seja, ao mesmo tempo certa,
immediata, e universal. Com efi'eito, o conhecimento
do mundo physico e do mundo espiritual, por con
sequencia o dos nossos similhantes, teem por inter
mediario a sensibilic1,adc e a linguagem, e por contrarios
os idealistas e os materialistas, sem contar os scepticos,
que permanecem na dúvida; c o conhecimento de Dcus,
bem que immediato no poncto de vista logico, é ainda
mediato, no poncto de vista chronologico, porque exige
certa preparação elo espirito; de mais esse conheci
mento está exposto aos ataques dos atheus, é suspeito
aos scpticos, e aos que não se arriscam além ela expe
ricncia. O poncto ele par~ida., si existe, não pode ser
sinão um conhecimento immanente: seu objecto é o eu,
o eu só, com exclusão do não-eu. Para possuir a sci
encia, é necessario que o homem comece por se conhe
cer a si mesmo. SOCI'ates, S. Agostinho Descartes,
Fichte, Krause estão de accordo neste poncto.

§ 2.

Do facto lJri1nitivo ela consciencia.

Procuremos, no complexo dos conhecimentos imma
nentes, a primeira verdade immeeliata c universalmente
certa. Esta questão é identica á do facto primitivo da
consciencia, ele que Cousin se occupOU. As nossas
affirmações a respeito elo eu, são immediatas neste sen
tido: que o eu está directamente em relação comsigo
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mesmo; mas não são contemporaneas, succedem-se con
forme as leis do desenvolvimento do espirito, e, em
consequencia existe uma que é anterior ás outras. Tra
eta-se de saber qual é, na ordem do tempo, o primeiro
aGto do espiTito; indagar-se-a depois si este phenomeno
original reune, na ordem 1.'0gica, as condições do poncto
de partida da sciencia.

Sabemos que a consciencia tem por objecto ja o
eu inclete1'·minctclo ou considerado em sua essencia, uma
e indivisa, ja qualquer das clete1'mvnaçães do eu. Qual
o facto primitivo? Sera o pensamento eu, ou o pen
samento de alguma qualidade do eu? Pensamos que
o pensamento eu é anterior a qualquer outro pensa
mento relativo ao eu, e que é a pTimeira manifestação
da consciencia, na ordem logica, bem como na ordem
chronologica do pens,amento. E' o que resulta desta
proposição complexa: que é impossivel affirmar uma
propriedade, uma parte, um acto ou uma relação do
eu, sem affirmar primeiramente o mesmo eu.

Observemos, desde logo, que o pensamento eu é um
pensamento indeterminado, poisque seu objecto 6 o
eu inteiro, sem designação ou exclusão de qualidade
alguma particular. Difi'ere, neste aspecto, dos outTos
pensamentos immanentes, que são ja determinados ou
analyticos, poisque encarão o eu, sob este ou aqueUe
aspecto. Quando digo: o eu é um ser, o eu é um, o
eu exi te, determino ou analyso o eu e não posso me
exprimir sinão sob a fórma de juizo. Quando pelo con
trário, digo simplesmente eu, não faço acto algum ele
comparação nem de abstracção, não julgo, não possuo
sinão a noção ou a intuição do objecto que affirmo,
mas do qual não affirmo cousa alguma. Si o pensa
mento eu é anterior aos outros pensamentos immanen
tes, desde ja se vê que os logicos não teem razão, quando
sustentam que qualquer noção envolve um juizo, como
qualquer juizo envolve duas noções: aquella these não
se pode applicar sinão ás noções determinadas. Os
con.hecirp.entos tTanscendentes apresentam a mesma suc-
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cessão: antes de qualquer conhecimento determinado
que decompõe o objecto, ha conhecimento indetermi
nado. que attinge o objecto mesmo, o objecto indiviso
ou total.

A consciencia de si é, em primeiro logar, anterior á
consciencia das propriedades do eu. A criança tem o
sentimento de si, antes de saber o que ella é, e co
meça pela affi.l'mação de si, para poder saber o que
ella é, ou q"9-aes as -suas qualidades. A criança, sem
saber o que é a existencia, actua, e pensa, sem saber
o que é, a actividade e o pensamento. Quando adquire
a noçã de uma das suas propriedades ja tem o pen
samento e~6, poisque é ao eu que é feita essa attri
buição. O pensamento eu é simples, o pensamento das
propriedades do eu é duplo, e se exprime, sob a forma
de juizo, do qual o eu é um termo: eu penso, eu existo.
A intuição eu está, pois, necessariamente envolvida nas
afTIrmações particulares de que o eu é o subjeito.

Depois, a con ciencia do eu é anterior á consciencia
das partes e dos actos do eu. A criança fala de si,
antes de analysar sua natureza, antes de se distinguir,
como espirita e como corpo. Essa distincção se exprime,
sob a fÓl'ma de juizo, do qual o eu é ja um termo:
eu sou espirito, eu sou corpo. O facto primitivo não
é uma relação, como quer Maine de Beran, mas um
elemento unico. A criança não tem conhecimento al
gum de distinoção, entre a alma e o corpo, e, entre
tanto, ja tem consciencia de si.

Emfim, o mesmo acontece com as relações do eu
com outros seres. Posso fazer abstracção destas rela
ções, sem fazer abstracção de mim mesmo. Si o eu
existisse só, sem causas e sem limites, ainda assim teria
conscienoia de si.

Ooncedamos, para simplificar a questão, que o eu
tem uma causa, e que esta causa é Deus, mas é certo
que o eu tem consciencia de si, antes de ter conscien
cia de suas relações de subordinação a Deus. Em
verdade, reconhecer a Deus, como causa do eu, é reco-

17
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nhecer O eu, como um eifeito, como um ser dependente
e distincto do Ser absoluto. Ora, a dependencia e a
causalidade são propriedades do eu, e ja sabemos. que
o espirito não pode ter consciencia de suas proprieda
des, sem anterior consciencia de si. O espirito não
pode, pois, ter a noção de Deus, como causa do eu,
sem ter o sentimento de sua dependencia e de si mesmo.

A questão é mais delicada, quando tl'acta-se de saber
si o eu tem consciencia de si, antes de ter consciencia
de um mundo exterior, ou si se pode affirmar o eu,
sem, ao mesmo tempo, affi.rmar o não-eu. Causin diz:
« O eu e o não-eu nos são dados simultaneamente, em
uma opposição, em uma limitação recíprocra». Ma.s
esta opposição é um acto reflectido da consciencia, e
o auctor convem que o conhecimento reflectido seja
precidido de conhecimento indistincto e espontaneo.
Proposições deste genero são frequentes na psychologia,
em França e na Allemanha, posteriormente a Fichte. 
Até então, tractava-se de erro de facto, relativo aos
phenomenos da consciencia ; mas vejamos a applicação
que :fh,eram daquelles dados.

Collocando-nos dentro das condições da sciencia, não
podemos aclmittir em Deus sinão aquelles attributos de
que temos intuição clara. Ora, a pessoa é um eu, um ser
que tem a consciencia e o sentimento de si completos;
si a consciencia propria é impossivel, sem a conscien
cia de um não-eu, o que -pensar da personalidade de
Deus? Vacherot vae ~os responder: «Para que um
ser tenha consciencia de si, para que seja affirmado,
tenha posição como eu, é necessario que o ser se dis
tinga, se separe de um não-eu. qualquer. Ora, este
meio de distincção, este não-eu falta á actividade infinita
do Ser universal, qu~lquer que seja alias a unidade
delle. Deus não poderia attingir-se como eu, ter con
sciencia de si mesmo sinão oppondo a si um não-eu;
o que é impossivel, poisque Deus é tudo, como Ser
infinito e universal. Logo, aqui ainda os nossos theo
logos mais raciocinadores não comprehendem as noções
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que empregam. Â contradicção é manifesta; cumpre
escolher, entre os attTibutos metaphysicos e os attribu
ios psychologicos. O Deus pessoal e consciente é ne
ce sariamente finito e inclivirl2tal; o Deus infinito e uni
versal é necessariamente impessoal.) E mais longe:
«Não se pode conceber a Deus, na posição de pessoa,
isto é como eu sinão com opposição de um não-eu,
por consequencia, com limitação e individualização ...
Com tál explicação, cumpre não falar mais de um Deus
pessoal. J FeIo contrário é necessario falar e falar
sempre, para que se salvem as gerações novas do athe
ismo, que as invade á proporção qúe as velhas cren
ças descem ao tumulo. Â occasião não é opportuna,
para se estabelecer a personalidade de Deus, mas con
vem mostrar que a crítica de Vacherot repousa em
erro psychologico, de facil verificação, quando se quer
indagar qual o facto primitivo da consciencia. A ar
gumentação do illustre escriptor desaba, si a conscien
cia prop1'ia é possivel, sem a consciencia de um não-eu.
Ora, assim é para nós, apezar da nossa limitação e in
dividualidade, e, portanto, facilmente se comprehende
que a mesma vantagem pertença ao Ser infinito, a res
peito do qual não existe mesmo não-eu.

FL.'{emos o sentido da questão. Queremos saber qual
a primeira manifestação do pensamento. Si interrogar
mo-nos sobre nossa condição actual, ficamos cõnvencidos
que somos um ser limitado, um individuo, e que, ao nosso
lado, ha outros seres limitados que formam para nós
um mundo exterior. Qualquer eu limitado suppõe mn
exterior, um não-eu; ~ limitação e a exterioridade são
inseparaveis. Qualquer ser finito existe por definição,
a par de outros seres finitos que lhe são, extranhos.
As plantas, o animaes, os homens estão junctos no
mesmo mundo todos limitados ou finitos; cada qual
tem sua essencia e seu conteudo, mas este eonteudo
tem limites e além desses limites, ha outras realidades.
O infimto só não tem exterior, porque o infinito não
é certa parte da realidade, mas o todo, fóra do qual
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nada mais existe. Um 8U infinito exclue todo não-eu.
A noção da exterioridade é, pois, completamente rela
tiva. A natureza não é exterior a si mesma, nem ex
terior para Deus, é exterior para seres limitados como
as plantas, os animaes, os homem. Mas ha diff rença
nestes seres; o mundo exterior existe para todos, mas
homem só tem consciencia delle, o homem só conheçe
o exterior, como exterior, porque pode po-lo em oppo
sição com o seu proprio conteudo.

Portanto, é certo que o mundo exterior não existe
para nós, sinão com a c<mdição de nossa li1nitação, por
tanto é egualinente certo que não temos consciencia do
mundo exterior, sinão com a coudição de termos con
sciencia de nossa limitaçao. Ora, a limitação é parte
d'as nossas propriedades, e o conhecimento das nossas
propriedades é posterior á consciencia de si.

O que induz os escriptores ao erro, nesta questão, é
a falsa relação que estabeleceram involuntariamente,
eno:e intel"ior e exterior, entre affiif'l1wçr7o e negaçao, e
o velho prejuízo logico que uma cousa não pode ser
percebida em si mesma, mas somente em 1'elaçao com
outra. O eu é positivo; o não-eu negativo; o eu tem
junctamente interior e exterior que exprime o que elle
é, e o que não é. Dahi disseram f que ,tudo é relativo
no conhecimento. J Entre as cousas, ha relações, e ellas
não podem ser conhecidas, sem comparação; para attin
gu'-se um objecto, é necessario distingui-lo de outros, e,
por conscequencia, conhecer os outros; o interior e o
exterior suppõem-se mutuamente, e nào podem ser perce
bidos cm separado; não ha interior sem exterior, nem
exterior sem interior' não ha aflhmação sem negação,
nem negação sem aflirmação. J

Tudo isso é exacto somente em parte, e -tem appli
cação exclusiva ao conhecimento analytico dos objectos
dl~terminados.

O pen amento eu, como pensamento indeterminado,
é pois, anterior á totalidade dos pensamentos determi
nado, relativos ao eu. Precede a conscieneia que temos
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de nosso pensamento, de nossa existencia, de nossá
identidade e de nossas relações. E' o jacto primitivo
da consciencia propria. Â. sciencia inteira do eu o
suppõe, e tem por fun ex,plica-Io, analysando successi
vamente o eu, -em suas propriedades, em sua vida, no
complexo de suas relações,

Esse poncto é importante para a práctica e para a
theol'ia, porque firma a nossa liberdade, e fixa em nós
o poncto de. partida da sciencia.

Firma a nossa liberdade, porque faculta-no a appre
ciação das tendencia-s parciaes, dos movimentos parti
culares, das determinações de nossa nat~61'eZa, e a clll'ec
çtio line que lhe imprimimos, submettendo-as á uni
dade, como partes do mesmo todo; :fixa em nós o pon
cto de partida da sciencia, porque em virtude da es
pontaneidade, cada qual tem em si e de si o começo
da sciencia que lhe é proprio; porque o conhecimento
nasce em nós e vem de n6s, como propriedade origi
naria do eu.

Tal é o principio do ensino, conforme ao facto pri
mitivo da consciencia.

§ 3.

o pensamento el6 é o poneto de lJal'lida da sc-iencia.

o primeiro acto do pensamento, na ordem do tempo,
é tambem o primeiro acto do pensamento, na ordem 10
gica. VeTifiquemos este poncto. Sabemos que o panelo
de pari-ida ela sciencia é uma verdade immanente, que
deve ser immediata, universal e certa. Ora, a intuiçãO
eu reune as tres condições, e só ella pode reuni-las,
visto como o conhecimento transcendente a presuppõe,
c qualquer conhecimento analytico do eu lhe é poste
rior. O pensamento eu é unico neste sentido.

Â. intuição eu é certa, porque a dúvida não se pode.
prevalecer sinão da possibili~lade do desaccor~o: entre
o subjeito e o objecto do pensamento. Ora, slml1hante
clistincção não existe na intuir;ao eu, poisque nella o



134 CAPíTULO II.

eu não é determinado, em sentido algum e não pode,
em consequencia, ser reconhecido, como subjeito, nem
como objecto.. Â. dúvida é, pois, impossivel, nesse ins
tante da consciencia, e pode-se dizer que o pensa
mento eu é rigoJ.:osamente superior .á 'opposição do sub
jeito e do objecto do conhecimento. E' precisamente o
que faltava para se arredarem as difficuldades ínheren
tes ao problema da verdade. E quando mais tarde o
eu for determinado pela anályse, quando mais tarde
for suscitada a seu respeito a questão da dúvida ou da
certeza, ver-se-a tambem que o eu é junctamente o
subjeito e o objecto do pensamento que elie é o subiei
to-obiecto, ou que o subjeito e o objecto são absolutamente
identicos, po conhecimento proprio : o subjeito que conhe
ce, e o objecto que é conheeido S:10 uma e a mesma cousa.
Neste poncto é impossivel conceber-se e formular-se o
eno e a dúvida. Â. certeza é, pois, completa, sem con
dição, nem demosntl'ação. .á.. demonstração, longe de
esclarecer o pensamento eu, recebe delle a sua possi
bilidade.

O pensamento eu é universal ou commum a todos
os seres racionaes, sem c1istincção de edades, de sexos
de condições ou de eschólas. E' possivel negar a Deus
e o mundo, mas não o eu; podem-se negar o esp.irito
e o corpo, a unidade e a identidade, mas o eu sub
siste, como subjeito e testemunha dessas negações.
Scptieos e dogmaticos concordam que ha uma verdade
inabalavel, alguma cousa absoluta para o homem, - a
certeza propria.

O pensamento eu é, em:fi.m, immecliato, poisque in
dica que o eu se refere ao eu, sem intermediario de
especie alguma. E' inutil qualquer orgam ou prepara
ção, para attingirmos o eu. Conheccmo-nos, c esse conhe
cimento não é dependente do conhecimento de outra
qualqner cousa. O pensamento eu é presupposto, em
todos os pensamentos; não é adquirido por via discur
siva, por eifeito do raciocínio, ou deduzido de princí
pio superior: é completamente intuitivo, e anterior a
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qualquer noção de princípio: é uma intuição intellec
tua1, pois que seu objecto é o eu inteiro, como ser
indeterminado. Â existencia da intuição intellectual é
assim verificada, logo no começo da sciencia.

Antes de Krause, os auctores que tra<rtaram do poncto
inicial da sciencia enganaram-se em algumas questões re- .
lativos a esta verdade primitiva. Uns adoptaram a
fórma do juizo, para expremi-Ia, outros a do raciocinio.
E' claro, entretanto, que o juizo é uma relação, o ra
ciocinio, combinação de relações, e que ha algumá cousa
anterior á relação-os proprios termos que ella une.
a poncto inicial precede as opeTações complexas do
pensamento. Qualquer juizo sobre nós mesmos, e qual
quer raciocinio que tenha o eu por objecto, suppõem
ja a intuição eu.

a nosce te ipsum de SOCl'ates, e os grandes systemas
de Platão e de Aristoteles; as proposições de S. Agos
tinho relativas á certeza do eu' o cogito, ergo sum,
de Descartes; as conclusões hypotheticas de Locke e
de Leibnitz, derribadas pelo criticismo de Kant; o
abysmo aberto por Kant, entre o subjeito e o objecto elo

.conhecimento, o egotismo de Fichte: toelo ess esforço,
antigo e moderno, tem por objectivo a determinação
elo facto púmitivo da consciencia. Krause pos á luz
da evieléncia, pela applicação de um nrethoelo rigoroso,
a intuição eu, como pORcto inicial da sciencia, e prin-
Cípio particular da psychologia. -
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Propriedades fundamentaes da alma

§ 1..

Noção e dete1'minação das propriedades fundamel'ltaes da alma.

Propriedade, qualidade ou attributo é o que é pro
prio a uma cousa; o que é inherente a um ser, o
que a razão concebe como constituindo a essencia da
substância. -Â. relação entre a propTiedade e o objecto
é uma relação de inhe'rencia, não de continencia, e e
exprime melhor pela proposição a ou para, que pela
proposiçãO em. A propTiedade está pa1'a o obj ecto, e
não no objecto.

Determinar um objecto é desenvolver successivamente
suas propriedades, suas -partes, suas relações comsigo
mesmo e com o conjuncto dos seres. O conhecimento
que devemos a intuição eu, como cousa indeterminada,
vae agora servir-nos na determinação do eu como espirita.

Si intelTogamos a consciencia sobre as p1'opriedades
fundarnentaes da alma, a resposta é que a alma é um
ser cuja essencia é urna, identica e simples. Essas di
versas propriedades do espirito se a:ffirmam sob a fórma
de juizo, e assim se distinguem da intuição eu; a
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alma ó um . 01'; o , r é e sencia' a ('. en 'ia é uma'
cm ,irtl.lde de ,ua. unidad a alma mesma é 'ua e,-
.'pnci::t . ua (' 'en ia inteira,

Examin mo ,uccessi, amente, as propriedades da alma..
O espirito é um ser, uma cou II 1ml objecto. A pa

li1n'a alma. como toda a. pa1an'a, j exprime alguma
cou 'a. - Pode-se explicar o er ma não defini-lo' por
qu conforme a definição logica não ha genero supe
rior ao ,er. O ser é pois, um termo 'imples e irrc-

. c1uctivel exi tente em todo conhecimento e que parece
s r a lei fundamental do pensamento. Mas afliTmando
que a alma ó 'um ser a:ffirmamos simplesmente que a
alma é alguma' cousa, não o Ser o ser unico e sem
1'0 tricçao que é tudo,

O SOl' <3 o quo é e o quo elie 6, é sua essenciCt.
A ossenoir. é tuna idea tão goraI como o ser, porqul'
elia so applica a todo, er, e a todo o ser; é a primoira.
elas categoria de ATi totelos. Todas as cousas, quor
.ojüo "ubstáncias) quer propriedade teem essencia, ao
monos nos limites da observação. Ma a e sencia, por
ser imples universal não se pode definir, bem como
o 01" a d finição a presuppõe porque o fim da definição
é preci amento exprimir a sencia das cou as. Para
definir a e' encia seria pois, nec ssario de ignar a

encia i to ó indicar o genero proximo e differença
final' cousa 'que e não pode fazer porque a es encia
não tem genero 'uperior sinão o ser a que elia é inhe
rente. O quo so pode dizer é que a essencia se dis
tinguo do ser porquo elia suppõe outra cousa e não
e apre enta á eon ciencia, inão apas um objecto: 01'

é a quo tem ossencia, e a essencia é o que está para o
sel'- ou o que o ser é.

A palavra nat~t'teza exprime a me 'ma idea quando
empregada na accepção de natureza das cousas, nat'wra
rerwm. Procurar a natureza das cousas, é procurar a
quo elias são, quaos ,'lUlS jJ?·op?-iedades. A. essencia
com offoito, não é sinão o complexo das qualidades ou
attributos do objecto.
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As propriedades são adequadas á es encia e porisso
conhecemos a e seneia das cou as. na proporção do
conhecimento de suas propriedade. A os encia não é,
pois, imcomp1'ehensive7 e a no 'a intelligéncia tem limi
tes. Só a intelligóncia infinita, que pos ue a omni·
sciencia, é que pode determinar completamente' um
objecto. Portanto, embora com lacuuas, as uossas theo
rias são perfect.Í"\eis. - A e sencia não ó nem mai
nem menos extensa que as qualidades do ser, e a facul
dades da alma não transcendem egualmente a sua essen
cia. Oada ser obra de conformidade com sua essencia~

e não tem outro :fim, sIDão realiza-la ou manifestar suas
propriedades na vida, Oada acto ó uma revelação dn.
essencia mesma realizada, sob todas as relações, em 1m1.

momento daelo. Portanto, é soberanamente, arbitrária
n. supposição de Kaut, de que a ossencia é alguma
cousa mysteriosa e inaccessivcl ao pensamento.

Dizendo que alma tem 'urna essencia não queremos
dizer que a alma é a essencia a es. 'encia unica n. rea
lidade plena e inteira como pen a,a FicMe. A essen
cia pura e simples é a divindade ou o divino o Ser
infinito e absoluto, A alma é um til' e uma essencia'
Deos é o Ser e a essenCla.

§ 2.

Essencia ela Alma: unidac7c, identidade, simplicidade.

Qual a essencia da alma? .A. alma é uma o eu tem
conscieucia e sentimento de sua unidade. Mas é ne
cessario destinguiT entre unidade de essencia e unidade
de número. .A. unidade numerÍca significa que a cou a
é unica e não multipla, que o espirito, por con equencia,
ó um só ser e não muitos. Por unidade de s,'encia
entende-se que a unidade do espirito é toda espi'rit'u.al
e só espiritual, como dizemos que a essencia de Deus
é toda divina e só divina. .A. essencia da alma é, pois,
inteiTamente espiritual e não outra cousa; eS, a é a sua
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lmidade, e é por essa razão que a essencia é pura,
homogenea, sem soluÇão de partes, nem contradicção
de attributos quaesquer que sejam suas manifestações
di,ersas. A unidade da c sencia suppõe a pureza e a
homog neidade da e encia' exclue qualquer mistura
de elementos di. cordantes, e qualquer eparação de for
ças ou tendencias. ..ti unidade exprime, emfim, que
nossa e sencia é pura e simplesmente nossa essencia,
ou que fórma um todo homogeneo.

Dizendo que o espirito é ~~m) não affirmamos que
Ue seja só ou ~tnico, sem similhantes, sem egual ou

superior: se-lo-ia, i fosse infinito' porque tudo quo é
intinito é só ja em seu genoro, como o espaço e o
tempo, a natureza a humanidade, ja acima de qualquer
genero, como Deus. Não é assim a consciencia da
nossa unidade.. Com o sentimento da limitação pro
pria, o espirito tem ogualmente o sentimento do seus
similhantes e do mundo: não é o 'Imico ser, mas é,
quanto a fórma, um ~tnico ser, reunido com outros no
mesmo univor o. :Mas em certo sontido pode-so dizer
da alma qu Ua é . ó e unica: é quando se a:ffil'ma a
individualidade do um ser como determinação unica ou
expessào original de sua cspecie' accrescGntando-se,
porém, que o individuo. é . ó unico no, lÍI~ites de
na especie. I

A unidade não é a uniao a ha'l''1nonia. A unidade
da alma nào nasce da harmonia das faculdad~s, como
a consonancia da união dos ons. A harmonia, quer
no mundo physico, quor no mundo moral, presuppõe
lmidatle o variedade: a harmonia da alma exige facul
dados diYol'~as, 'uhmettida' :i clirecção commum. ..ti
harlllonia não é causa e princípio, mns rosultado e con
::;equencia, como ja tinham notado Platão e Aristotelos.
A união, pelo contrário, ;não existe sinão pela diversi
dade, poisque expl'Ímo a relação do dous termos (listin
ctos: portanto 6 posterior á. differença das partos, e
mostra o clccordo deHas.

Tal é a noção da unidade da alma. Podemos cha,-
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racterisa-la mais dizendo que a unidade não é nominal
mas real poisque o espirito não é alguma cou a con
vencional, como um atomo, mónada, entelechia, mas um
ser real, de que temos consciencia que não é unidadc
puramente subjectiva ou phenomenal, a simples reunião

- no pensamento da serie de factos psychologicos, como
pensa Kant, mas unidade objectiva poisque r{3conhece
mos o cspirito como objecto e como essencia; que não
(. emfim unidade passageira ou accidental mas perma
nente, poi que nossa e'sencia é uma e a e cncia como
mo tra1'emo., não muda ou não offre modificaçãe no
tempo.

Não se lemonstra directamente a unidade da alma.
mas verifica- e em suas consequoncias: lla e:.s:prime-, e
em cada um de nossos actos e no complexo da nos'a
vida. Oada acto de pen amento, de sentimento e de
vontade é um porque a fllma~ razão do acto, é uma.
Quando proseguimos um fim, as faculdades se equilibram
e se harmonizam, como se recebessem impulsão de um
só e me mo ,e1'; e sa unidade de plano e de acção
soria impos. iyol . em a unidade da alma. A "ida inteira
se des U\ olye progres immente no encadeamento das
partes, á proporção que a 1'0 ação se de enha; dondo
proce(~eria essa unidade si a alma fo.'se (hyidida"? A
manifestações do espirito, a scicncia a arte, a moral,
o direito teem lmidadc ; como po. niram uma qualidade
que nã,o se acha na alma? Só o que 6 um, é que pode
attingi1' a unidade, e dar unidade a seu. a to,. A
c1emonstl'n,çãO neste . entido, ó um eifeito da lmidacle
da alma. A. demonstração ó um racioclnio oncludente.
é o jlÚZO que . c dá sobre muita propo içõc.. O jui7.o
mesmo .'e compõe de dous termos e uma relaçãO que
se a:ffirma d lles apos comparação' ajuizar 6 reduzir ú
unidade ou conceb01' ao me mo tempo por um s6 e
mesmo acto, IDlútas cou,'as c1istin ·tas. Ora,. i o espi
rito não fo. se um c imples, eria compo to de parte.
l'icparadu ou separaveis independentes de si' mesmas.
e rutão. on rada parte ao espirito peTrebrria um termo
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do juizo, ou cada parte do espirito perceberia os dous
termos do juizo simultaneamente. rO primeiro caso,
não haveria juizo nào havendo comparação; no se
gundo, haveria muitos, haveria tantos quantas partes
no espu.'ito. E. ta prova da unidade, tirada da ope
Tnç,oes do pensamento, é de .L aromiguierc, f\ pam ser
completa deve comprehender as tre. faculdades da alma,
com o conjuncto de suas funcçoes e operações poisque
ellas são dependentes e inseparaveis umas das outras.

A' alma é uma' mas e ta affirmação não exclue fi

unidade da ma.te1"ia organica ou inorganica' porque a
unidade como o ser e a e enoia, parece pertencer a
todas as eousas, nos lil1lltcS da observação. Os corJ.Jo
inoT!Jan'icos, simples ou compo tos, teem certa unidade
poisque elles teem uma só e mesma essencia; mas essa
unidade não é estave.! permanente' é formada pela
aggreo'açào de mal cula e pode se dilatar ou restrin
gir por via de adclição ou de subtracção de moleculas imi~

lares. O corpo organizados são po uidore de unidade
mai alta; cada organismo ó realmente um e ,'implo
porque ~ campo to de parte, hctcl'ogeneas necc urias
uma á~ outms, e inseparavei, da organização. llIa~

,1 o, orgams são in eparaveis do organi 'mo apropria
organização não é inseparavel da materia. O OOl'PO

orgunico pode se desorganizar, e os elementos inorga
nicas, taes omo o oxigineo o hyclrogeneo o carb0111CO
e o azote contidos em estaclo de om.binação, podem- c
(lc unir e eRtrar em combinações nova. - Com a alma
a' ou a.. ,fio clifferentes. A alma não tem extensão
do sub táncia ma de poder amo uizia Descartes.
~ cria ab;'Ul' lo falar-se do metacle ou do lUll quarto ue
alma' o e..pil'ito não e pode retalhar, porque o espirita
nuo 6 uma aggregação ele partes.

A unidade da os 'encia e manife ta por dua quali
dades opposta' ou paralellas: emquallto a essencia é
llma, n. alma mesma ele nm lado, 6 'na e 'scncia de
outro lado, ó sua e eneia inteim·o Si pen ar, ,'entil' e
quer r é d no. ~a e'. eneia; o pen amento o entimento
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e a vontade são nossa prop,-ia essencia e nossa essen
cia inteira. Quem pensa, sente e quer, somos nós, e
não podemos sinão pensar, sentir e querer. Si ao
me mo tempo nossa essencia é limitada a limitação
ainda é nossa} e deve manifestar-o e em nos a activi
dade. A limitação fam com que a nossa e sencia tenha
uma causa uperior e condições exteriores mas nào impe
dil:á que nossa essencia, em sous limites) não seja in
teiramente nossa. As duas qualidade.) a essencia pro
pria e a essoncia inteira, a prop"iedade e a 'intáre~a,

não dirivam uma da outra, corno o er, a essencia a
unidade, mas derivum ambas da unidade, o a exprimem
do duas manoiras distinctas: mIo se acham subordina
das, mas coordenadas; não se dcsenvol,-em em razão
directa, mas em inversa uma da outra .para assignalar
o contrasto ou polaridac1 elas partes num organismo.
Nossa essencia não nos ó propria, por ser inteiTa, por
que nos soria ainda propria si fosse parcial ou s pa
Tada; do mesmo modo, no. a cssencia não é inteira,
por no, ser pl'opria porque seria ainda inteira, si per
tenceso:;e, como propriedade a outrem; mas ella "6 nos a
porque é uma ou faz com no co uma só entidade.

Agora. podemos ficar convencidos de que a diff ren
ças ja a 'ignaladas entre o e. pil'ito e o corpo, se redu
zem ao contraste, de um lado da es encia propl'ia, da es
pontaneidade) da inclependencia de outro lado, da e son-
ia intoira, ela continuidade, do encadeamento isto é

que a.' qualidades do espirita sào constituidas no a pe
cto prodominante da propriedade ou da autonomia, e
as qualidades do corpo no aspecto predominante da
inteireza ou da ligação. A me 'ma antithese se repro
duz depois em grau inferior no co~'po entre as esph(:
ra' da vida animal e da vida veg tativa, e se produ
zirá é egualmente no espirita entre as faculdades cor
re 'pondentes, o pensamento e o sentimento.

A csscncia do O. pirito, affirmada como tUna, é a
essencia mosma ou a pl'opria e 'encia do espil:ito (Ü:Jsa
essencia, proj:Jriurn) sua, não de outrem' lia dOus, tel'-
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mo muito usados, bem que sem grande oonsideraç!io
do p. ychologos que exprimem aqueUa idea: o mesmo
e o proprio. A essencia mesma, da alma segnifica o que
ó proprio á alma ou o proprio da alma.

Por emquanto nào indagamos as diversas cousas que
podem ser proprias ao espirito' limitamo-no á idea do
1Jroprio applicada ao espirito inteiro.

.A.ttribuimos essencia propria a toda a cousa, nos
limites de obsel'"\ ação. Não nos limitamo' ás p1'oprie
dades geraes da matel'ia, do que é prllprio á materia
cm geral' analysamos as qualidades propl'ias de cada
e pecie de corpo. Não' exorbitamos me mo com razão
ou 'em elia, do, limites da experienoia conoedendo
es 'encia propria a.o tempo, a.o e paço, á humanidade, ú
Deus. Entondemos om is'o que os seres, finitos ou
infinitos são distincb, que ha nelles ~tm princípio de
differença ou de ol"'iginaliclade,' que não são objecto,
quaesquer, lllas que são taes oll taes objectos donde se
segue que 'ada um pode ser cemsiderudo como tal na
intuição e deye tamb m ser tractado como tal na íida
moral. O pensamento tem ju tamente por fim deter
minar a e encia propria de todas as cou. as . não é
ba tante percebermo. um objecto, deíemos conhece-lo
cm si me mo. E' por esta razão que o pensamento e
manife ta, como venlacle e como e'rro conforme e per
cebe a ü encia propria do objecto, ou não. O pen
samento define a. cousas enunciando o attributos com
mun e as qualidades di tinctiva na essencia propria
deUa. A definição prova que o character proprio do
I cnsamento ó comprehender o proprio da cousas.

Oom esta. doutrina salvamo-no do pltntheis1no; por
que o pantheismo repou 'a na idea da unidade, sem va
rieda.de, ou da unfn 'ão HniversaI.

Mas, affil'mando que o e 'pirito é o proprio espirito, não
queremos dizer que o espirito exista por si mesmo, ou
que elle exista em causa e sem relação. Um ser pode
ter e sencia propria e depender de outra cousa pode
ter actividade propria e o seu desenvolvimento depcll-
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der de condições: é o caso do ser finito c relati-,o,
para quem a essencia e a actividad foram dadas como
propriedade. O finito designa cou, a' detenninada que
suppõe outras; o 1"elativo indica as relações ou depen
dencia recíproc.a claqu 11es diverso, seres. O que não
é só tem relações ex.t rnas e ne,' as relações encontra
as condi 5es de vida. Sabemos que a alma me 'ma é
a sua essencia; portanto, devemo excluir della qual.
qu r relação? Nào, porque então a alma seria :1b oluta.
Temo con ciencia de nossa limitaçào e com e11a o
. nt.imento da relatividade ou depcndencia de no a
existencia. E: em Deus omente como Ser só e' unico.
que a essencia propTia e traduz exactamente p lo abso
hdo. E note-se mui. este re ultado da anályse p ycho
10gica: o que em nós charrlamos o proprio, cm Deus
clamo, o nome de absoluto de sorte que basta compre
henderlllos a essencia uma e inteira, como sendo a pro
pria ssencia do Ser, paTa comprehendermos Deu como
Ser absoluto. :i\b' o dou. termos o proprio e o abso
luto são um positivo outro negatiYo; absoluto quer
dizer sem condição incondicional como infinito quer
dizer em fim; a propriedade los terlllos não é obser
vada quando se empregam expressões negativas· para
designar att.ributos positivos.

A essencia: propria da alma se exprime eommununcnt
pela espi'l'ituct!idade; a essencia propria do corpo pela
materia ou 1nctierialidade. Como dos seres finitos só
conhecemo' dous gen 1'0 oppostos, dizemos que a sub-
tincia' que não é cOl'porea ou material é immaterial

em espiritual. .Assim podemos acceitar sal,o YerifaçLtO
ulterior, esta divisão dichotomica dos seres do mundo:
espiritos e corpo,. O espirito e a materia são então
termo oPJ:l0~to~: o que um é, não é o outro, o .que
um não é é o outro. Mas o homem em sua unidade, é
superior á opposição do espirito e do corpo, A affir
maçào oxclu iva da materia c a affirmação da dis
tincção das duas sub táncia taes são as bases do ma
terialismo e do espiritualismo.
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A essencia propria se confunde, ás vezes, com a'
substáncia, com a espontaneidade, com a identidade.
A confusào se explica porque a idea do proprio acha-se
na realidade, nessas qualidades porém combinadas com
elementos que ainda não unalysamos. A substáncia, a
actividade e a identidade pessoal são attributos com
plexos que re ultam da applicação da essencia propria
á existencia, á actividade e ávida. 8ubstáncia é o
que exi te .em si, o que tem existencia propria ou in
dependente. A espontaneidade designa a actividade pro
pria. A 'identidade pessoal designa a persi tencia do
eu individual no tempo ou a identidade da pessoa na
yida: é o eu quem continua a er eu, quem permanece
o mesmo na dmação porque o eu 6 um. Essa pro
priedades estão contidas na unidade do eu porém só
mais tarde é que poderão ser justificadas. O eu existe
em si bbra por si e permanece em i mesmo apezar
das mudanças que nelle se operam. Não estando mais
em questão a espontaneidade do eu, a identidade pe'-
oal resultará da anályse do tempo, e se provará pela

memória, pelo merito e pela responsabilidade.
Ma a identidade e emprega tambem sem conside

ração de tempo, com esta fórma: cada cou a é o que
é' o verdadeiro é verdadeiro, o falso é falso. E' a
lei do pensamento que a logica consagrou com o nome
de princípio de identidade e que transcende as vicis
,itudes do tempo. As operações do pensamento sup
põem um princípio c sem eUe eriam illusorias.

A. identidade do corpo não é} como a da alma; porque
o corpo é formado de moleculas que mudam de modo
contínuo anebatadas pelo turbilhão vital. Apropria
ub táncia do corpo se renova constantemente, e tem-se

calculado que no fim de algun anno, os materiaes
que compõem as partes do corpo são completamente
substituido' por outros elementos. Na alma, são os
actos, e nào a essencia, que se modificam' e os m~ 
mos actos quando ja não existem, subsistem na memóna.

.A. unidade de essencia se manifesta, cm segundo
19
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logar, como essenCla inteira: o espirito é sua essencia
inteim, porque elle é um. E' por este motivo que o
espirito pode ser considerado em geral, em seu todo ou
em sua essencia, uma e indivisa. Applicamos a m sma
idea ao corpo e a todos os objectos do pensamento.
A idea de inteireza, é mesmo mais manife ta no espaço
fi na natu'reza que no espi?'üo, porque constitue o cha
racter fundamental da materia: como a essencia propria
é o primeiro attributo da alma.

Possuimos dous termos para exprimir a essencia in
teira: inteireza e totalidade; porém, o primeiro convem
melhor, porque um todo (totum) suppõe pnrtes, emquanto
a inteireza faz a abstracção dellas, e designa melhor
a simplicidade da esseucia. Não ha todo sem partes,
não ba partes sem todo. .A inteireza, pelo contrário,
é superior a qualquer divisão como a unidade é supe
rior á variedade. A inteireza suppõe a simplicidade ou
a ind·i·visibilidacle. A alma é uma cousa indivisa. Sua
essencia é uma e indivisivel, porque é uma e a mesma:
estas expressões, consagradas pela lingua, mostram exa
ctamente as relações estreitas entre a unidade. e as dua

'qualidades fundamentaes, inberentes á ~ssencia.
A essencia propria do espirita se manifesta, sobre

tudo, no pensamento; porque a intelligéncia mostra o
homem tal qual é em si, e deve lhe fazer conhecer as
cousas taes como são; pelo contrário a essencia inteira
da alma se exprime melhor no sent'imento, porque as
tradições e a continuidade da vida se desenham mai
claramente nesta faculdade. Si o pen 'amento se dirige
para a essencia propria de cada cousa, o sentimento
applica-se á essenoia inteira dos objectos, ao todo, sem
anályse alguma. O primeiro discrimina e separa; ao
segundo é o Objl30tO inteiro que convem ou desagrada.
E', por isso, que o sentimento se determina, oomo pra
ze'l" e dor, o pensamento, como verdade e erro.

A alma é sua essencia inteira mas não a essencia
inteira. Entre as duas proposições, ha a distánoia do
finito ao infinito. E' em DéUS que a essencia inteira
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se traduz pelo 'infinito, como a essencia propria pelo
absoluto. Infinito quer dizer tudo ou inteiro: omnipo
tencia e omnisciencia significam o poder infinito e a
sciencia infinita; por toda parte e sempre equivalem
ao espaço e ao tempo. O infinito se diriva da unidade,
como o absoluto, é a qualidade daquillo que é ~tnico.;

quando muitas cou. as estão júnctas no mesmo todo,
são finitas e dependentes' o qne é só e unico, é, porisso
mesmo infinito e ab oluto, porque, estando só é tudo
por si mesmo. E' assim que consideramos o tempo e
o espaço como infinitos, logo que pensamos que ha um
só tempo para os seres animados, um só espaço para os
corpos. Mas o espaço e o tempo não são sós, sinão de
modo relativo: ha um s6 tempo, mas ha cousas que
não são tempo; dizemos então que o tempo e o espaço
S[io infinitos em seu genero ou 'infinitos ?·elativos. Deus
é absoluctamente só, porque não existe cousa alguma
além da essencia, uma e inteira' fóm do Ser nada
mais exi te; é em Deus que temos existencia movi
mento e vida' como tal, Deus 6 absolutamente infinito,
infinito em todos os respeitos e em todas, a relações,
porque Deus 6 tudo sem restúcçãO alguma. Podem
se conceber muitos infinitos relativos; mas seria con
tradictoria a aflirmação de mais de um infinito absoluto.

Mas o infinito é a essencia i~teira: logo o infinito
está por toda a parte em que se encontra a es. encia
inteira, mesmo nas cousa finitas corpos e espiJ'itos.
Oom eifeito :.t deducção remata neste resultado c a
ob ervação nào pode verifica-lo; mas não o invalida c
tende, pelo ontrário, fi confirma-lo. .A. observação pre-
ume que tudo que exprime claramente a idea ele um

todo, como o espaço, o tempo os numeras, os corpos,
é continuo e se divide sem fim, donue se conclue facil
mente que ha um só todo finito, mas contínuo, uma
i'~~finid((.rlq de partes infinitamente pequenas. Oon~ ~~eito,
SI um número si divide todo o nlilllero é clIvlSlvel;. ,
•1 o espaço e o tempo são divisiveis todo o espaço c
todo o, tempo, por pequenos que se supponham, são
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. ainda susceptiveis de divisão; si a materia si divide,
toda a molecula material se divide tambem. Logo, si
se rejeitar a divisibilidade ao infinito, cae-se no absurdo.
Os infinitamente pequenos são a base do cálculo illfini
tesima1. O infinito está por toda a parte, na natureza,
no espaço, no tempo, em tudo que é contínuo, e cha
mcterisado pela idea de inteireza e de continuidade.

Estará tambem na alma? Está; não como extensão
e divisibilidade, mas parece estar em vi1,·t2talidade. A
alma não vive no espaço, mas o tempo lhe é commum
com a materia, é debaixo desta fórma que o infinito
se mostra nella, tanto quanto é permettida a observa
ção. Não podemos estabelecer limite algum ao nosso
clesenvolvimento, nem fixar número algum pura os os
tados possiveis e envolvidos em nossa essencia. ASSLlJl,
é provavel que o indivíduo; que ja é infinitamento
determinado, possa tambem Jesenrolar succossivamente
na ,rida uma infinidade de actos ou estados, e que, em
consequencia, a alma possuirá sempre a propriedado
ele se aperfeiçoar. Seria verdadeiramente extranhavel
que o unico ser no mundo, que possue a idea de infi
nito, fosso o unico que não trouxesse o cunho do infi
nito na sua natlueza.

Assim, pois, a essencia ela alma se revela por duas
qualidades oppostas e parallela,': a essencia propria e
a essencia inteira. Mas, é por causa desta unidade,
que as diversas propriedades, do espirito se combinam.
Dahi a união ou a harmfJnia, que elestinguiJ.nos na l.mÍ
elade, e que derivam della: tudo está unido na alma
por causa da .unidade da essencia. A harmonia mesma
faz parte da essencia. Manto-ln. na vida pelo equili
brio elas faculdades, eis a condição da belleza e d31 saudo ela
al'ma: é um dos fins fundamentaes de nossa existencia.

§ 3.

Posição do espirito.

Sabemos o que é o espu.'ito, ou qual é a sua essen
Olíl. A' ssencia se oppãe a jónna' ás propriedade.
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funtlamentaes, as propriedades fOl'maes. A fÓl'ma mesma
pertence á essencia' ma elia começa uma nova serie
de qualidades, que se desenvolvem na mesma ordem
das qualidades precedentes. A fórma é uma, a uni
dade fO?"mal ou numerica corresponde á unidade de
e. sencia e constitue a these; á esseneia pl'opria cor
ref;ponde a dú"eCção' á essencia inteu'u a .continencia;
á harmonia da essencia a llarrnonfa da fórma ou a
synthe e. O poncto da nos a these sera a fórma em
geral.

Gomo é o espu'ito ou qual é sua fórma? O espirita
ó po to, tem po içào é positivo. Oomo a palavra !ónna
pode embaraçar, por e applicar de orc1inario á cou
sas materiaes, substituamo-la pela palavra com,o com
eguaI valor e de mais ampla applicaçã.o. Pergunta-se
como é Deu., como é a e encia, como se opera a
mudança' é no mesmo sentido que perguntamos como
é a alma. A alma 6 posta no universo; com isso não
quel'!3mos dizer que ella tenha fórma e 1Josição no es
paço, que sej a extensa, mas que a alma é «de alguma
maneira». Em lagar de s r contínua em comprimento
ena é posta sob o character da concentra<tà'o recolhida
em' si, vivendo em . i e por i realizando no mais
alto grau a idea- de força centripeta' pode certamente
procurar s us objectos no exterior, poisque é limitada,
ma os conduz para o interior, onde elles são meditado.
e traduzidos em fórmula. A alma é positiva, porque
ella é posta, porque é po ta a alina ó alguma cousa.
A affil'mação designa a posição: o eu; a negação é a
contraposição ou posição contrária: o não-eu. Dam os
juizos affil'mativo e negativo, que affirmam qne uma
con a é posta ou não, om talou tal attributo.

O spil'ito 6 po Lo só ou com outro seres'? Oon
forme sua qualidade de . er infinito ou finito. PodC'
mos l' conhecer aqui pela luz da consciencia que o eu
(> um ser finito porque ene é po to com outros ser~,

no me mo mundo. De de que alguem tem o enti
menta de alo'uma cousa di tincta de i e reconhece,o
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porisso, como limitado, e desde então, como relativo
ou dependente.

O finito é o que é com outra cousa, o que não é
posto s6, mas em façe de outro, o que é posto sob á
f6rl11a de opposíção ou de antithese. Desde que· são
dous objectos, e11es são oppostos comsigo e limitados
mutuamente. Dous seres no espaço limitam-se reci
procamente: cada um tem começo e fim; o· começo e
o fim são as duas determinações do !'imite que estabe
lece a separação entre o interior e o exterioí·; um
aponota o limite do interior para o exteTior, outro do
exterior para o interior. Assim tambem um espirita e
nm corpo, bem que clifi'erentes, se limitam mutuamente;
portanto deve se faz61r distincção em relação ao finito,
caso os termos oppostos sejam da mesma ou de or
dem clifferente. No primeiro caso, si se tracta de mui
tos corpos, cada um delles sera completamente finito;
no segundo, si se tracta de ordens differentes, e os
termos são unicos em seu genero, cada. um deUes sera
finito em rela.ção ao seu contrário, mas infinito em si
mes)Ilo. O finito relativo serve de la~o entre o finito
e o infinito, e participa de ambos.

Si o finito é posto sob fórma ele antithese, segue-se
que o finito careçe ele alguma cousa, que é privado de
alguma realidade, que é unioamente parte da essenoia,
e não a esse~oia inteira. O finito é idea negativa,
que não pode ser bem concebida, sinão despojando o
todo, encarando uma particularidade do todo, com ex
clusão elo resto. O infinito, pelo contrário, é idea po
sitiva, poisque o infinito é tudo. Essas proposições se
ttpplicam aos. eres finitos, bem como aos seres infinitos
ele moelo relativo, como por exemplo, o espaço e o
tempo.

Si as 0<o'1tegorias ela affil'mação e da negação são inse
paraveis elo finito, tambem o são ,o interio'r e o exterior.
O que é finito, nos limites da observação, tem um con
teudo: o corpo encerra partes e a alma phenomenos:
o espaço está f6ra da alma e as almas f6ra elo espaço.
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Esse conteudo augmenta ou diminue na proporção dos
limites do objecto' o extel'iúr abrange o resto da rea
lidade ou se desenvolvo em rasão inversa do interior.
Tudo quc ó finito ou relativamento finito tem interior
c exterior.

O exterior se refere á propriedade formal da conti
nencia :fixando-lhe os limites' a prDpriedade formal da
di1'ecção tem mais duas qualidades, O ser fiuito dirige-s
á si mesmo, sob fórma de senso íntimo ou de cohesão,
si é espirito ou corpo; mas como o fiuito não' existe
só, o ser finito se dirige tambem ao exterior, ou para
as cousas que com elie estão no mundo, ou para o ser
infinito. Dahi ás relações de condicionalidade e de cau
salidade, que affectam de novo o que é finito. Â. con
d'icional'idade exprime a relação recíproca ou dependen
cia de duas cousas emquanto são partes do mesmo todo,
e reciprocamente 'necessarias para o .respectivo fim indi
"idual. E' condicional, relativo, dependente tudo que
existe com, outra cousa e nào pode existir sem outra cousa.
Tal é a situação da 'alma na comple:9.dade de suas rela
ções. Ao menos na vida presente elia está subjeita a
condições exteriores para a realização de seu de tino.
Mas além da relaçãO de coordenação com os seres que
a circumdam, a alma mantem ainda a relação de subor
dinação a respeito de Dous. Â. causalidade exprime
a relação da partes com o todo, emquanto as partes são
fundada, em e sencia superior ou determinadas, de
conformidade com o todo. Â. alma não tem cau a cm
si me&ma, mas em Deus. Â. metaphysica é a compe
tente para reconhecer a Deus como causa do mundo o
dos seres limitados, apoiando-se na analogia do finito
com o infinito.

A posição da alma é, pois, a posiçãO de cousa finita;
a alma é ao mesmo tempo positiva e negativa; tem
interior e exterior; tem condições c causa; categorias
~stas inherentes ao que é finito, e deduzidas da mesma
ldea do finito.

O infinito 6 posto diversamente: o infinito é só, quer
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em seu genero, SI se tracta de infinito relativo, quer
upenor ao genero si se tracta do infinito ab oluto; é

a these ou posição uma e inteira sem opposição, sem
antithe e. O infinito é, pois, pura e simplesmente po-
itivo. E' nnico e não tem exterior, contém tudo) ó

tudo em unidade. O infinito é sem condições sem
relação com o exterior, não tem cau 'a. Tal é a noção
de Deus, unico pensamento humano que não tem limi
tes, unico absolutamente completo e que pode comple
tar os outro.. Portanto ha erro, quando se quer dar
Deus em ant#hese com algmna cousa. A antithese não
se applica sinão ás partes do mundo e aos sere finitos
á variedade; a these é a unidade, a synthese, emfim
é a haI'monia. '

These antithese e synthese, ou posição, opposição
e composição são os modos gemes da fórma.

A fórma e a es. encia se, combinam na existencia;
uma cousa existe quando sua essencia é posta, tomou
fórma. Si a es encia é posta somente em nós) o obje
cto tem existencia subjectiva ou imaginária como as
abstracções do espirita, phantasmas do sonho e crea
ções da fabula' e a. essencia é po ta no espaço ou
no mundo, a existencia é object'iva ou real. Esta de 
tincção tem valor para tudo que 6 finito: porque qual
quer ser que tenha existencia limitada pode existir
gualmente de modo restricto, ou como idea, ou como

realidade ou ao me mo tempo como realidade e como
idea. Podemos agora manter a convicção da existencia
da alma' porque sua essencia é po ta' e elia se a:ffirma
na consciencia: cogito ergwm su/m. Mas o como de. ta
existencia? A alma tem uma existencia subjectiva
sem dúvida pois cada qual se reconhece como agente
de seus actos; tem tambem existencia objectiva, poisque
ella. é um ser, e faz parte do mundo espiritual, ou é
um membro do universo.

A exi tencia é eterna ou temporal, conforme se man
tem immutavel em si ou se modifica no temDo. A exis
tencia temporal se 'chama vida. A cada uma destas
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fórmas se applicam as tres modalidades da oxistencia
possibilidade 1'ealidade, necessidade. TIa possibilidades o
necessidades no dominio da vida, como ha possibilidades
o necessidade eternas, fóra do tempo, por exemplo~

nas mathematicas. .A possibilidade exprime a relação
de existencia de duas cousas com o character da plu
ralidade; a necessidade, a mesma relação com o cha
racter da unidade. .A cousa não é necessaria ou pas
siveI em si, mas em relação a outra; o que é passiveI
para um ser, não é para todos, o que é necessario num
caso é impossivel om outros respeitos.

Os modos da existencia indicam relações, o sào deter
minados pela natureza das cousas. Quando entre um
ser e outros seres a relação é de um só modo, ella ó
necessaria, não pode deixar de existir, ou não existir,
não pode existir deste ou daquelle modo, ou existo
como deve existir. Quando a relação existe de d.i:ffe
rentes modos ou quando pode existir ou não existir
elia é meramente passiveI.

Em relação ao tempo, a realidade comprehende tudo
que se realizou no passado, e tudo que se realiza no
mundo no instante actual: destas cousas submettidas
á observação umas podiam, outras deviam realizar-se;
em si nenhuma era impossivel. .A possibilidade se res
tringe ao futuro. Mas dos acontecimentos futUl'os, un
devem realizar-se, porque dependem das leis necessarias
ela vida, outros podem actualmente realizar-se,' por
que são .preparados por actividade anterior, os tercei
ros realizar-se-ão. no futuro, em virtude da espontanei
dade, da actividade e da liberdade dos seres. Os pri
meu'os são pr.evistos· os segundos explicam as dispo
sições do momento, e mostram o que vae provavel
mente se manifestar; o terceu'os são os futuros con
tingentes, os oasos accidentaes, entregues ao acaso
das circumstãncias. O acaso não é a ausencia absoluta
de causa, mas o conclU'SO de muitas causas independen
tes umas das outras. Si a telha cae na rua em certo
momento daelo cae em virtude de uma causa, si um

20
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homem passa nesse instante pela rua, é em virtude de
uma causa; mas a simultaneidade das duas causas
occasiona um accidente que não podia deixar de se dar.
O complexo dos' accidentes é necessario e como tal
pode ser conhecido por uma intelligéncia infinita, mas
si ha alguma liberdade no mundo, cada acontecimento
contingente é somente possivel, e sua realização depen
derá de relações espontaneamente estabelecidas por seres
finitos.

A' existencia prende-se ainda a substancialidade. A
noção de substáncia é vaga; de ordinal'Ío comprehendem
naquelle termo o ser, a essencia, a existencia, a· per
manencia, por vezes a perfeição e a grandeza ou a acti
vidade e a quantidade. A questão de saber si qual
quer substáncia é activa, compete a metaphysica; é o
poncto do debate de Descartes e Leibnitz, entre ? me
chanismo e o dynamismo. A actividade e a quantidade
não constituem a substáncia, mas a força: substáncia
é simplesmente ~tma reçtlidade existente por si. Aquillo
que existe, diz Spinosa, existe por si ou em outra cousa.
Por outros termos, as cousas teem uma existencia pro
pria ou relativa; á ultima fórma da existencia é que
.se prendem a necessidade, a realidade e a possibilidade.
As cousas que possuem existencia propria ou indepen-
dente são sl,lbstáncias; as outras ora se chamam affec
ções da substáncia, ora accidentes. As forças não são
substâncias nem accidentes. Cada substáncia tem attri
butos, mas não devemos fazer destes attributQs hypos- I

tases como na mythologia: substituir Deus pela lei ou
pela Ordem é tomar a substáncia pela qualidade.

§ 4.

Res~tltado elo eslttdo das jJ?'op?'iedacles ela ctlma.

A alma é uma substáncia espiritual, 1,essoal, indivi
dual, um ser distincto que vive em si, por si, e cuja
essencia é uma, identica e simples. Temos consciencia
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destes attributos, sabemos com certeza que elIes se
applicam á alma, conforme a intelIigéncia que lhes liga
mos. Â. respeito dos conhecimentos immanentes não pode
haver dúvida alguma para aqueHes que procedem com
methodo e não eX(.'l'bitam arbitrariamente dos limites
da observação propria. Os principios não poderiam ser
contrarios aos factos. Mas o scepticismo mantem direi
tos a respeito dos conhecimentos tmnscendentaes, cuja
ligitimidade 'ó poderá ser fil'mada pela metaphysica.

Entretanto, reduzidos a"sim a estes limites, os resul
tados obtidos são de bastante peso. Podemos oppo-los
ao pantheismo, que nega a individualidade da alma, ao
materialismo, que rejeita a espiritualidade, ao critisismo,
que conte ta a cert za dos conhecimentos psychologicos.

O pantheismo 6 doutrina meta.physi a. No dominio
da psychologia experimental, basta assignala-lo como
doutrina que repo-gsa em noção arbitrária da substán
cia, e cujas consequencias se reduzem a hypothe 'es que
não podem prevalecer contra factos. illushados pela
consoiencia. pinosa entende por substáncia o que existe
em si e por si. Ora é elaro que Deus só é substán
cia, e que os eres finitos não são sinão modos ou mo
dificações de Deus.

O mate?'ialismo tem pretensões elevada, c quer se
regular pela observação. O seu defeito capital consiste
em não consultar sinão a observação externa, e em
negar tudo aquillo que não cae na jurisdicÇãO dos sen
tidos; por ontros t rmos, mutila o unico methodo de que
se serve, a experiencia. Seus principaes argumentos
contra a espiritualidade da alma são os seguintos: impos
sibilidade de representação do espirito; a alma se for
tifica e se enfraquece com o organismo' as proprieda
des da alma, ão as me mas do corpo; sua unicl1 facul
dade é a sensibilidade; si a alma não é o resultado das
f?rças da materia, pode se SUPPOT que a sua p~'oceden
Ola está num fluido que a physica explicará m~ls tarde.

Alguns destes argumentos ja foram antenormente
refutados, quando expusemos o desenvolvimento pamllelQ
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do corpo e do espirito ; quando, tractando das proprie
dades da alma, reconhecemos que a unidade, a iden
tidade e a simplicidade da alma se manifestam differen
temente no espiTito; e quando estabelecemos as diffe
renças entre os e piritos e os corpos no mundo. Faça
mo. algumas obseríaçõe sobre os ultimo argumento
do materiali. mo n.fun de fixar a espiritualidade da
alma.

Allegando a impo, sibilidade de se representar a alma
o materiali. mo cae em petiçãO de princípio; porque
para elle 1-ep1'esentaçãO 6 intuição sen ivel, a imagem
de um corpo: dizer que a alma não xiste porque foge
aos sentidos, é, pois, pretender que não podem exi til'
. inão objectos extensos no espaço, cousa que está jus
tmnente em questão. A rejeição de tudo aquillo que
nào 6 de int\.lÍção sensivel aeearreta a condemnação
da crença em 'um mundo supra-sensivel. A funcção
da razão 6 precisamente de ex.tender o círculo de no,,
sas relações e de dar-nos a intuição de Deus, do uni
ver 'o, da humanidade, dos principio , de tudo que trans
cende o alcance de no sos orgam. A retor do do ar.'
gumento, não é faíoravel ao materialismo; porque eonhe
cemos melhor a alma do que a materia, como ob ervara
De cartes.

Dizem que a alma não tem outras faculdades além da
ensibilidade, e como a sen ibilidade pertence aos cor

pos a exi tencia da alma como ubstáncia di, tincta 6
uma hypothese gratuita. Aqui o materiali, mo . e apoia
no sensualismo. Em essencia as duas doutrinas slio
identicas e devem logicamente se cOlTesponder' s6 dif
f Tem quanto á situação em que se collocam: uma
occupa-se ela origem do. conhecimentos, e a encontra
nos sentidos; outra; da realidade dos abjectos do pen
samento, e os reduz á materia ; a primeira se desen
Tolve no teneno da psychologia, a segunda, no da on
tologia.

Faremos a crítica do sensualismo em tempo opportuno,
á proporção que formos estudando as faculdades elo os-
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pirito. Veremos que a sensação não pode explicar a
liberdade da memória? nem as creações da imaginação?
nem 11S funcções do entendimento, nem as idcas da
razão, nem as aspirações do sentimento, nem o impe
rio da vontade.

Â espiritualidade da alma não pode ser seriamente
contestada. Mas, dizem, si a alma não é materia, como
pode estar cm contacto com a materia? Como substán
cia simples. e indivisivel pode se unir á substáncia
composta e dividida? Não é mais conforme com a ex
periencia affiTmar que a substáncia é unica, que a alma
é idontica ao cerebro? que o pensamento o sentimento
e a vontade são fluidos imponderaveis forças ou movi
mentos particulares, ainda desconhecidos, da materia
nervosa? Esta these é commoda, mas não resolve as
difficuldaele elo problema, supprime-as. O 'materialismo
nào explica supprime metade dos factos relativo á
natureza humana, negando absolutamente a influência do
espirito sobre o corpo. 1t experiencia attesta as duaf;
ordens de factos, é preciso admitti-Ios, ou trair a sci
enma.

Com os resultados adquiridos podemos agora reduzir
ao seu justo valor o c1'-iticismo de Kant. Pelo quo ficou
expendido vê-se que a observação psychologica ,ersà
não só sobre a essencia, oomo ainda sobre os actos da
alma. Si por essencia entendermo, a serie das pro
priedade, temos o direito de affirmar sem receio ete
erro que a alma tanto tem consciencia de sua essen
cia, como das suas modificações. Os argumentos expos
tos na Orítica da razão pura contra a psychologia, care
cem de fundamento. Kant suppõo que não tomos in
tuiÇão intellectual: nisso elie conformou-se com a tra
diçllo en. uali ta. .A:ffu'lIUL quo devomos concluir a
essencia, partindo dos phenofiBnos: esquece que a alma
está directamento em relaçã.O com. igo. Affirma que este
juizo «a alma é sub táncia ~ não é analytico, ma syn
thetico isto é que o attributo não re ulta da decom
po iÇão do subjeito, mas o ultrapassa o que a meta-
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physica é que pode legitimar a relação emIDciada entre
os dous termos: Kant se engana. Para quem perma
nece nos limites da observação, aquelle juizo não signi
fica que existam substáncias, e que o eu esteja com
prehendido com seus similhantes nesta categoria de
cousas, mas somente que o eu possue, entre outras
propriedades, a de existir em si mesmo, de ser substân
cia. Esta qualificação provém da análys~ da alma, con
siderada em si, fóra de qualquer relação; o juizo que
a attribue ao eu é, pois, analytico, si nào se apressarem
em ~onceder gratuitamente â idea de substância valor
transcendental.

Natemos, concluindo, e somente com valor exemplifi
cativo, que a determinação de Deus poae se fazer no
mesmo plano da determinação da alma. Que é Deus?
Deus é o Ser, Deus é a essenC'ia, Deus é U?n. Mas o
Ser não é um ser; a essencia, urna essencia; a uni
dade, uma lmidade. Ha differença. Tudo que é depen
dente ou tem restrícção é incompativel com a idea do
Ser. Que é unidade de essencia? À essencia pura e
simples é, de um lado, apropria essencia de Deus ou
o que o Ser é, de outro lado, ella é a essencia inteiTa,
isto é, o Ser soberano a tudo que é; com estes titulos
Deus chama-se o Ser infinito e absoluto. Como Deus é?
Deus é posto, é a these, a affirmação uma e inteira, Deus
é e contém tudo que é positivo. Finalmente: Deus
existe? A essencia, uma e inteira, é necessariamente
positiva: logo Deus existe pela necessidade de sua
natureza.
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CAPÍTULO I.

Existencia eterna e vida

§ 1.

Face eter'na e tempo1'al da alma.

.A. essencia e a vida são oppostas, como a eternidade
e o tempo. Quando determinamos a essencia da alma,
não indicamos a idea de successão, nem percebemos
modificação alguma no eu; analysando o ser, a uni
dade, a simplicidade, a substáncia, devemos fazer abs
tracção do tempo, como nas mathematicas : a essencia
exprime eu, por consequencia, a face etm'na da alma. .A.
vida, pelo contrário, só pode ser concebida com o
tempo; traduz-se em seTie de actos que se succedem,
e concorrem -para o desenvolvimento do ser: exprime
a face temporc~l da alma. Comparando esses dous aspectos
do eu, obtemos um conjuncto de propriedades novas,
umas concernentes á existencia eterna, e outras á exis
~encia t mpol'al da alma: no primeiro grupo, estão a
nnmutabilidade e as faculdades; no segundo, a activi
dade, a força, a tendencia, a espontaneidade, a vida e
o destino. Para descobri-las, é necessario abru' a alma,
c olhar para o interior: am se desemola a successão
dos phenomenos ou dos estados determinados do cu.
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Ora, é nas suas relações com estes estados, que a alma
adquire a propriedade de mudar, de agir e de viver.
As qualidades relativas ao tempo são, pois, internas;
não são inherentes á essencia, como tal, mas contidas
na essencia, como determinações parciaes.

Porém, si a vida é opposta â essencia, a vida não
deixa de ser uma propriedade do espirito; porque a
essencia envolve todas as propriedades, e as proprie
dades mesmas não mudam, apezar das fórmas sempre
novas que manifestam no tempo. O espirito não prin
cipia a viver, elle é a vida; não adquire actividade,
é activo; mas a actividade e a vida passam para o tempo,
encarnam-se nos actos, mostram-se em serie de pheno
menos: o tempo arrebata os actos, mas respeita as
propriedades que os renova. .A vida é precisamente
a qualidade, em virtude da qual a essencia em seus
attributos escoa-se no tempo, diversificando, sem se
exhaurir, ou modificando-se, sem perder a ilmnutabili
dade.

§ 2.

1J!Jutabilidnde ela alma. Noção ele tempo.

Examinada em seu interior, a alma muda, varia,
torna-se outra. De instante a instante, o espirito acha-se
em um estado ou situação completamente determinada.
Este estado é um phenomeno da alma, e estes pheno
menos se succedem, sempre determinados. Mudar ou
variar ó passar de um a outro estado. Dous estados
determinados se excluem: o primeiro não é o que é o
segundo e reciprocamente.

.A alma torna-se outra, e muda frequentemente. Esta
mudança é c012tínua, poisque não temos consciencia
do princípio, nem do fim das nossas modificações, e,
quando exercemos a observação interna, achamo-nos
sempre em situações determinadas; é como a conti
nuidade do senso íntimo. .A propriedade de mudar
não muda em nós; ninguem se recorda de te-la adqui-
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rido em certo momento, nem de te-la perdido em outro;
o espirita muda sempre' si persiste no mesmo as
sumpto, variam as ideas; si persevera num projecto a
vontade vaeilla, se fortalece, muda de intensidade ou
de direcção' no senso íntimo, a emoção se modifica
em qualidade e em quantidade. Oumpre, porém, affir
mar que o mudar nãq está na depenclencia do espirita;
a mudança em tal caso é invohtntaria: são somente os
modos da mudança que estão submettidos á vontade
ou são vo2untarios.

A mudança é uma propriedade e a propriedade tem
jórma. Qual a fórma da mudança? E' o tempo. O
tempo não é o que muda, a essencia da mudança,
porque o tempo mesmo não muda; são os nossos
estados que se modificam, e o tempo indica que a
fórma daquella modificaç:io é a successão, conforme as
categorias de anteri01"iclade e de poste'rioridade. O tempo
é, pois, uma propriedade formal inherente ao que muda,
uma fórma interior e sub}ectiva, como se exprime Kant.
Mas o tempo não é somente a fórma de nossa sensi
bilidade, une-se á nossa actividade inteira; não é so
mente fórma subjectiva, é a fórma de tudo que muda,
emquanto muda, em nós ou fóra de nós. E' assim
que, quando observamos alguma mudança em nosso
corpo ou no universo, applicamos logo a idea de tempo.
.A. theoria de Kant é, pois, restricta de mais em dous
sentidos: affirmando que o tempo só existe -em nós, o
eu é o theatro de todos os acontecimentos do mundo'
aflirmando que o espaço não é sinão uma fórmula de
nossa sensibilidade, o eu é o theatro em que se movem
os corpos. Dahi o subjectivismo de Kant, como fun
damento do idealismo sceptico de Fichte.

O tempo está para o que muda como a fórma para
a essencia. E' em virtude do tempo que o passiveI se
torna real, que as possibilidades envolvidas talvez ao
infinito na essencia de um ser. se desenvolvem de
modo successivo. O tempo resuÍta assim da natmeza
das cousas: cada ser finito é, e contém multiplicidade
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de estados que se excluem, e que não podem se con
ciliar, sinão realizando-se em cada um. O tempo é a
fór)lla da mudança ou da propriedade que uma subs
táncia tem de ser uma serie de phenomenos exclu
sivos. O princípio de contradicção formulado por AJ:Ís
toteles, que diz que a mesma cousa não pode ser e
não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido, está in
tacto. Os estados que se. excluem não são simultaneos,
mas successivos: a serie é formada por termos que se
unem de instante a intante, como as partes da mate
ria de poncto em poncto no espaço.

Como fól')lla da mudança, o tempo não pode exif'ltil'
sinão onde ha pllenomenos,· e em oonsequencia nunca
está: vasio.· O tempo increado, puro, preexistindo e
sobrevivendo á creação do mundo, é invenção dos es
cholasticos, destinada a afastar as difficuldadas inheren
tes ao problema da origem das cousas.

O. tempo tem por medida o seu conteudo, isto é, a.
serie dos phenomenos que se desenvolvem em nós ou
na natmeza. A actividade do agente, sendo muito
arbitrária, adoptou-se para base ela chronometria o mo
vimento regular dos corpos celestes, obedientes a leis
fataes, por exemplo, a duração da rotação e da revolu
ção da terra. O comprimento do tempo está na razão
das vaTÍações que se dão na vida elos seres. A infi
nidade ele estados limitados exige tempo infinito, para
se desenrolar, de seg~ac1o em segundo, na vida.

Em si, o tempo é um, contínZtO, homogeneo, clivisivel
ao infinito, e se desenvolve em comprimento, conforme
a uma só direcção, emquanto o espaço tem tres dimen
sões. O tempo é unico, e, portanto, infinito em seu
genero. Nós vivemos no tempo, porque as mudanças
que sobrcveem na actividade dos seres, como os tempos
limitados, se realizam no tempo infinito, e fazem parte
elelle.

A divisão do tempo em duas partes, passado e jutU?'O,
separados pelo instante actual, é mathematica. O ins
tante actl.lal não é mais tempo, mas o limite indivisivel
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entre o. que es~á antes e o que, está depois; é para o
tempo o que o poneto é para o espaço.

A divisão ordinaria do tempo em passado presente
e futuro é affirmada em outro sentido. - Não é o
tempo em si, mas considerado em relação a um acon
tecimento de alguma duração. E' assim que falamos
do dia presente, do anno presente, da vida presente,
que eomprehendem parte determinada do tempo; o
que a precede está no passado, o que lhe succede'
pertence ao futuro. O tempo presente tem, pois, dous
limites assignalados pelo princípio e pelo fim do acon
tecimento que passa. A dltmçãQ é o intervallo que
separa aquelles limites ou o comprimento do tempo
encerrado neUes: cada vida tem sua dmação. -'Os
sores, cuja duração coincide, são chamados contempo
raneos: contempomneidade é a largura do tempo appli
cada a seres distinctos. E' facil incluir esta divisão na
divisão mathematica do tempo.

Mas não se deTe confundir o tempo com a eterni
dade.

§ 3.

Immutabilidade e imlnodalidade ela alma.

A mudança e o tempo são attributos da alma, inhe
rentes aos estados contidos no espirito, mas não ao
espi.l'ito inteiro. A essencia, uma e inteira) da alma, é
imm~ttavel. Mudamos incessantemente, mas a essencia
é inalteravel. O espirito é um e o mesmo, temos cons
cieucia de nossa. identidade, e sabemos agora que a
alma permanece tambem a mesma no tempo. Con
serva as suas propriedades, incluida a de se modificar.
O eu não começa a ser: conSl'rva a individualidade o
a personalidade, tem o sentimentá de sua identidade
pessoal.

O immutavel não está no tempo, ou existe sem con
,ideração de tempo sem successão sem mudança. As iro, .
como o tempo é a propTiedade do que muda, a etcrm-
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dade é a fórma do que é immutavel. Porisso as pro
priedades dos numeros, do espaço, do mesmo tempo
são eternas. - A eternidade não é, pois, o ternpo infi
nito, um modo de existencia fóra do tempo ou extra
temporal; applica-se a todas as cousas, finitas ou infi
nitas, mas somente emquanto ellas são immoveis ou
estão fóra da lei da transformação. A metaphysica está
dé accordo com a theologia) quando aflirma que Deus,
como Ser, um e inteiro, está fóra ou acima do tempo,
ou que é o Eterno; mas esta propriedade não exclue
o tempo: Deus é ao mesmo tempo a eternidade e a

'vida. Estas deducçães se explicam pela intuição de
nós mesmos: o eu tem dupla existencia, uma eterna, o
eu na sua essencia uma e inteira, outra temporal, o
eu nas variações interiores e successivas de sua na
tureza. A vida é a existen,cia temporal.

Com esta distincção podemos precisar a questão da
immortalidade da alma. O que subsiste fóra do tempo
não pode perecer no tempo, mas não é, porisso, im
mortal; a immortalidade é a negação da morte, como
limite da vida sem fim, e a vida é cousa clifi'erente
da eternidade. A vida é a mudança; a eternidade é
a immobilidade. Na immortalidade o que se quer
saber, não é si a essencia existe ainda, mas si a
alma continua a viver além da vida actual, e si a vida
futura é sem fim, clividida ou em diversos períodos, ou
si se escoa inteiJ.'a no mesmo logar. Assim conside
rada, a existencia é sem interesse para a sciencia; si a
alm? é como os corpos, cujos elementos eutram depois
<la morte em combinações novas, o que lhe pode sobrevir
é indifferente; interessa-nos a vida, a vida pessoal e
individual, com as suas condições felizes ou desgraçadas.
Ora, a vida suppõe alguma cousa que se realiza no
tempo, sob a fórma de successão; a materia da vida é
o conjuncto dos estados que designam a mudança e o
desenvolvimento de um ser. Disso depende a immortali
dade da alma, a qual não é possivel, sinão com estas duas
condições, qúe a essencia da alma contenha uma in-
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finidade de estados possiveis, e que estes estados devam
se manifestar no tempo. A primeira condição indica a
plenitude da alma, a segunda a salvação ou conclusão
do seu destino.

E' evidente que estas condições ultrapassam os limites
da experiencia, e que assim a immortalidade da alma
só pode ser resolvida com o auxílio da metaphysica.
Grande número de escriptores aflirmam que basta obser
varmos a. alma, para reconhecermos sua immortalidade,
mais ou menos, como sabemos pelo senso íntimo que
a alma é uma ou que é livre. E' um erro. A obser
vação versa sobre a vida actual, mas é incompetente

.para decidir de qualquer poncto da vida da alma, antes
do nascimento e depois da morte. A immortalidade
não é propriedade q\le se possa averiguar como facto,
porque ella exprime a vida infinita no tempo, e esse
elemento infinito não nos é dado por experiencia al
guma pessoal nem por testimunho.

Os principaes argumentos invocados õrdinariamente,
como provas da immortalidade da alma são: a simpli
cidade da alma sua perfectibilidade e as necessidades
da ordem moral, que reclamam sancção para a vida
presente. Estes argumentos, combinados e fortalecidos
pelos principios metaphysicos, são preciosos. - A sim
plicidade impede que a alma se decomponha ou morra
por dissolução, como o organismo; mas é garantia
contra a anihilação? E si preserva a existencia etorna,
qual o seu poder em relação ávida? A. perfectibili
dade interessa directamente a vida, mas para ser im
mortal, não basta que a alma seja perfectivel, é pre
ciso ainda que esta propriedade não tenha limites, que
a alma não esgotte sua essencia, e não realize seu
ideal sinão no tempo infinito, cousa que a observação
não poderá nunca verificar. As clesordens da v'idct mo
ml na terra, onde o bem e o mal carecem muitas vozes
de sancção, são ainda argumentos poderosos, quando
auxiliados pela metaphysica. A existencia da ordem
moral no universo, não é premissa fornecida pela ex-
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periencia, mas pela razão, e a mesma razão só exige a
exacta porporção entre o merito e a felicidade, entre
o demerito e o castigo. Ora, o merito e o demerito
do homem na terra não são infinitos, e não reclamam
em consequencia, nem felicidade illimitada, nem repa
ração sem termo.

Oom estas observações críticas, não queremos de modo
algum contestar a immortalidade da alma, mas collocar
a questão em seu verdadeiro terreno. Não é na parte
analytica, mas na parte synthetica da sciencia que as
condições da immortalidade da alma podem ser firma
das com certeza.

§ 4.

.A alma é famtldacle, actividade, foi'ça e tendencia.

Oonsideramos o espirito na dupla face da existencia,
. em sua essenCla, uma e inteira, e no complexo de
suas modificações successivas: a immortalidade e a
mudança, sob as fórmas da eternidade e do tempo.
Dahi novas propriedades. Oomo ser eterno, o espirito
é immutavel; como ser temporal e vivente, o espirito é
uma serie de phenomenos. As duas proposições indicam
que o espirito, como ser inteiro, está para a serie de
seus actos, como o todo para a parte. Nestes dous
aspectos da alma, percebem-se tres relações, exprés as
pelas preposições em sob, por, feita. a ab tracção de
qualquer localização no espaço: continencia,' subordi
nação e determinação. Dizemos. que todos os estados
da alma estão na alma, sob a alma, pela alma.

Estas relações são identicas ás de causa e de razão.
A idea de razão exprime a relação do continente ao
conteudo. Razão ou fundamento 6 uma cousa que contém
outra na sua essencia; é assim' que as propriedades das
figuras geometricas são fundadas no espaço; entre os
dous elementos da idea, exi te uma relação essencial
de continencia e de subordinação. Dahi as fórmulas
logicas; o que está no conteudo está tambem 110 con-
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tinente, o que está fóra do continente está tambem
fóra do conteudo, porém as duas recíprocas não são
verdadeiras. A causa efficiente, a causa propriamente
dicta designa antes uma relação de determinação;. é,
pois, uma especie de razão, uma razão determinante.
Ohamamos causa a cousa que determina outra, con
forme á sua essencia. O que está no efi'eito está na
causa; o que está fóra da causa, esta fóra do efi'eito;
porém as recípl'ocas não são verdadeil'as. O efi'eito
está na causa, sob a causa, pela causa; o efi'eito é
similhante á causa.

Essas ideas teem applicação ao que é eterno ou tem
poral. Tudo que está no espirito, quer com a fórma do
tempo, quer com a fórma da eternidade, tem nelle sua
razão. Oomo razão eterna da serie inteira. de seus es
tados possiveis o espirito é faculdade,. como razão
temporal ele eada estado que, de possivel, tOl'na-se real,
o espirito é actividade. Quando a actividade se deter
mina em suas l'elações com a faculdade, manifesta-se
como tendencia; quando com a ielea de quantidade,
como força.

O espil'ito é poder, potencia ou fac'ulàade, quando é
a l'azão e(e?'nct de todos os Seus actos passiveis, ou de
tudo que está nelle como possibilidade. Facu1<;lade é
pois, a pl'opl'iedade do ser que é causa universal e
permanente da sel'ie de seus actos possiveis. - Antes
de agir, a alma tem consciencia de que pode agir. A
possibilidade de agir, antes ele seI' o acto realizado,
constitue a faculdade· (faciendi possibilitas.)

Muitos ditinguem as faculdades das propriedctdes da
alma chamando as primeiras attributos acti'vos o as
segunda:s attributos quiescentes. E' verdade que as fa
culdades sã.o ]Jropl'iedades, mas considora-Ias como pl'O
púedades activas, é confundil' a capacidade de agir
com a pl'opria actividade. - Faculdades são poderes ou
potencias da alma. - Outros definem as faculdades como
causas dos phenomenos da alma. A faculdade 6, com
efi'eito, uma expressão da causalidade do espirito, mas
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não é a umca. A causalidade é eterna ou temporal,
permanente ou pâssageiTa: a faculdade exprime um
dos modos, a actividade, o outro.

O espirita não é somente a razão da serie de seus estados
possiveis, é ainda a razão de suas modificações passadas e
de sua situação actual; neste sentido elle é causa tem
poral. A propriedade, em virtude da qual o ser é a causa
temporal da serie de phenomenos successivos, chama-se
actividade. A alma é, pois, actividade, elia actua fa
zendo passar para a realidade o que para elia existil:J,
apenas em viTtualidade, em potencia; é pela actividade
que o passiveI se muda em real, ou qne a essencia se
manifesta no tempo por uma serie de actos determi
nados. A aotividade é propriedade essencial do espi
rita, porém, não é a unica nem a. primeira; é uma
propriedade interior do ser considerado em suas rela
ções com seu conteudo, emquanto o ser é causa da
realização de sua essencia; não se concebe esta pro
priedade sem a faculdade de agir, sem o tempo e a
mudança.

As relações da actividade com o tempo dão lagar á
questão de se saber si· a actividade é .contínua. Vê-se
que a questão ultrapassa a observação. Oomtudo, po
demos ,racionar que, si o tempo é contínuo, a activi
dl:j.de tambem o é. Ora, o tempo é a fórma da mu
dança, e a fórma não está separada da essencia. - O
espirita não é, pois, faculdade pura, é ao mesmo tempo
actividade. Não ha actos, sem faculdade~ não ha fa
culdade, sem actos. .A. faculdade é a actividade em
potencia; a actividade é a faculdade que se realiza no
tempo.

A faculdade está para a actividade, como a possibi
lidade para a realidade, como o poder para o acto,
como a eternidade para o tempo. Uma contém tudo
que podemos ser ou que somos virt'ttalrnente, outra o
que somos realmente. Mas como o que somos na rea
lidade, é apenas pequena parte do que podemos ser:
segue-se que, considerando-se os fins da actividade
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racional, nenhum homem realizou ainda tudo que é
passiveI para o homem, e que, em consequencia, ha
sempre em nós, em nossas faculdaçles, materia para
aperfeiç?amento posterior que a nossa actividade deve
prosegUlr.

A relação da actividade com a faculdade indica a
tendencia ou incllinação do espirita. A actividade é
menos extensa que a faculdade, e não pode ter por
objecto sinão a realização do que está em nosso poder.
Tudo que se torna real na vida estava antes nos es
tados contidos em nossa essencia. Os estados ainda
não realizados terão sua vez no futuro e' formarão o
campo de nossa tendencia. O espirita é inclinado a
eífeituar aquillo de que carece ainda a sua situação
presente ou a completar o que ficara impei'feito em
sua cultura anterior. Em ambos os casos, o espirita
tende a completar-se e completa-se. A relação variavel
da actividade com a faculdade, dos estados reaes com
os estados passiveis, constitue a tendencia de cadà um,
ma:,; ella permanece para todos, como propriedade de
realizar no futuro a serie dos actos passiveis, daquelles
que são prepa1"ados pela actividade precedente.

, A tendencia se manifesta na alma por diversas ma
neiras: como desejo, como instincto, como preciSão e
como disposição. O desejo é a tendencia reflectida,
manifestada em estado de consciencia; o instincto é a
tendencia cega, manifestada em estado de não-conscien
cia; a precisão é a tendencia que deve ser realizada
no futUl'o mais proximo; é acompanhada do sentimento
penoso da privação, testimlmhando assim a limitação
de nossa natUl'eza. As disposições são tendencias que
nos induzem a practicar certas obras que actualmente
se nos tornamm passiveis; determinam o espiúto e
pecialmente como capacidade, como possibilidade real
de emprehender dentro de condições que ja estão em
nosso poder.

O desejo e o instincto são cousas proximas; ambos
indicam movimento da alma para um bem futuro; mas
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no desejo o bem é conhecido, no instincto, é ignorado.
Como o corpo e como os seres inferiores, o espirit0'
tem instinctos e precisões, mas os instinctos s6 dominam
naquelles graus de cultura em que o espirito não se
conhece, e naqllelles estados em que o senso íntimo
,tonia-se incompleto. Costumam a citaI" como manifes
tações inconsoientes da alma, o instincto de mwiosidc6de
e de imitação, o de novidade, o de conservação, o de
mnulação, o de superioridc6de, e o de sympathia e de
antipathia.

Estes instinctos são legitimos, quando contidos em
esphera propria. Sem chivida, o homem pode desen
volve-los com exaggeração, e desvia-los de seu objecto,
mas o vício e a paixão, que nascem dessa exaggeração,
ja não são ,instinctos. A indiscrição, o servilismo, a
versatilidade, a cobardia, ,a inveja, a tyraunia, que
decorrem da perversão dos instinctos, não condemnam
a natureza de alma, mas o descaminho do pensamento
e o abuso da liberdade. Não acreditamos que haja no
homem inclinação para o mal.

A alma é faculdade e actividade; a actividade, em
suas relações com a faculdade se determina como ten
dencia, e em suas relações com a quantidade, como
força. Com effeito, a actividade do espirito é limitada;
as propriedades de um ser não ultrapassam sua natu
reza. Descartes não tem razão, a:ffirmando que a von
tade é limitada e o pensamento infinito.

Sendo limitada, a nossa actividade tem certa gmn
deza) é susoeptivel ele mais ou de menos, porque cha
mamos grandeza ou quantidade o que está encerrado
em limites. A grandeza é relativà, applica-se ao finito,
não ao infinito. Assim cómo a idea de totalidade se revela
principalmente' na natureza, o princípio de quantidade
se manifesta mais evic1ente;mente no dominio dos corpos.
Entretanto, a idea de quantidade se verifica tambem na
vida espiritual, pOTque a actividade da alma é limitada.
O pensamento, o sentimento e a vontade não teem egual
Rrofllndeza, nem egual valor em todos os homens.
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E' neste sentido que a alma é força. .A. força é
attributo da substáncia: determina a actividade designa
uma actividade maior ou menor, uma actividade q'uan
titativa, susceptivel de augmento e de diminuição. E'
idea complexa, que resulta da combinação de duas pro
priedades à actividade e a grandeza. Explica, final
mente, a vivacidade, o brilho, a energia, o arrebata
mento, que se acham nos attributos da alma, e que
presidem á divisão dos temperamentos.

§ 5.

Divisão e dete?'minação das faculdades da alma.

.A. alma considerada como faculdade, é uma ou mu:l
tipla? ElIa tem uma só actividade, uma só força, uma
só tendencia, ou tem muitas? E' necessm:io affirmm:,
ao mesmo tempo, a unidade e a multiplicidade. Vimos
que a alma é uma, como faculdade, como actividade,
como força e como tendencia; porém si analysarmos
cada uma das faculdades, reconheceremos que elIas não
permanecem na viela em estado de pura indeterminação,
pelo contl.'ário, que se manifestam de diversas maneiras
e que estas determinações multiplas constituem o pen
samento o sentjmento e a vontade. O espirita possuirá,
pois, tres faculdades, tres actividades, tres forças, tres
tendencias primitivas ou fundamentaes: o pensamento,
o sentimento e a vontade. Por outros termos, o pensa
mento} o sentimento e a vontade serão junctamente facul
dade, actividade, tendencia e força. Dam doze combina
ções c1ifferentes, que se realizam constantemente na vida.

Os escriptores não são uniformes quanto ao número
das faculdades da alma; uns ac1mittem menos de tres,
antros maior número. - Descar'tes considerava o pen
samento, como o unico character distinctivo da alma;
Oonc1ilIac substitue o pensamento pela sensibilidade;
Blanc St. Bonnet, o sentimento, outros a vontade (1).

(1) Waddington. De l'ame h7vmaine. Paris 1862.
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Os cartesianos antigos e modernos reduzem a duas as
faculdades, o pensamento e a vontade, e fazem do sen
timento uma dependencia da faculdade de querer, como
outros veem nelle a origem da faculdade de conhecer.
A maior parte dos psychologos propõem tres poderes:
pensar, sentir, querer. A. Garnier accrescenta-Ihes a
faculdade motora. . A eschola escosseza augmenta o
número dos poderes da alma: attenção, percepção, juizo,
l'aciocinio, imaginação, memória, entendimento, concep
ção, abstracção, gosto, consciencia, vontade, desejo, a:ffec
tos, etc.

Procmaremos demonstrar que o pensamento, o sen
timento e a vontade são faculdades simples ou irreduc
tiveis.; que não se pode supprimir nenhuma, e que ellas
são fundamentaes, e que, portanto, todas as faculdades
que accrecentarem áquellas serão apenas determinações
ou combinações do pensamento, do sentimento e da
vontade. A memória, a imaginação, o entendimento
e a razão são applicações do pensamento em suas re
lações com o passado e o presente, com as cousas sen
siveis e não sensiveis; a attenção e a percepção são
funcçães do ,entendimento ; a noção, o juizo e o racio
cinio são operações do entendimento. As a:ffeições, as
emoções, os desejos e as paixões são manifestações do
sentimento, como actividade ou como tendencia. A fa
culdade motora é um estado da vontade.

Qual o methodo que devemos adoptar, para conse
guir uma divisão logica das faculdades principaes da
alma? Foi pela inducção que os psychologos chegaram
a derterminar as faculdades. - Procederam a respeito
do espirito como com as pTopriedades dos corpos, obser
vando os factos, destribuindo-os em classes, e proclJrando
uma causa distincta para cada classe de phenomenos.
Como o e:ffeito é similhante á causa, os factos da
mesma natureza teem uma só causa, ao passo que, os
factos de natureza di:fferente, teem causas di:fferentes.
Refiriram a uma só faculdade os phenomenos analogos
da vida espiritual, e estabeleceram tantas faculdades
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fundamentaes quantas as ordens de phenomenos prin
cipaes. Oonhecer, sentir e querer, são, pois, modos diffe
rentes da alma. E' bastante a divisão das faculdades
primordiaes; as faculdades, como as causas e as es
pecies, não devem ser multiplicadas inutilmente; o
pensamento: o sentimento e a vontade satisfazem as
necessidades da classificação; os poderes que lhes forem
accresc~nt~dos são secundarios ou estão comprehendidos
nos prImeIrOs.

§ '6.

Pensamento. Sentimento. Vontade.

o espirito é um ser intelligente, uma cousa pensan
te, como dizia Descartes. O pensamento ou a intelli
géncia não é o espirito inteiro, mas uma face particu
lar do espirito considerado como faculdade, como acti
vidade, como força e como tendencia. - E' importante
não eonfundir a intelligéncia com o espiTito, nem a
actividade intellectual com a actividade espiritual. O
pensamento é aquella manifestação do 'senso íntimo
que conhecemos pelo nome de consciencia. Temos con
sciencia da nossa faculdade de pensar, neste ou naquelle
objecto; temos consciencia de nossa actividade intellec
tual; pensamos neste momento no pensamento, e sabe
mos que pensamos; temos consciencia, emfim, da forçâ
e da tendencia de nossos pensamentos, sabemos que
nossas concepções são mais ou menos vivas, e que
certos estudos teem para nós mais attractivo que outros.
Da faculdade de pensar procede a actividade intellec
tual que nos dá o cenhecimento. O pensamento é,
pois, a faculdade de' conhecer que se desenvolve na
sciencia, e tem por fim 11 verdade e a certeza.

O conhecimento suppõe um subjeito, um objecto e
uma relação. O subjeito é o espirito, como intelligén
cia; o objecto é uma cousa qualquer, substáncia ou
propriedade, finita ou infinita; a relação se opera na
consciencia, onde os dous termos se unem, conser-
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vando-se distinctos. Quando ha equação entre o pen
samento e a realidade, quando a relação é adequada
entre o subjeito e o objecto, ha verdade, e quando
temos consciencia da verdade ou a reconhecemos tal,
precedendo maduro exame, ha certeza. Oonhecimento,
verdade, certeza, taes são os graus, o producto, o alvo,
o termo final do pensamento.

a espirito é, depois, um ser CffJectivo ou capaz de sentir.
a sentimento não é o espirito inteiro; mas certa mani
festação do espirito considerado como faculdade, como
actividade, como força e como tendencia. a termo
sentimento convem melhor paTa designar esta face da
alma que as palavras sensibilidade ou inclinação, fre
quentemente empregadas pela psychologia· em França.
.A. inclinação é apenas uma funcção do sentimento; a
sensibilidade exprime de ordinario aquelie aspecto da
alma que é opposto á razão, e que mostra as nossas
relações co;m. as cousas sensiveis; a confusão desses
termos é origem fecunda de erros na anályse do sen
timento. .A. faculdade de sentir é tão extensa, como
a faculdade de pensar; elia é a razão de todas as
modificações da alma em pTesença dos objectos sensi
veis ou não sensíveis. - Ha alegrias e dOTes que se
referem aos principios do bem, do belio, do verdadeiTo,
do justo, como ha gosos e soifl'imentos que nascem da
se:p.sibilidade. - a sentimento é coordenado com a in
teHigéncia: á actividade inteliectual se oppõe a actividade
aifectiva; ao conhecimento, a emoção; á verdade, o
prazer; ao erro, a dor; á sciencia, a felicidade. - .A.
actividade do sentimento comprehende um complexo de
funcções e de operações correspondentes ao do pensa
mento.

a sentimento e o pensamento, si são sn:fficientes para
as relações da alma com Deus, com o mundo, consigo
mesma, não o são, entretanto, para si, reclamam forca
superior que lhes communique movimento. Não se di
rigem por si sobre este ou aquelie objecto; a actividade
do pensamento e do sentimento peTmaneceria absoluta-
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mente indeterminada, sem a vontade que a fixa e a dirige.
.A. vontade é a terceim faculdade fundamental do espi
rito, a faculdade de impulsão que governa a' intelligén
cia e o sentimento a faculdade de dete'l"minação, pela
qual imprimimos á nossa actividade a direcção que
nos convem, a expressão mais clara, emfim, da nossa
causalidade. Querer é causar: somos causa de todas
as nossas decisões. Mas a vontade não é pura poten
cia; é ainda uma face particular do espirito conside
rado pomo faculdade, como actividade, como força e
como tendencia.

.A. vontade é clistincta do pensamento e do senti
mento, poisque os determina. O pensamento caminha
para o verdadeu.'o, a vontade para o bem. 'Querer não
é oonhecer, sinão a vontade seria sufliciente para dar
nos â sciencia. Querer não é sentir, sinão a vontado
só nos daria a felicidade.

O pensamento, o sentimento e a vontade são, pois,
tres poderes simples e fundamentaes. .A. faculdade mo
tora de Garnier e a vontade exprimem a mesma proprie
dade, considerada em suas relações com o senso íntimo.

§ 7.

Equ.ilibrio das far:uldades. - 01'ganização ela alma.

Estudemos agora as principaes relações das faculda
des, e em primeiro logar com a vontade. E' claro que
a nossa constituição espiritual não é produeto da nossa
vontade, e que tambem são independentes della o pen
samento, o sentimento e a vontade. .A. vontade não
tem e:fi'eito sobre a essencia da alma, mas sobre os
actos, sobre o curso da nossa vida. .A existencia de
nossas faculdades é, pois, involuntaria; a actividade só
é que fica suhm~ttida á vontade: ninguem se decic1iria
a poder pensar, mas a pensar neste ou naquelle objec10.
A aotividade mesma, como faculdade da alma, só é de
pendente da vontade em suas direcções; porque, quer
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queiramos, quer não, o pensamento, o sentimento e a
vontade não cessam de se manifestar no tempo.

Em suas relações com o espi?-ito, as faculdades não
são seres clistinctos, são a essencia do espirito, consi
derada como causalidade eterna, são o proprio espirito
olhado por diversas faces. - Não ha em n6s tres pes
soas dotadas de atrecções cli:fferentes, uma que pensa,
outTa que ama, a teTceira que executa. As faculdades
podem ser estudadas isoladamente, mas não como exis
tencias independentes, como hypostases; é sempre o
espirito, s6 o espirito, quem pensa, sente e quer. Im
possivel, pois, conchúr-se cousa alguma da var!edade
das faculdades contra a unidade do eu.

Finalmente, as nossas faculdades estão. em ?-elações
recíp?-ocas. Em primeiro logar, cada faculdade se Tefere
a si mesma e as outras duas. Dahi nove combinações
binarias que se desenvolvem na vida, e constituem uma
cli:fferença essencial entre o homem e o animal. O pen
samento se aplica ao pensamento, ao sentimento e á
vontade para os conhecer: impossivel a psychologia
sem a consciencia dessas propriedades. O sentimento,
por sua vez~ se dirige sobre o pensamento, sobre o sen
timento e sobre a vontade; alegram-nos o bom resul
tado de uma anályse, a nobreza qe uma inclinação, a
ousadia de um projecto, afllige-nos a esterilidade dos
nossos esforços inteliectuaes e voluntarios ou a baixeza
de certa paixão. A. vontade, em:fim, se dirige sobre o
pensamento, sobre o sentimento e sobre a vontade
mesma; o espirito cede ou resiste ao trabalho da in
telligéncia, á tendencia do coração, e quer até a sua
propria vontade, e é porisso que elie é liVTe. Estas
cliversas relações são importantes na cultura da alma,
e devom se realizar plenamente na vida.

Oada faculdade se refere de novo á cada uma das
combinações binarias das nossas tres. potencias. Dahi
vinte e septe combinações temarias, que devem egual
mente se realizar, e patenteiarp. a riqueza e a pleni
tude da vida espiritual. Para o quadro destas ;relações
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multiplas, é bastante collocar successivamente o pen
samento, o sentimento e a vontade em presença das nove
combinações adqlúridas. E', eifeituando o accordo de
tudo com tudo, que o eu melhor manifesta a sua per
fectibilidade, e pode oiferecer no círculo de sua activi
dade a imagem da harmonia da vida divina.

Além da applicação reciproca das faculdades, ha ainda
entre ellas relação interna de condicionalidade, como os
orgams no organismo, em virtude da qual umas são
fim e meio para as outras e se C01nlJletam mutuamente.
Qualquer que sej a a manifestação predominante da acti
vidade, a anályse descobre facilmente o acompanha
mento em grau superior das actividades parciaes. Na
actividade do pensamento, por exemplo, ha sempre um
grau de actividade aifectiva e voluntaria. A activi
dade do sentimento suppõe egualmente a actividade intel
lectual e voluntaria que a completa, e a actividade da
vontade) em fim, é impossivel, sem a actividade intel
lectual e aifectiva.

O mesmo princípio tem applicação na cult~tra dos
poderes da alma. Assim é que o pensamento não pode
ser cultivado com successo, sem o desenvolvimento
analogo do s.entimento e da vontade; e o aperfeiçoa
mento do sentimento tem por condições principaes o
aperfeiçoamento da intelligéncia e da vontade. A cul
tura da vontade presuppõe a cultura correspondente do
IJensamento e do sentimento. - Não ha dúvida alguma
que uma faculdade pode se desenvolver com pr juizo
da outra, poisque ella é relativamente independente,
mas, nesse caso, o desenvolvimento é desegual, mesmo
para a potencia que esmaga as outras. O antagonismo
não é o estado normal do espirita nem do corpo. A
saude da alma é a harmonia das faculdades.

Por tanto, é pelo desenvolvimento regular e harmo
nico das faculdades que o espirito se aperfeiçoa com
fructo. A egualclade das forças espirituaes faz o equi
librio da alma. Este equilíbrio é um fim a realizar na
vida, como dever do espirito para consigo, afim de evitar
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o exclusivismo e de completar seu destino: o espirito
bem equilibrado ou. desenvolvido na exacta proporção
das faculdades, é um espirito perfeito.

Si a lmidade, a variedade e a harmonia são condi
ções da organização, cumpre aflirmar que o espirito é
tambem um organisnw, cujos orgams são as faculdades.
O homem é organizado como espirito e como corpo;
mas a diffeTença subsiste nas duas substâncias.

Simplicidade, independencia, união recíproca, condi
cionalidade, perfectibilidade, organização e universali
dade, são, pois, propriedades communs á alma.

§ 8.

Espontaneidade e receptividade da alma.
v

O espirito é a propria causa e a causa temporal dos
seus actos. Ora, actuando por si, como causa, sponte
sua, o espirito é espontaneo. A espontaneidade, como
determinação da causalidade temporal 011 da actividade,
exprime a actividade propria, a qualidade de substán
cia que possue princípio interno de acção. Determi
nada unicamente por força exterior, a actividade é
communicada, reéebida e transmittida ; determinada pela
propria natureza. do ser que actua, a actividade é es
pontanea. A espontaneidade é consciente ou incon
sciente, como a actividade: a reflexão 6 a actividade
consciente do pensamento, 011 o pensamento se refle
ctindo, no interior; porisso, a espontaneidade e a re
flexão não se excluem.

A espontaneidade é attributo que parece convir em
qualquer grau a todas as substáncias. Tudo que actua
e reage, como causa, é espontaneo, porque reagir é
ainda agir, é agir contra a i~uéncia do extel'Íor. Mas
s6 o homem tem espontaneidade consciente) e, porisso,
verdadeiramente liV1"e.

A causalidade {extensiva á serie inteira dos actos
do espirito' no tempo: portanto, a alma é espontanea
no pensamento, no sentimento e na vontade. Entretanto,
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a espontaneidade do espirito não é infinita, mas limi
tada, como nossa actividade, mesmo quando procura o
infinito; porque o homem é subordinado ao mundo e
a Deus, coordenadó com os seus similhantes, e faz
parte com outros seres do mesmo todo.

Dahi a idea de um complexo de condições exteri01'es
que envolvem os seres finitos, e mostram a depen
dencia mútua deUes, dependencia existente tambem
para a alma. Si o espirito é a propria causa de sua
actividade no tempo, ha outras causas que actuam
sobre com ou contra eUe; si o espiTito se determina
por si, eUe é tambem determinado 'pelos seres que
o circumdam. - Não se concebe que um ser racional
possa desenvolver-se na terra fóra da sociedade e da
natmeza. Ora, a propriedade pela qual o ser recebe
influéncia de outros seres) com quem está ligado,
chama-se ?'ecipt'ividade. O espirito é, pois, receptivo,
e ao mesmo tempo espontaneo, act'ua e so.tfre juncta
mente e essa receptividade é o indício da conclicio
nalidade e limitação da natureza deUe. Não ha ser fi
nito que, em virtude de sua essencia, não seja receptivo.

A receptividade do espiTito se manifesta na intelli
géncia, no sentimento, e na vontade) em relação ás cousas
sensiveis e não sensiveis. Mas, a receptividade dos seres
infeTiores se limita a certas excitações do mundo sen
sivel. No homem a receptividade, bem como fi espon
taneidade é universal.

§ 9.

Faqulc7ades receptivas OZt objectivas da alma.

A receptividade da alma humana se patenteia espe
cialmente em duas propriedades particulares, que dão-nos
os objectos de nossa actividade, e que, por esse motivo,
foram chamadas faculdades obJectivas do espirito. As
faculdades, sensibilidade ,e mzão, reputadas fundamen
taes pelos antigos, principios do sensualismo e do pan
theismo, completam, na verdade, o cú'culo das facul-
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dades primitivas do espirito. Estão para o pensamento,
sentimento, e vontade, como a receptividade para a
espontaneidade. A intelligéncia, o sentimento e a
vontade são orgams internos da alma; a sensibili
dade e a razão são orgams de 1'elação ou instrumentos
da actividade transcendental do espirito. E', em vir
tude dos sentidos e da razão, que a actividade intelle
ctiual e affectiva se applica ao não-eu, e recebe in
fluéncias exteriores. As duas faculdades são, pois, faces
distinctas e complementares da alma.

O offício dos sentidos consiste em abrir-nos. em deixar
nos ver, em revelar-nos o mundo sensivel; o destino
da razão, em fazer-nos penetrar no mundo supra-sensivel,
de conformidade com a dupla dependencia do espirito,
em frente do infinito e do finito, do absoluto e do re
lativo. Os sentidos fornecem ao espirito a realidade
sensivel; a razão, a realidade intelligivel. A dupla reve
lação dos sentidos e da razão, em relação com a Natu
reza e com Deus, é, ao mesmo tempo, signal de nossa
dependencia e condição de nossa perfectibilidade. Sem
os sentidos, o homem não teria, ao menos na vida pre
sente, communicação alguma com a natureza e com seus
similhantes; sem a razão, o homem seria tão limitado
como os animaes, e não viveria sinão da vida dos
sentidos: em ambos os casos, elle seria incompleto' e
perderia o character universal que lhe é inherente.

As relações dos sentidos e da razão interessam ás
tres faculdades a um tempo. A razão, como a sensa
ção, tem dous elementos, um representativo para o
pensam~nto outro a:ffectivo para o sentimento. E', por
este motivo, que a sensibilidade e a razão são a fonte
ou a origem de nossol? conhecimentos, sentimentos e
das influéncias que motivam a vontade; os actos do es
pirito se dividem em dous grupos, e a vida da alma
tom duas faces, uma sMlJe1'ior, dirigida para o absoluto,
outra, inferim' dirigida para os phenomenos variaveis o
contingentes. Os conheciméntos humanos são sensi
veis ou não sensiveis, caso sejam seus objéotos trans-
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mittidos pelos sentidos ou pela razão; os sentimentos
se dividem de egual modo, e se referem, ou á objecto
determinado, ou á um princípio universal, como o justo
ou o belio; os motivos que provocam a vontade são
tambem sensíveis, como o prazer e o interesse, ou não
sensiveis, como o dever, o sentimento do bem. Dahi
duas sortes de intuições: a intuição senvivel, obtida
por meio dos sentidos e da imaginação e a intuição in
tellectuctl, por meio da razão.

§ 10.

Vida da alma.

Em todos os tempos a vida tem sida objecto de
numerosas controversias. E na realidade, a analyse
desta noção offerece di:ffi.culdades ainda não explicadas.
Applicamos a vida aos corpos, ás almas, poisque fa.-

I lamos de vida 'physica e vida espiritual, quando nos
referimos aos corpos organizados e ás almas; dizemos
que o homem, os an~maes e as plantas teem a vida
por attributo commum; até conferimos vida á seres
infinitos, á humanidade, na philosophia da história, á
natureza, na oosmologia, a Deus, na theodicea. - Vê-se
que é cousa di:ffi.cil achar-se uma definição bastante sim
pIos e bastante lata para convir a estas applicações
diversas.· Dahi as definições materialistas dos organis
tas, e as definições espiritualistas dos animistas e dos
v'italistas.

Em primeiro logar, a vida não é um ser ou uma
substância, mas p1'opriedade, qualidade, attributo. Não
conhecemos substáncias intermediárias entre a alma e o
corpo,' como querem os vitalistas, uma entidade dis
tincia da alma e da natureza, chamada pr'incípio vital
ou força vital, e si a vida pertence ao corpo ou á alma
6 com fundamento de propriedade, como a actividade
c a força.

A vida se manifesta pela actividade, e ja sabemos
que a actividade é a propriedade pela qual o ser rea-
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liza successivamente, como causa temporal, uma serie
contínua de pheno:r:nenos ou estados determinaaos. - As
manifestações da vida pertencem á essencia; a vida é
a cli.fJusão da essencia, o clesenvolvimento do .que I'lstá
envolvido na essencia, a evolução operada de modo
successivo pela passagem contínua da possibilidade para
a realidade. O fim da vida .é o esgottf,1mento ela es
sencia ou a realização integral elos possiveis. A ma
tm-ia ou conteudo ela vida consiste nos estados ou phe
nomenos que patenteiam os aspectos da essencia e as
suas relações. A fôrma da vida é o tempo. A vida é
imagem moveI da essencia, como o tempo é a sombra
fugitiva da eternidade.

Mas a vida não é a actividade em geral: a activi
dade é mais extensa que a vida, poisque tambem se
manifesta na materia inorganica; a vida é uma acti
vidade determinada, uma 'activiclade íntima) na mais
lata accepção da palavra. - Intimidade é a relação de
um ser comsigo mesmo: esta relação se manifesta em
maximo grau no espirito pela consciencia e sentimento
de si; mas nada impede que tambem ella se manifeste
em grau inferior pela sensibilidade, pela excitabilidade,
pela irritabilidade, com toda a razão chamadas P1'op1-ie
clacles vitaes, por indicarem sentimento confuso da exis
tencia, e, por consequencià, a relação do ser comsigo
mesmo. Não dizemos, pois, qué a actividade íntima
que constitue a vida é sempre consciente, mas dizemos;
deixando larga margem para a questlto, que a vida é
uma actividade interna que surge das profundenzas do
ser, que procede, mesmo nos organismos mais imper
feitos, elo interior para o exterior: a vida desenvolve-se,
não por via de aggregação extel\Íor, mas, por intus
cepção, por elaboração e transformaç.ão de materiaes
appropriados ao estado elo ser vivo, e que denotam
necessidades, appetites, instinctos, que exigem satisfação.
- O ser vivo sobre a terra é um indivíduo capaz, Oll

de consciencia e de sentimento, ou de sensibilidade e
de irritabilidade.
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A vida, em fim, é uma actividade reg~~lada ou re
gular que tem leis e' periodás. Visto como a vida

, tem por fim exhaurir a essencia sob a fórma do tempo,
as leis da vida devem ser conformes á constituição da
essencia. Ora, a constituição da essencia é adequada
ás categorias da unidade, da variedade e da harmonia,
identicas á these, á antithese e á synthese, verificadas
om nós e fóra de nós, nos limites da observação. Taes
são tambem as leis da vida, Mas nos seres finitos e
imperfeítos, em quem a realidade é sempre menor que a
poss 'bilidade, a leis da vida só se realizam gradual
mente, por periodos ascendentes e descendentes, como
indicios dã limitação da actividade: dahi as edades que
so applioam á vida limitada no tempo e no espaço:
edade de unidade, edade de variedade, edade de ha'r
monia. Tal é a noçào da vida em geral. - A vida é,
pois, uma (~ctividade íntima e 1'eg~~la1' que se desenvolvo
no tempo de conformidade com as leis constitutivas
da essencia.

Mas a vida, rosumindo as propriedades relativas á
actividade, difl'ero, porisso, da existencia. A noção de
cxistencia é mais extensiva e menos comprehensiva
que a de vida; uma cousa pode existir sem viver,
mas não pode viver sem existir; a existencia é eterna
ou temporal, a vida só se mo,stra no tempo e per
tence exclu ivamento aos seres que se realizam a
si mesmos por sua actividade íntima. - A vida, como
a actividade e o tempo, é uma propriedade subordinada
ao espirito considerado em seu interior; porque a es
sencia uma e inteira é sllperior ao tempo e á :vida.
A existencia da alma, pois, ultrapassa a vida, ou a
vida' da alma é apenas uma parte da existencia deUa.

§ 11.

Corno se realiz.a a essencia do espi?'ito na vida.

A consciencia attesta que o que a actividade do es
pirito executa na vida é a realização do p1'opr-io espirito,

24
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isto é, que elle desenvolve a sua essencia ou causa a
serie dos seus phenomenos. A vida é sempre o de
senvolvimento explicito daquillo que está implicita
mente contido no germen ou na essencia de cada es
pecie e de cada indivíduo. A relação de essencia com
a vida é identica á relação da essencia com os pheno
menos. Esta relaçã.o é necessaria num entido: é con
tradictorio que um ser possa efi'eituar na vida o que
não está m si, em seu poder: um ser submettido á
observação actua nos limites de sua possibilidade ou
de sua essencia.

Mas, a essencia do ser finito, que envolYe, ao mesmo
tempo, affi1-rnação e negaçeio, pode ,e realizar de modo
positivo ou negativo: dahi o be·rn e o mal. O bem não
B unicamente aquillo que é dictado pelo sentimento
do dever, mas tudo aquillo que é como deve ser, se
gundo a nature7.a de cada cousa. O bem moml, efi'el
tuado pela vontade livre, confoTme ás prescripções da
consêiencia, é uma fórma paTticular do bem. O mal
moral ou peccado mantem eguaes relações com o mal
em geral; um é o contrário do bem, outro o contrário
do bem maTaI ou acto livremente practicado em oppo
sição com o sentimento do bem. O bem é ainda o
que se deve fazer, o que está para a e sencia em re
lação positiva; o mal é o que não deve ser o que não
é como deve ser, o que está para a essencia em re
lação negativa.

O espirito pTactica o bem, quando practica o que elle
deve practicar; mas, que é o que o espirito deve ·prac
ticar? Realizar as suas propriedades, de conformidade
com a essencia e suas relações. Cada vez que o es
pirito obra, de conformidade com a sua natureza, o acto
é bom; quando, em sentido contrário, o acto é mau.
Assim, o bem exprime sempre alguma cousa positiva
na vida, o mal, alguma cousa negativa. Mas a ne
gação não é elemento constitutivo de nossa natureza:
é o limite que restringe as nossas propriedades. Este
elemento negativo explica a lJOssibilidade do mal e seus
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limites: a negação pode e deve se realizar, pOlsque
está em nó", mas só pode se realizar com aquellas
propriedades a que elia é inherente' porque negação
pura, não se concebe sem contradic<,.~ão. O mal é, pois,
possivel para os seres finitos, porém, não ha mal abso
luto.

São variadissimas as fórmas do bem e elo mal. Tudo
que é conforme com a nossa essencia é bem, poisque
o mal não está contido na e sencia dos seres; pOl'ém,
é mal tudo que é contra a nos a essencia.

Visto como o bem e o mal e applicam a todas as
propriedades da alma, eUes estão presentes no pensa
mento, no sentimento e na vontade. Com eifeito, cada
uma destas faculdades é sLlsceptivel de desenvolvimento
positivo ou negativo: dahi a verdade e o erro, o pra
zer e a dor, a mOTalidade e a immoralidade.

§ 12.

Delitino da alma.

O destino do espirito consi. te na realização da es
sencia inteira, como bem na vida. Para consegui-lo é
necessario que o espirito cultive cada faculdade sepa
radamente, porque uma é a condição do aperfeiçoa
m.ento das autras e todas em união mútua na pleni
tude das combinações e na universalidade das relações
della. Ligando-se ao bem expulsando o mal o des
tino do homem produz como consequencia a feliC'ida€le o
gaso puro, completo e inalteravel do bem realizado.
R' na sociedade, pela organização das diiferentes func
ções sociaes, correspondentes aos fins particulares da
naturoza humana, que o homem prosegue o seu destino.

Os fins especiaes, comprehendidos no destino do ho- .
mem, são a sciencia, a arte~ a moral, o direito, a reli
gião, a educação, a industria, o commercio e a agricul
tura. Daqnolles, alguns destinam-se á satisfacção de
nossas faculdades sensiveis, outros, ás tendencias do pen-
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sarnento, do sentimento e da vontade no complexo de
suas relações. Destes fins dous são organizados social
mente nos povos livres: o Estado e a Egreja teem
administração independente e funccionarios de sua elei
ção; uma corresponde ás 'aspirações religiosas da alma,
o outro ás aspirações qivis e politicas do homem. O
Estado é o direito organizado ou o orgam da vida
públíca, cuja missão consiste em fazer imperar a jus
tiça, em salvaguardar os direitos de todos em promo
ver o progresso das instituições, e em impidir a usur
pação jurisdiccional das diversas ordens sociaes.

A sociedade é instituida para o homem e tem por
:fim facilitar a cultura dos serGS racionaes. Portanto,
a nossa actívidade scientífica tem direito ás escholas,
aos livros, ás colIecções, aos instrumentos, a tudo quanto
é necessario para o homem se desenvolver como ar
tista, como cidadão, como agente moral e religioso.

Mas, o -destino ter·restre da alma, não pode ser sinão
parte do destino inteiro; porque, não havendo limites
na perfectibilidade humana, parece certo que a missão
do homem não se conclue neste globo, mas no tempo in
finito. E', portanto, prudente não exaltar, nem rebaixar
com excesso a vida actual. Si elIa é valIe de lagri
mas, para uns, é paraizo para outros. A vida actual
é, como qualquer situação adequada a seres finitos,
misturada de bens e de males, em graus diversos; porém,
si as fórmulas da synthese não são enganadoras, elIa
tem tambem sua originalidade, sua dignidade, sua bel
leza, e a actividade humana se desenvolve sob fórmas
e condições que só na terra podem ser achadas.
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'l'heoria do pensamento.

§ 1.

Noção ele conhecimento. Estados intellectztaes.

A intelligéncia é a faculdade geradora do conh ci
mento, a fam:tldade inve tigadora da verdade e da cer
teza, que se cultiva na ciencia. Mas nem todas as
operações do pensamento são scientífica. O conheci
mento na mais lata g neralidade do termo designa, ao
me mo tempo as manife taçóes verdadeiras e fal as,
certas e inc rtas da consci ncia ; abarca os conhecimen
tos vulgares, as opiniões individuaes, o prejuizos, as
conjecturas, as crenças7 bem como os conhecimentos
revestidos de character científico, em fórma de defini
Ção, de di isões ou de demonstrações.

Para haver conhecimento, bastam tres termo : um
subjeito, um objecto e a relação ou união delles na
consciencia. Mas, como no sentimento ha tambem uma
relação intima do espirita com as cousas, é necessario
que o pensamento tenha um character distincto.

No poneto de vista subjectivo} o pensamento é im
passivel, lim'e e progressivo. Con erva-se calmo em pre
sença do objecto, e não é perturbado nem aifectado de
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modo algum. O espirito se recolhe na refJ.ex:lo c col
loca-se ao abrigo de preoocupações extranhas; esta con
centTaçãO vem acompanhada de movimento analogo no
sentidos, pelo qual elle quer furtar-se ás influéncia
exteriores. Pori so o espirito conserva a libm'dade de
acção, necessaria na indagação da verdade~ e pode re
começar, quando qlúser, novo trabalho, conforme ou
contTário ao seu gosto. A anályse reclama jlÚZO firme,
imparcial, desinteressado; não devemos ver as cousas
como ellas nos agradam mas como são na realidade;
devemos fazer abstracção dos prejuizos que cegam, dos
habitos que captivam, dos interesses que fascinam,
d.evemos amar a sciencia por si mesma. O pensamento
independente, que se dobTa s6 á evidéncia, e obedece
s6 á força dos argumentos, é o instl'Umento que con
vem á sciencia.

Dahi resulta a possibilidade da 1'efonna constante da
vida individual e pública. -A sciencia é a emancipa
dora dos homens e dos povos; o pensamento expelle
as trevas, dissolve as falsas relações, liberta o espirito
do jugo das rotinas e os povos do jugo das tradições;
chama o eu á consciencia de si mesmo, e lhe conserva
a autonomia, al'l'ancando-o da infI.uéncia mysteriosa do
que ha de facticio e de extrailho nelle. Dahi tambem
o desenvolvimento rapido e progressivo das theorias,
como creações do pensamento. O espiTito, considerado
intelligéncia, manifesta-se, pois, pelo character predomi
nante da essencia propria na sua distincção, esponta
neidade e independencia. O pensamento é a expressão
mais pura da essencia P1'op1'ia da alma.

No poneto de vista objectivo, o pensamento se dU'ige
egualmente para a essencia propria das cousas. Exa
mina cada objecto isoladamente, analysando ou abstra
hindo, destaca-o do todo que o cu'cumda~ e obseTVa depois
cada propriedade ou cada parte em separado, isolando-a
das outras qualidades, afim de apprehender de novo
os characteres distinctivos. O espu'ito, pensando, 'pro
cede por decomposição, e separa mentalmente o que é



PSYOHOLOGIA. 191

indiviso na realidade, para que as diversas cousas, subs
Mncias e accidentes, lhe appareçam com individualidade
original, como na realidade são em si mesmas. E' assim
quo podemos estudar o pen amento, feita a abstracção
das outras faculdades que com eUe fazem uma só facul
dade.

A intelligéncia exprime, pai, entre o e piJ:ito e a
realidade uma relação de essencia p1'opria, onde os
dous termos, si bem que intimamente unidos, perma
necem dist'inctos, e até oppostos comsigo mesmos, em vez
do se penetrarem mutuamente. Esta opposição é de
signada pelo subieito e pelo objecto. No conhecimento
ha um subjeito que não é afrectado pelo objecto, e um
objecto que nãQ. é alterado pelo subjeito; ambos sub
sistem como são: o espirita deve se despojar. de suas
inclinações e prejuizos, afim de permanecer inalte
l'avel e de se manifestar, como pen amento puro, e o
objecto deve ser percebido, como é, sem que ás suas
propriedades se accr scente ou diminua alguma cousa.
AqueUa relação não muda de natureza, embora o
objecto do pensamento seja o eu ou o não-eu: o sub
jeito e o objecto, postos sempre em face um do outro,
não sofrrem modificação alguma. Mas a relação pode
Ser simples ou recíproca, caso a união do espiJ:ito seja
com um objecto conhecido, porém incapaz de conhe
cer, ou com um ser intelligente que conhece, ao mesmo
tempo que é conhecido. Demais, a relação é PI) itiva
ou negativa, em virtude da limitação do espirito.
Dahi a verdade e o erro, que chara terizam, com efreito,
a relação affirmativa ou negativa do espiJ:ito com a
essencia propria das cousas. .

A faculdade de pensaI' se manifesta na vida por uma
serie de pensamentos particulares, chamados actos ou
estados da intelligéncia. O estado inte11ectual é, ao
mesmo tempo, uma percepção, porque cada pensamento
tem seu objecto, e não se pode pensar sem e11e. O
desenvolvimento do pen amento no tempo se faz por
series, que parecem succeder-se sem interrupção. Os
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membros destas series teem alguma cousa de commum
e mesmo são ligados de duas maneiras, subjectiva e
objectiva, porque em sua qualidade de pensamentos,
elies decorrem da mesma intelligéncia, e se referem a
um ser qualquer. Mas cada termo tem egualmente sua
essencia e sua originalidade. .

A relação enb'e os estados inteliectuaes e os estados
afi'ectivos e voluntarios do espirito é a mesma das fa
culdades entI:e si. Dahi a triplice seri de actos que
se desenvolvem na vida. Um estado espiritual é, ao
mesmo tempo, determinado no poncto de vista do lJen
sarnento, do sentimento e da vontade, porém em pro
porções clifferentes.

Nossos estados intellectuaes são voluntarios num sen
tido, invol~mtarios) noutl'o. Não está em nosso poder
pensar ou não, pensar com ou sem um objecto infringir
as c'ondições e leis do conhecimento. Mas são volun
ta1"ios no sentido, de estar em nosso poder pensarmos
numa cousa ou noutra ou clirigu'müs nossa intelligéncia,
escolhermos o estado intellectual passiveI que queremos
realizar, e que determina assim o CU1"SO de nossos pen
samentos, de conformidade com as nossas conveniencias.
E' o quP. constitue a liberdade do pensamento ou cau
salidade do espirito em relação a cada um dos actos
de conheciInento.

Os estados do pensamento' são, em certos limites,
presentes ao espu-ito, por causa da extensão do senso
fntiIno no passado e no futU1"O. Esta presença é mais
ou menos consideravel, conforme o desenvolvimento da
intimidade, e pode se extender gradualmente no pas
sado e no futuro, O poder de ligar o passado ao fu
turo, de conservar o que ja não existe, e de fazer
apparecer o que ainda não existe, envolve o campo
inteu-o da intimidade, como consciencia e como senti
mento; dahi quatro combinações: consciencia do pas
sado, consciencia do futuro, sentimento do passado e
sentimento do futuro. Ha termos designativos destas
applicações do senso íntiIno, em suas relações com o
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tempo. Â. faculdade conservadora, que vê os estados
passados da alma, tem o simples nome generico de
memória. E' preciso dividir a memória, conforme a
consciencia e o sentim,mto do passado, em memória do
espirito e memória do coração. A gratidão e vin
gança, por exemplo, são actos de memória; porém são
affecções e não pensamentos, exprimem o sentimento
de uma injúria ou de um benefício que nos fpram feitos.
.A. faculdade opposta, que contempla o futuro, não tem
nome generico, mas comprehende duas especies: o
p1'esentirnento, ao qual se unem a esperança e o temor,
e a previdencia ou previsão, que tambem pode ser pre
sciencia, quándo dirigida para os factos da natureza,
regidos por leis fataes. .A. presciencia suppõe certeza,
a previdencia, simples probabilidade.

/

MemÓ1'ia. Associação das idea,s.

Memória, como manifc..tação do senso' íntimo, é a
faculdade pela qual o espirito conserva, e reproduz os
actos passados o conscientes.

Dahi o objecto e os lirnites da memóTÍa. .A. recor
dação versa sobre o complexo dos actos do eu, com
tanto que sejam passados, conscientes e pessoaes. Â.
lembrança é em si mesma um acto de pensamento,
porém o objecto della consiste indifl'erentemente em
estados do pensamento, do sentimento e da vontade: a
amplidão da memória comprehende até as nossas pro
prias lembranças e esquecimentos. Entretanto, é. certo,
não recordamos todos os factos da vida. Quaes, por
tanto, os charácteres do acto para poder ser objecto
real da m mÓTia? Em primeiro logar, os actos serão
passados. Â. recordação não versa sobre o que se está
conhecendo pela primeu.'a vez, mas sobre o que ja se
conheceu; porque a memória não é faculdade inven
tora, mas faculdade de conservação, que conserva o de
posito dos conhecimentos adquiridos.

25
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Em segundo logar, a memória retem ó os nossos
p1'OlJrios actos: quando applicamo-Ia aos nossos simi
lliantes, á sociedade, á história, é indirectamente, como
cousas quc conhecemos. Â mem6ria é, pois, a tradição
de nossa propria -vida, e por esta razão, -é ella uma
condição mais da perfectibilidade da alma.

Em terceiro logar, além daqueUas duas condições,
os actos devem ser conscientes, realizados com certo
grau de attenção. - Reconhecer um facto, não é somente
entreve-lo segunda -vez, mas re-ve-Io) com a convicção
de que eUe ja foi -visto, ou que a inttúção actual cor
responde á precedente. Ora, similliante convicção não
pode existir, si a acção anterior não foi reflectida.
N este sentido, a memória é a consciencia se exten
dendo no passado á serie inteira dos actos presentes á
alma.

A memória se desen-vol-ve proporcionalmente com a
consciencia, por ser dependencia deUa. Na consciencia
incompleta, como a do animal, só é admissivel me
mÓl'ia imperfeita, restricta a algumas associações de
imagens. Â consciencia completa como a do homem,
acarreta, como consequencia, _ uma memória -vasta e
livre,. que fica á disposição da alma. Mas, como o es
pirito não tem plena consciencia de si mesmo, no prin
cípio de sua existencia sobre o globo, a memória não
se extende até o nascimento; porém sua extensão pára
no terceiro ou quarto anuo, e nestes limites -varia, como
os espiritos.

Â memória é, ao mesmo tempo, faculdade, actividade,
força e tendencia. Â faculdade é a mesma em todos
os homens; a actividade, a força e a tendencia depen
dem elo exercicio, e clifi'erem, como os individuos. Â
actividade ela memória se manifesta em tres graus suc
cessivos: como acção de gravar no espirito, como acção
ele conservar ou saber de cór, e como acção de repro

d uzir os factos opportunamente. - São as tres funcções
d a memória: gmvação, conservação e 1'epresentação ou
reproducção. Oaela funcção se recommenda por uma
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qualidade propria: a gravação deve ser clara e viva;
a conservação, tenaz ou fiel; a representação, feliz e
facil. Oom e tas tres qualidades a memória é perfeita,
e as ?'ecordaçães são precisas; as recordações, porém,
da memória 'imperfeita são vagas e confusas, como nas
reminiscencias.

Muitos querem que a vivctcidade, tenacidade e faci
lidade da memória dependam dos processos arti:ficiaes da
mnemotechia: dependem, sim, do grau de attenção com
que os factos foram realizados; porque a memória. é
tanto mais facil e clara) quanto o espirito esteve attento
no acto anterior.

O concurso da iJnaginação e do entendimento é indis
pensavel para tornar as recordações vivas, faceis e te
nazes; porque as cousas se imprimem melhor em nós,
quando temos dellas uma imagem mais clara, e quando
nos custam mais esforços intellectuaes. Em geral,
aquelles que decoram promptamente, esquecem prom
ptamente. -.A. lembmnç,a é a recompensa do trabalho.

.A. memória é a consciencia dos act,os passados; é
uma faculdade que obedece ás leis geraes da vida iu-

. tellectual~ por consequencia, que é livre. .A. sensação
continuada, mas enfraquecida, de Helvecio; a prolon
gaçào ou reproducção das percepções de Broussais; a
hypothese das impressões da sensação no cerebro, e qual
'quer esforço do materialismo, não explicam a memória.

A mcmbria, com eff ito é livre: a successão das
reco1'dações é independente da ordem temporal dos factos.
E ta liberdade do e pirito e manifesta nos casos se
guintes : quando nos recordamos dos acontecimentos, par
tindo do instante actual para o pa sado, e do passado
para o instante actual; quando partimos de um poncto
qualquer no passado para o in tante a tual. Nada im
pede que percorramos annos inteiros em um minuto,
ou que consagremos horas inteiras na descripção de
um minuto.

As condições da memória são a consciencia e o tempo,
que se reunem na identidade pessoal. O tempo é inse-
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paraver' da mj3mória, e até pode se dizer que a reoor
dação dos nossos aotos é que nos dá primitivamente a
noção de tempo. A duração e a eonsoienoia são ele
mentos da identidade pessoal, que é a oondição funda
mental da memória, como faculdade tradicional da vida.
Mas a memória não é condição da identidade pessoal.
Locke oonftmde o pensamento, que é contínuo, com a
consciencia do pensamento, que é transitoria.

Em resumo, a recordação é a. intuição actual de um
acto anter'io'f. O acto anterior é sempre consciente,
sinão a lembrança seria impossivel, quando elle hou
vesse desappareoido do horisonte do espirito; mas o
aoto novo nem sempre se opera á luz da consoicncia,
como prova o phenomeno da reminiscencia. A me
mória consciente é mais importante para a vida espiritual.

A actividade da memória está submettida a leis.
Chamamos lei ao que é permanente e necessario numa
serie de phenomenos variaveis. Os. phenomenos, ou
são regidos por leis necessaTÍas, ou por leis da vida
espiritual. Estas, em si involuntarias, devem ser, en
tretanto, applicadas pela vontade. Neste caso, estão as
leis da actividade da memória. São duas: uma sub/ectiva,
outra ob/ectiva. A primeira depende do estado_ do espi
rito ou do coração; a segunda, das propriedades dos
objectos- e de suas relações. A lei subjectiva refere-se
ás situações da alma, e pode se expTÍmir assim: os
estados analogos ligam-se, e provocam a recordação; os
estados oppostos repellem-se, e provocam o esquecimento.

As consequencias mais importantes da lei subjectiva
são as que interessam os estados periodicos, successivos
e anormaes da vida. Sabemos agora porque se perde
a lembrança da~vigilia ao somno profundo, da loucura
ti saude, do somnambulismo ao estado normal. Sabe
mos porque os phenomenos que fogem da momória,
reapparec:em por vezes após longo intervallo, como os
acto!? da injancia, que se esquecem geralmente na edade
madura, mas que reapparecem muitas vezes na velhice, I

oom a qual tem analogia.
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.A. lei objectiva da memória refere-se ás relações
achadas entre os objectos do pensamento, feita a abs
tracção das situações da alma. E' o que, commum
mente, os psychologos chamam associaçcto das ideas.
Dous ou muitos pensamentos são associados ou se re
produzem mutuamente, quando na realidade elles não
formam sinão um só todo na consciencia. Mas cumpre
notar que nem todos os nossos pensamentos são unidos,
como auneis de uma corrente, e que as ligações das
ic1eas não são identicas para todos os espiritos. - Este
facto, tão simples, mostra que David Rume se en
ganou a respeito do princípio das associações, dizendo
que ellas são devidas a uma sorte de attracção que
arrasta as ideas umas para as outras, segundo certas
relações de causa, de contiguidade ou de similhança,
existentes nellas. A causalidade predomina, diz elle,
nos escriptos do historiador, a contiguidade nos do
annalista, a similhança na poesia. As applicações são
exactas, mas as ideas não se attrahem independente
mente .de nossa intelligéncia; a associação está sub
mettida a uma condição 1Jsychologica) que não escapou a
Reid, que a denominou h.ábito. As ideas formam uma
cadeia, quando foram unidas precedentemente pelo es
pirito ou reunidas no mesmo momento num acto total
de conhecimento; então ellas se attrahem: a que re
apparece evoca os outros membros do mesmo grupo, o
todo se reforma por tendencia inconsciente, que se
deriva da unidade da alma, e que nos induz a com
pletar cada obra; mas esta attracção depende da von
tade que reuniu as ieleas.

As associações de ideas são ele duas classes: p.mas
naturacs, fundadas nas aflinidades existentes entre as
familias ele ideas, outras accidentaes, fimeladas nas re
lações fortuitas que o tempo e o espaço poseram entre
o objecto do pensamento. Dam as leis de similhança
e de contmste, as leis de successctO e de coexistencia
que presidem á maioria das ligações de ideas. As duas
primeiras conveem ás associações accidentaes.
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Ha successão nas ideas que se desenvolver.uu no
nosso espirito, quando meditamos ou conversamos, quando
lemos um livro de história ou litteratura, quando as
sistim~s a um drama real e fictício. Ha coexistencia
entre factos que se passaram, ao mesmo tempo, num
logar, entre pensamentos que se manifestaram no mesmo
momento na consciencia. Ha contraste, entre as ideas
de alma e de corpo, entre as leis physicas e as leis
moraes, entre o sensivel e ó não sensivel. Ha simi
lhança ou affinidade, entre um princípio e suas conse
quencias, entre a causa e seus effeitos, entre lUll ob
jecto e suas propriedades, entre a imagem e as ver
dades que nella se revelam.

As associações accidentaes por successão ou coeXlS
tencia explicam as extJ:avagancias dos pensamentos que
surgem no somno, na intimidade da conversação, etc.
Só quem não tem estado numa reunião de amigos, é que
ignora que uma palavra provoca um incidente,lUlla anec
elota suscita outra, sem que exista outro laço, além do
que accidentalmente se formou no espirito dos assistente .

O desenvolvimento da memória é conforme com as
suas leis. Devem se associar as ideas com ordem dis
tribuindo-as em series naturaes ou methodicas; depois
eleve se prender o que se estudou á situação presente
e ao fim e plano da vida espiritual. O restante das
prescripçõ s relativas á cultura ela memória está com
prehendido nestas duas leis.

A divisão da memória é deduzida da lei subjectiva.
A memória é ideal, quando se refere aos principios, ás
causas, ás verdades philàsophicas; e sensível, quando
se refere aos factos, aos elementos da vida, recolhidos
pela história.

A mnemotechnia não consiste na. associação arbitrária
das cifras com os nomes, ou dos logares com datas,
mas em aIliviar a memória rebelde, sustentando-a pelos
objectos ele memória tenaz. Na educação das crianças,
devem se preferir os meios naturaes aos processos me
chanicos.
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§ 3.

199

Orga1Vif'Jaçã~ ao pensamento} como faculdade de conhecer.

o pensamento é, ao mesmo tempo, faculdade, acti
vidade, força e tendencia; porque o pensamento é
o espirito, é a razão da serie de seus actos. determi·
nados.

Neste sentido, o espirito se manifesta, oomo faculdade
de pensar ou de oonheoer; bem oomo se manifesta,
como actividade, quando elie é a razão de cada estado
do pensamento que se realiza na vida. Dahi a vida e
o destino da intelligéncia. O pensamento é destinado
a conhecer tudo que é accessivel á razão humana.
MisSão infinita, si a verdade é infinita, como ensina a
metaphysica, e que reclama tempo infinito, si é ver
dade que o homem deve efi'eituar seu destino no tempo
infinito. Quanto aos factos actualmente fóra do alcance
do homem, ou que, por sua natUl'eza, não são susce
ptiveis de determinação rigorosa na sciencia, o pensa
mento se manifesta como fé ou ~rença natural.

.A. actividade inteliectual se determina como [m'fa,
conforme a quantidade, como tendencia, segundo a fa
culdade. O vigor, o brilho, a delioadeza do pensa
mcnto variam na proporção dos individuos, e constituem
as desegualdades inteliectuaes, ao passo que a faculdade
e a actividade são as mesmas no homem.

Vejamos a Q1'ganização do pensamento, como facul
dade de conhecer, ou os instrumentos que prestam para
a organização de nossos conhecimentos.

São tres: imaginação, reflexão ou entendimento e
mzão. E' conveniente accrescentar á imaginação a sen
sibilidade externa que a completa, e que, ainda que
inherente ao corpo, está internamente unida á alma.
.A. imaginação, a reflexão e' a razão são faculdades in
ventoras que originam conhecimentos novos, e assim se
oppõem á memória, faculdade conservadora de conhe·
cimentos àccumulados.
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Observe-se a segunda antithese vis~vel ~o systema
das faculdades intellectuaes, entre a lIDagmação e a
razão, de' um lado, e a reflexão de outro. Às duas pl'Í
meiras são faculdades intuitivas, a terceira, faculdade dis
cU1'siva ou combinatoria. Observe-se ainda a opposição,
entre 'a imaginação e razão: uma fornece-nos intuições
sensiveis, a outra, intuições intellectuaes.

.A. imaginação é o pensamento applicado aos objectos
determinados, de que temos uma representação ou uma
imagem. A r.azão é o pensamento applicado aos prin
cipios universaes, de que temos uma idea: a idea está
para a imagem, como a razão paTa a imaginação. .A.
reflexão é o pep.samento applicado ja ás cousas 3ensi·
veis, ja ás cousas supra-sensiveis, que subjeitamos á
anályse e de que adquirimos noções ou conceitos.

.A. imaginação, a reflexão e a razão conconem, em
graus diversos, para a formação dos conhecimentos hu
manos. .A. primeira domina com os sentidos nos co
nhecimentos experimentaes ; a última, nos conhecimentos
especulativos; a reflexão intervem com egual funda
mento em ambas as especies. .A. imaginação e os sen
tidos fornecem ao pensamento a matel'ia das operações
que constituem a experiencia; a razão lhe fornece a
materia que transcende os limites da observação; a
reflexão é o factor C01nm~tm do· conhecimento em geral,
historico ou philosophico, e imprime á matl?ria extranha
a fórma propria ou o cunho individual do espirito.

Expliquemos esse conjuncto de relações e de di.ffe
l'enças notadas nas applicações do pensamento, e prin
cipiemos pela imaginação.

§ 4.

Imctginação.

.A. imaginação é.o sentido do espirito. Seu 'exercicio
é, como o dos orgams, limitado por objectos determinados,
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e sua funcção consiste em representa-los ao pensamento
sob a fórma de uma imagem. E' a faculdade dê indi
vidualização e de figuração que dá corpo e vestido ás
noções. Imaginar uma cousa é figura-la no espirito ou
representa-la interiormente com apparencia material,
por meio de linhas e contornos. A reflexão genera
liza, a imaginação individualiza as cousas.

De que modo a imaginação funcciona na figuração
ou individualização das cousas? Colorindo-as e dese
nhando-as com auxílio das dimensões do espaço. Num
quadro, por exemplo, os objectos representados, OCC11

pam seus lagares e são revestidos de suas cores natu
raes. A imaginação é pallida ou colorida, e essa pal
lidez passa depois ao estylo e á linguagem. Entre
tanto o colorido parece depender da vista, porque os
cegos teem a imaginação descolorida. Mas o desenho
é proprio á imaginação. Os cegos orientam-se nas
rua, e fazem a representação mental do comprimento,
largura e profundidade das partes de· um edificio; até
ha exemplos de çegos que ensinavam a geometria.

A actividade da imaginação parece não cessar. Basta
pensarmos num objecto dos sentidos ou da razão e ja
elia traça as linhas que nos approximam delies, e que
revelam o movimento da intelligéncia para cima ou
para baixo, para a direita ou para a esquerda; tomada
a sua direcção, ella esboça o objecto, como assumpto
de uma composição. A imaginação percorre o passado
o presente e o futuro; acompanha os conhecimentos, os
sentimentos e os desejos, ja para reforça-los, ja para
ultrapassa-los, ou para delinea-Ios.

Intenwdo nos conhecin'Lentos sensiveis e abstractos, elIa
fornece a imagem dos objectos individuaes e a chema
das especies e dos generoso Reproduz cada uma das
nossas sensações, suscita visões, desenvolve sons, repete
palavras, perfumes e sabores, quando os orgams termi
naram suas funcções; representa os sons por linhas:
de uma melodia faz um desenho, e de uma harmonia um
quadro. O espaço é, com eifeito, na arte o equivalente

26
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do tempo, e o movimento é uma noção commum aos
orgams da vista e do ouvido.

Intervindo nos c(fectos: a imaginação augmenta ou
diminue o prazer e o so:!frimento o amor e o odio, a
esperança e o temor, conforme ella actua em conver
gencia ou em divergencia com as inspirações do coração.

Mas nem sempre o espirito tem consciencia da acti
vidade da imaginação, mormente nas suas relações com
a natureza. A imagem que temos dos objectos parece.
vir dos sentidos; entretanto os sentidos fornecem so
mente impressões isoladas, e quando nos dão a represen
tação das cousas, é com o auxílio da .actividade synthetica
da imaginação. Oomquanto esta faculdade, diz Kant,
nos proporcione, primeiro que tudo, intuições dos ob
jectos ausentes, comtudo, ella contribue abundantemente
para o conhecimento dos objectos presentes. Por meio
della, é que se opera a synthese das impressões diver
sas proyenientes de um corpo, a combinação successiva
dos elementos multiplos das nossas percepções. Porém
raras vezes temos consciencia deste trabalho scientifico
da imaginação. I

A imaginação é subordinada ao espirito, como a parte
ao todo. Oom ella formamos um mundo de imagens,
analogo ao mundo dos corpos, e contido na unidade do
eu. A subordinação se traduz pelo preceito: que cada
um dirij a a sua imaginação, que a desenvolva de bar
monia com a reflexão e com a razão. -- Bem cultivada,
ella é poderoso auxiliar para a sciencia, para a arte, para
a virtude, para a actividade espiritual ou geral; é a
fonte da invenção, do pittoresco, do enthusiasmo, a
mãe das hypotbeses engenhosas e das criações poeticas,
a musa do ideal, sobrancein, á realidàde vulgar. Mal
cultivada, 6 a seductora do coração, a causa principal
das illusões, das superstições e das paixões.

De mais difficil appreciação são as relações da ima
ginação com as ideas do verdadeiro, do bem, do belIo,
que presidem ávida intellectual, á vida moral e ávida
artistica. E' certo que esta faculdade muitas vezes nos
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apresenta as cousas, como quereriamos que fossem, não
como na realidade são. Sua intervenção na sciencia
deve ser attentamente observada, mas não negada ou
excluida. Não acceitamos, portanto, a opinião de },IIal
lebranche, e daquelles escriptores que expulsam a ima
ginação do dominio da sciencia, como inimiga da razao,
porque não acreditamos que o espirito seja contraclicto
riamente dotado de forças hostis.

Ninguem melhor que Platão appreciou a infl.uéncia
do béllo sobre a alma pelo intermediario da imaginação.
Dahi a importancia que o grande philosopho ligou 'á
formação do gosto e seu desprezo ostensivo pelas ficções
depravadas da mythologia.

.A. perfeição da imaginação exige a pureza, a cla
reza, a perfeita determinaçao dos typos por elia creados,
sua vivacidade, riqueza e elevação. Estas qualidades
são obtidas p lo concurso das outras faculdades da
alma. .A. reflexão cultivada pelo estudo, e pelo espec
taculo das artes, concorre para a precisão e extensão
da imaginação; a razão, para sua nobreza e distincção;
o sentimento, para seu ardor e força.

Duas especies de 1'epresentações sensiveis, as relativas
aos corpos e as relativas ás almas, estão contidas na
imaginação. Elias explicam as invenções poeticas, ou
a imaginação creadora do poeta e a formação e figums
da linguagem.

Considerada quanto á o1"igem ele seus typos ou cre
ações, a imaginação se divide em productora e repro
ductora, e quanto ao 1nethodo observaelo em suas ope
rações, em imaginação poetica e chematica. No j>ri
meiro caso, a imaginação produz obras originaes: ou
imita modelos; no segundo, é poetica ou chematica, si
emprega o processo ela synthese ou da anályse na arte
ou na sciencia.

.A. imaginação c1"eadora fórma representações confor
mes ás pl'oprias noções do entendimento: inventa, pro
duz typos novos. E' assim que o sabio e o artista
dão fÓl'ma sensivel ás suas concepções na arte ou na
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sciencia. Não se pode scie:J?tificamente contestar ao
homem o poder creador, e limita-lo, na arte, á imita
çào da natureza. A arte não é UIDft cópia da realidadé,
sinão a photographia desthronizaria o desenho, e o rea
lismo seria a conclusão da esthetica. Arte sem ideal
é arte sem inspiTação, um o:ffício sem influéncia sobre
a alma. O artista, conclue H. Taine, não deve se
afastar da realidade, mas transfigura-la, dando-lhe o
cunho da vida espiritual. A arte realiza ideas e idea
liza a realidade.

A imaginação reproductora consiste na imitação de
typos antigos recebidos da natureza, ou da vida intel
lectual e moral. Quando a reproc1ucção recae sobre
creaçôes pessoas, intervem a rnernó1"ia, mas não se con
funde com a imaginação.

A imaginação poetica, a phantasia, propriamente dicta,
é o orgam da poesia e da arte, em geral, como re
presentação sensivel do bello, nas condições do es
paço, do tempo e do movimento. O que a arte ostenta
do bello) o que é ordenado, harmonico, provém do gosto
ou da imaginação ligada á razão: o que é sublime na
poesia, na musica, na architectura, o que tende ao
infinito, e repugna adaptar-se exactamente a uma fórma
sensivel, tem origem na razão pura.

A razão chematica é mais util á sciencia e se exerce
analyticamente. Oonsiste em fazer sensivel um pensa
mento geral, reservando-lhe certo character de indetermi
nação. A chema não é imagem de objecto individual, mas
representação de noção abstracta, ele Uma especie ou de
um genero. E' a descripção linear de uma especie ou
da imagem ou conceito, como se exprime Kant. . Esta
especie de imaginação ainda se refere ás sciencias mo
raes e politicas, e elabora então o ideal, de conformi
dade com as ieleas absolutas elo bem, do bello, do ver
dadeiro, do justo, do perfeito. O ideal é a chem,a de
urna idea ; é a representação mais pura e mais deter
minada ele alguma cousa de eterno que deve se rea
lizar sem fim na viela. Ha ideal para a scieneia, para
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a arte, para a moralidade, para o direito, no círculo
da viela individual, da familia, da sociedade, da huma
nidade. E' a razão que dá a idea : mas é a imagi
nação que a reveste do fórma sensivel, e faz deUa um
ideal que esclarece o caminho do hómem.

§ 5.

Razão.

São muito discordantes, e por vezes apaixonadas,
as appreciaçõos desta faculdade. Para uns, a razão é
uma fare do espirita; para outros, o espi1'ito individual
inteiro; para terceiros, o mundo dos espiritos, o Logos,
o Verbo divino. Os partidistas do progresso prezam,
e por vezes exaltam a razào; os partidistas do pas
sado a desprezam e lhe attribuem toda a sorte de in
novações e de males.

Procuremos, com tod!;!. a imparcialidade, determinar o
character e o dominio proprio da razão.

A razão não é o espirita inteiro, o se1' racional, do
tado de pensamento, de sentimento e de vontade, mas
uma phase da constituição espil:itual; é o espirito con
siderado em suas relações com as cousas supra-sensiveis,
é o orgam do divino. A razão é uma faculdade, e fa
culdade superior, signal characteristico da alma hu
mana. NeUa completa-se o cú'culo das nossas relações,
del1a o nosso espirita recebe o character de harmonia
e de universalidade. O infinito, o absoluto, Deus, a
causa e a razão das cousas, seriam enigmas indecifra
veis, si o homem não possuisse razão; é pela razão
que oUe reduz tudo á unidade de princípio, bem como
pela imaginação se reduzem a percepções á unidade
de objecto. Sem a razão o homem não conheceria sua
propTÍa natureza, porque a essencia das cousas exige
o emprego das categorias ou dos elementos da razão.
A razão é, pois, inseparavel da consciencia completa
de si.
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.A. razão é uma faculdade especial, porélll 11:10 Ó a
faculdade de raciocinar, como erradamente alguns a:ffir
mamo O racioánio é uma operação do entendimento,
não da razão; como operação consciente; suppõe a razão
ou fundamenta-se em principios racionaes, mas não
decone della, e a prova é que o raciocinio pode ser
conforme ou contrário á razão. - Si a razão discutisse
e raciocinasse, o raciocinio seria sempre exacto, o que
não é verdade: si, pelo contrário, as operações do pen
samento teem origem na reflexão, concebe-se que esta
faculdade distincta seja dirigida, ora em harmonia, ora
em opposição com a razão. - Não ha motivo; portanto,
para a distincção da razão em discu1'siva e intuitiva:
a que denominam razão discursiva, é o entendimento,
o pensamento que analysa e combina. .A. razão em si
mesma, a razão lJura é faculdade inteiramente intui
tiva; mas, sem embargo, ella pode ser considerada sob
dous aspectos, como razão formal} quando mantem re
lações com os principios logicos da identidade, da con
tradicção, da causa, e como razão especulativa, quando
mantem relações com a realidade absoluta. A razão
envolve a universalidade dos principios, tanto os que
presidem ao conhecimento, como os que presidem á
existencia.

Quaes as propriedades da razão? .A. razão é recep
tiva: é o sentido do infinito e do absoluto. O enten
dimento é espontaneo. - Esta distincção é de ma~ima

importancia - Invocamos a razão na sciencia e na vida,
mas ella não garante a verdade ele nossas asserções,
nem a bondade de nossas relações; dá-nos as leis, as
causas, os principios, porém unicamente no estado de
ideas} como material de conhecimentos supra-sensiveis;
nós, isto é, o entendimento, como pensamento espon
taneo e pessoal, é que formulamos, transformamos as
ideas em noções, as interpretamos conforme nossa -cul
tura intellectnal, como interpretamos nossas sensações.
-.A. alma, com effeito, tem leis, e estas leis, bem como
as que regem todos os seres, não são de sua inv~nção ;
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mas a regra de sua actividade, como pensamento, como
sentimento e como vontade. Ora, estas leis' são dados
da r~zão: eis porque a razão é faculdade receptiva.
E, accrescentamos a razão é llIna e a mesma, identica
em todas as edade, e em todos os espiritos; mas a
consciencia da razão varia com os individuos.

Uma das conseque'ncias importantes da receptividade
da razão é ser elia superior ao eno, bem como os
sentidos; porque os seus dados ainda não são conheci
mentos, e é só o conhecimento que pode ser affectado
ele erro. Para o espirito se enganar é necessario conhe
cer, e a ;razão não faz mais elo que deixar-lhe presu
mir o objecto do conhecimento. O erro decorre do
entendimento que analysa as relações dos sentidos e
da razão. A sensação nunca é falsa, mesmo quando o
objecto produz impressões diversas, em elifferentes pes
soas, óu na mesma pessoa, em situações dift'erentes;
porque a sensação exprime sempre a relação necessaria
do obj ecto com o orgam, relação que varia com o estado
dos orgams, mas que, em qualquer cÍJ.'cumstáncia, é como
deve ser. A sensação, porém, é militas vezes occasião
de erro, quando o entendimento não tem em consi
deração as leis gemes a que estã-o submettidos os phe
nomenos 'de sensibilidade. Isto é tarobem exacto no
mundo das ideas. A razão não engana, mas o enten
dimento é susceptivel de erro, julgando os principios
racionaes. O erro se formula no juizo, numa operação
discUl'siva elo pensamento; o domínio do erro é limi
tado pelas obras do entendimento. E' neste sentido
que se diz ela razão que lia é infallivel, e toma a accep
ção ela mesma ve?"dade, da justiça, elo bem do perfeito
em todos os generoso - Numa eliscussão: qual o adver
sario que diz a ve1'dade? Aquelie qu tem 9'azão: qual
o que está em erro? Aquelle que não tem razão. O
que é verdadeiro é mcional; o que é irracional é absurdo.

Mas, si a razão é identica á verdade, donele então
procede o erro? Da falta ele attenção) responde Mal
lebranche. «A attenção é a oração natural, pela qual
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conseguimos ser esclarecidos pela razão. lia uma 'razão
unive7'sal que esclarece a todos os espíritos ). c O erro,
responde Fenelon, resulta da precipitação. lia uma regra
interior que denomino mhzha 1'a,~ão, que me inspira a
todo o instante; eu nunca erraria, si sempre a escu
tasse, si fosse doei! e sem pl'ecipitação. Em verdade,
minha razão está em mim; porém a mz{to supe7'iO?',
que me corrige na necessidade, e que consulto, não me
pertence, e não faz parte de mim mesmo. )

Oousin se exprime no me~mo sentido, e responde
claramEfite aos adversarios da razão, aos modernos mi
sologos. c A razão não é individual, mas geral; é este
o character que constitue o valor do senso commum.
Mil razões indivi<1uaes fa11iveis não' podem receber in
fallibilidade do facto de sua reunião; porque a co11ec
ção não pode possuir a qualidade - que cada um dos
elementos de11a não possue, - Mas o senso commum é
legítimo, porque em cada homem ha uma razão geral
que, sendo a mesma em todos,. constitue a verdadeira
fraternidade dos homens, e o patrimonio commum da es~

pecie humana; sinão o senso commum é uma hypothese.)
E' quanto basta para estabelecer a soberania e a pre

eminencia da razão em qualquer especie de debate:
tal é a base do Racionalismo. Acima das seitas e das
escholas, ha a humanidade, que todos os homens de
vem respeitar. Voluntaria ou involuntariamente, a ver
dade é que todos os espiritos são govern,ados pela razão
e devem faze-la reinar em seus actos.

A razão é o laço e a lei commum dos espíritos: oa
homens ligam-se e são eguaes pela razão. Dahi - a
communhão da verdade, dos principios, do be110, do
bem, do verdadeiro, do justo, das regras da actividade
inte11ectual, affectíva e voluntaria. A razão é, pois,
nos seres finitos o reflexo da 'lmidade do mundo espi
1·itztal. - E' a tradicção platonica que se desprende do
cartesianismo, e se comple'ta no eclectismo. As ideas
innatas de Descartes, como elementos communs da razão
humana, deviam abrir espaço á concepç,ão da razão que
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fôrma o mundo espiritual, o Logos, o Verbo de Deus,
que esclarece todos os homens neste mundo, e lhes
communica sua propTÍa substáncia intelligivel. - Tal é
a substáncia da theoria da 1'azão impessoal, desenvolvida
por Cousin e seus sectariQs, por indicação dos Cartesianos.

Blanc St. Bonnet insiste .nesta propriedade da razão
e a demonstra pela anályse da ideas racionaes. Porque
são estas ideas necessa'rias; unive1'saes, absolz~tas, sobe
mnas, irnpessoas? E' porque são propriedades da razão.
Si a razão não decorre do homem, decorre de Deus.
Si decorre de Deus, as ideas que eUa nos fornece são
illcontestaveis; cumpre somente que as reconheçamos
bem, e as acceitemos como Deus no-las envia.

Esta theoria da razão impessoal é seductol'a e contém
um sentido profundo. O que ella quer é que os ele
mentos supra-sensiveis do pensamento, qualquer que
seja a denominação doHes, - ideas, categorias, leis,
causas, principios, axiomas, taes como o ser, a unidade,
o espirito, o absoluto, o bom, o "Verdadeiro, o bello,
tenham sua causa fóra do nós; acima de nós; que a
razão que no-las dá tenha, por consequencia, um al
cance objectivo; e que seja, como estes objectos, uni
versal e divina.. A 1'eceptividade da razão tem, para
nós, precisamente a mesma significação, e é um dos
mais bellos resultaclos da phllosophia moderna, e excel
lente argumento a oppor ao subjectivismo de Kant.
O essencial é não confundir a razão com seus objectos.

Mas, si a razão é a mesma, os espiritos, entretanto,
não estão egualmente' predi postos para a verdade dos
principios. - Uma cousa é possuir a mzão, outra ter
consciencia das ideas, das causas, das leis, ou fazer, uso
consciente dos principio racionaes.

§ 6.

Noção de entendimento

A reflexão designa, ora a intelligéncia em geral, o
pensamento por excellencia, como faculdade fundamental

27
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da alma, opposta á vontade e ao sentimento, ora ex
prime uma funcção particular do pensamento, a attenção
que prestamos aos nossos actos quandoC nos recolhemos
na consciencia, ora uma phase ou uma applicação do
pensamento, a intelligéncia na sua actividade expon
tanea, voluntaria, pessoal, envolvendo uma serie com
pleta de funcções e de operações. Â. primeiJ:a d:fi.
nição é lata de mais; confunde reflexão, imaginação e
razão. Â. segunda tem o vício contrário; indica apenas
um acto da reflexão, com exclusão das outras manifes
tações da actividade intellectual. Empregaremos aquella
palavra no. terceiro sentido, que é mais usual, e que
assimilha a reflexão com o entendimento, como facul
dade de comprehender, ajuizar e raciocinar, ou pensa
mento dicursivo, por opposição ás faculdades intuitivas
da alma.

Â. reflexão exprime pois, o pensamento attento, cons
ciente, espontaneo, agindo sob a diJ:ecção da vontade.
Pode se chama-la inclifi'erentemente faculdade de abstrahir,
de analysar, de generalizar, ou faculdade de compre
hender, ajuizar, conclw.T, porque as operações do pen
samento pertencem ao circulo de sua actividade. Abstra
hir é sepamr mentalmente diversos elementos que na
realidade estão unidos, para concentrar a attenção num
só; genemlizar é reunir as qualidades cummuns de mui
tps objectos, tendo antes eliminado suas propriedades
ip.dividuaes, para forma.r as noções de especie e de
genero ; analysar é determinar as cousas por uma serie
de actos de decomposição e de recomposição; estas obras
todas consistem em alguma combinação operada pela
intelligéncia~ entre as cousas e as qualidades dellas.
Oomprehender, j"ulgar, concluir, ainda é combinar, é
combinar propriedades para formar uma noção, combi
nar"noções para pronunciar um /uizo, combinar juizos
para instituir um raciocinio. - A reflexão é a faculdade
cornbinatoria da alma. Dizem ainda que ella é a facul
dade de conhecer, por ser um agente principal de nossos
conhecimentos, como p~'oductos do pensamento pessoal,
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ou factor commUID, entre a imaginação e a razão. - Para
chegar a conhecer, o entendimento, ordinariamento, co
meça por isolar o objecto; percebe cada cousa em sepa
rado, substáncia ou propriedade, feita a-abstracção das
outras; depois analysa successivamente as partes e rela
ções considerando cada elemento, afim de attingir a
verdade; a reflexão procede, pois, pela abstracção, posto
que tudo esteja unido na realidade.' Separado e redu
zido o objecto a seus elementos mais simples, o enten
dimento por operação inversa ou synthetica, o recons
troe e fórma delle uma noção mais ou menos dt3ter
minada; depois compara-o com outros, pronuncia-se so
bre sua similhanças e differenças, ajtúr.a, raciocina;
reune, finalmente, as propriedades communs a um
grupo de objectos: eliminando as propriedades indivi
duaes fórma uma especie ou um genero classifica e
gener'uliza. Tal é o conjnncto dos actos que dependem da.
reflexão, e characterizam o oflício d lIa, na formação dos
conhecimentos humanos ou na constituição da sciencia.

O entendimento tem por horisonte o complexo dos
factos e dos pr-i-ncipios, isto - é, a realidade inteira. Seu
exercicio, ora recae sobre dados dos sentidos, ora sobre
dados da razão. Dahi a serie dos conhecimentos expe
rimentaes ou metaphysicos. Mantendo relações com oou-

s sensiveis. o entendimento se determina como obse9"
vação; appli~ando-se a cousas supra-sensiveis revela-se
pela contemplação. Desta dupla direcção habitual do
entendimento, resulta a differença entr'e espiritos posi
tivos e espec~tlativos.

Mas o entendimento por vezes se engana ao deter
minar os materiaes que lhe foram communicados pelos
sentidos e pela razão' isto acontece, quando elIe nega
ás cousas uma propriedade que lhes compete, ou a:ffirma
uma que não está na essencia delIas. Dahi o er1"O,
combinaçãO viciosa do pensamento, exprimindo-se pelo
juizo, e tendo sua origem na reflexão.

Assim, o entendimento que interpreta, analysa julga
das CO\lSaS, tem necessidade de guia nos limites da
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sciencia. Dahi a necessidade da Logica, sciencia das
regras e dos principios que o entendimento deve adoptar
para conhecer a verdade, adquiJ.·ir a certeza.

§ 7.

TheMia aas funcções do entendimento:
attenç.ão, percepção, aete'rminação.

A actividade do pensamento, productora do conheci
mento, ou é considerada em si, no subjeito que co
nhece, ou nas suas relações com o objecto conhecido.
A theoria das funcçães e opemçães do entendimento,
correspondentes á distincção do subjeito e do obj cto
do conhecimento, tem seu assento nestes dous aspectos
·da vida intellectua1. As funcçães são as determina
ções subjectivas do entendimento ou trabalho esponta
neo da inteUigéncia, como orgam do espirito, feita a
abstracção do objecto. As operações são as determi
nações obJectivas do entendimento, ou as obras do pen
samento fundadas na natureza das cousas.

As funcções do pensamento são tres: attenção, per
cepção e determinc~ção. Estas tres funcções requeridas,
necessarias e permanentes em qualquer conhecimento,
são tambem as leis do pensamento, leis subjectivas,
para distingui-las dos principios absolutos que presidem
ás operações logicas.

A pl'imeira funcção do pensamento é a attenção, que
exprime uma tensão ou direcção do espirito para o
objecto que quer conhecer. Denomina-se tambem ?"e

flexão, porque o pensamento attento se reflecte no inte
rior ou torna-se reflexo. Sem attenção, não ha conhe
cimento. A attenção é voluntaria, mas nem sempre
consciente.

A força e a extensão da attenção variam e determi
nam o horisonte do espirito. EUa é fraca, muito sus
ceptível de distrahir-se, na eclade em que predomina a
sensibilidade; porisso, o melhor meio para prende.la
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nas crianças, são as exemplificações e as imagens, des
tinadas a lhes fazeI' comprehender as noções abstractas.
A attenção se desenvolve com o senso íntimo. E' im
portante, na pedagogia, dirigir gradualmente o enten
dimento dos ahimnos, de modo a fazer-lhes compre
hender com clareza os objectos que mais interessam á
humanidade.

Tão universal é a attenção como o entendimento:
dirige-se ao eu e ao não-eu, ao finito e ao infinito, á
realidade sensivel e intelligivel. A attenção penetra
na theoria completa do conhecimento. Insistimos nesta
funcção, pol'que, por te-la desconhecido, alguns escrip
tores esqueceram-se da espontaneidade da alma, e con
sideraram o conhecimento, como importação elo exterior.

No conhecimento sensivel, cumpre não confundir atten
ção com sensctção; porque a attenção não s6 pode se
exercer f6ra dos limites da experiencia, mas tambem a
mesma sensação, ora é acompanhada, ora privada de
attenção. Este último caso alguns o denominam, im
propriamente, caso de attenção instinctiva, i1"reflectida 'ou
espontanea. A attenção não é, pois, eifeito de sensa
ção exclusiva ou pl'edominante, como explica Condillac,
com o fito de confundil' a sensibilidade com a reflexão
e de introduzir subl'epticiamente a espontaneidade na
vida intellectual. Não ha dúvida que a sensação forte
desperta, excita ou pl'ovoca a attenção, mas nunca a
constitue.

Isto no conhecimento sensivel. No conhecimento
supra-sensivel, porém, a attenção é de mais difficil appre
ciação. Qual o obj~cto deste conhecimento? As leis,
as causas, os pl'incipios. I Aqui, o conhecimento .pro
cede do mesmo modo, do interior para o exterior, é
um acto da vida intellcctual. As percepções sensiveis
teem por condição o organismo sensol'io, e portanto
ellas não preexistem na intelligéncia; os conceitos de
ospecie e ele genel'O succedem ás percepçãe'.l indivi
duaes, e teem egualmente princípio na alma; é claro,
por consequencia, que sem a attenção é impossivel a
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geração de similhante conhecimento. Mas, com o co
nhecimento supra-sensivel, mndam-se as condições. Quer
seja entendido na accepção das ideas innatas, de Des
cartes, ou no' sentido que lhe deu' Leibnitz-da virt-uali
dade das ideas, quer se chame categorias ou qualquer
denominação correspondente, similhante conhecimento é
superior e a.nterior á observação, e até lhe serve de base
e de legitimidade. As noções sensiveis são adqui?'idas,
são á poster-iori, as noções supra-sensivei~ estão ligadas
exclusivamente ao de.stino actual da alma; são innatas,
á priori, ultrapassam os limites da observação.

A soluçãO. depende do sentido da palavra idea. Si
idea é um conhecimento propriamente dicto, si idea in
nata é um conhecime,nto ja feito, uma proposiçãO sub
sistente em nós, anterior á actuação intellectual, cum
pre como fez Loche, rejeitar a innatividade das ideas.
O conhecimento, com o:ffeito; é.1Jrod~tcto da actividade
intellectuaI ; é, portanto, posterior, não anterior, a esta
actividade. Eis aqui o princípio fundamental, mas que
deve ser interpretado em sua maxima generalidade.
Ora" si as ideas não são independentes da actividade
da alma, como conhecimentos ou proposições, são, en
tretanto, innatas, como p?"incipios, como beis, como puros
dctdos da razão: são virtuallinente innatas. Com efi'eito,
a unidade, a identidade, a simplicidade, a fórma, a
existencia, a actividade, a causalidade, a quantidade, a
força, como qualidades do espirito, não são· ideas origi
nárias dos sentidos, resultado da inducção, estão em
nós, independentes de nós, são incontestavelmente in
natas.. Mas a attenção é necessaria para conhecermos
o que está em nós, bem como para conhecermos as
cousas exteriores. O que, -porém, se deve dizer é que
não empregamos as ideas antes de as ter observado e
que as conhecemos logo que pensamos nellas, sem ser
mos obrigados a procura-las no exterior.

Finalmente, cumpre não confundir a origem ontolo
gica das ideas com o desenvolvimento subiectivo dos
conhecimentos. Aquellas, não estão na dependencia de
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ninguem; este, porém depende de muitas condições
internas e externas, collocadas em nós, na natureza e
na sociedade.

A segunda funcção do Ilensamento é a pm'cepção,
denominada tambem aplJe1'cepção quando applicada em
cousas não sensiveis. E' o acto pelo qual o espirito
app1'ehende, attinge, concebe o objecto sobre que recaiu
sua attenção. 1A percepção succede á attenção; por
que não bastll que o pensamento tenda para a reali
dade; é ainda necessario attingi-Ia ou percebe-la. Esta
funcção do pensamento é variadissima: está na pro
porção das aptidões intellectuaes de cada indivíduo.

Os objectos não penetram violentamente na cons
ciencia, mas por acto espontaneo da intelligéncia que
os acolhe. Aqui ainda se vê o erro do sensualismo,
em confundir a sensação com a pm"cepção: os sentidos
são meros instrumentos da percepção sensivel.

A percepção corresponde aó que alguns auetores de
nominam int'uição ou visão: é acto espontaneo que e
realiza com o concurso das faculdades receptivas. A
intuição, porém, não é exclusivamente sensivel, como
quer Kant, restringindo os conhecimentos á esphera da
experiencia; é tambem intellectual, dada pela razão,
que é a segunda faculdade receptiva do espirito.

Denomina-se determinar.ão a terceira funcção do pen
sarnento: ella resulta da união da attenção e da per
cepção, applicadas successivamente a todas as phases
da realidade. Determinar é, portanto, attingir pelo
pensamento attento as propriedades, as parte, as re
lações de um objecto até se obter delle um conhe
cimento su:fficiente. A perfeição do conhecimento de
uma cousa está na proporção da determinação della.
Quando a determinação está acabada, si, todavia, po
dermos faze-lo, o objecto fica esgottac1o e a noção é
completa. Aqui é occasião opportuna de se fazer bem
patente a distáncia que separa a sciencia humana da
sciencia divina: Deus determina tudo -e ao mesmo

,tempo; o homem determina successivamente: Deus
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sabe tudo por intuição pura da realidade; a intelli·
géncia limitada precisa de tempo iIlimitado.

A determinação é a sciencia inteira. Assim, de
grande importancia será o methodo que determinar as
cousas do modo mais regular, mais extenso e mais
profundo. Esse methodo consiste na applicação das
categorfas, que são as propriedades communs de todos

-os objectos do pensamento.

§ S.

Them'ia das opemções elo entendime'l'llo:
noção, jttizo, ?'aciocinio.

Operações do-entendimento são os diversos aspectos
do pensamento, determinado pela natureza das cousas.
São tres, porque tres são as maneiras pelas quaes o
objecto se apresenta ao espirito: noção, .7uizo, mciocinio.
Na primeira, o objecto é U1n, e deve ser conhecido na
sua essencia propria; na segunda, o objecto'é multiplo,
e deve ser conhecido na variedade de suas relações.
Na terceira, combinam-se as duas operações, comparam
se relações, ajuizam-se juizos.

As determinações objectivas do pensamento variam
conforme ~s cousas, bem como as detérminações subj ec
tivas variam segundo os espiritos.

As tres operações se resumem no conhecimento: a
noçào é o conhecimento do ohjecto considerado em si;
o juizo, o conhecimento da relação entre as noções; o
raciocínio, o conhecimento da relação entre os juizos.
A noção fornece os elementos da serie dos nossos pen
samentos; o juizo une estes elementos; o raciocinio
combina de novo estas associações parciaes, e as une
num grau superior para agrupar todos os actos num
systerna. E' assim que cada sciencia é um systema de
noções, e as sciencias reunidas formam um systema
mais vasto.
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Das operações do entendimento, a noção é a mais
simples. Elia é expressa, na linguagem pelo 8ul;stan
tivo. Tem por objecto, .guer uma substáncia ou uma
propriedade isoladamente, quer uma substáncia consi
derada numa de suas propriedades ou uma propriedade
inherento á uma substáncia, quor, em:fim, a substância
de uma substáncia ou a propriedade de uma propriedade.
Dahi os nomes simples e compostos. Denomina-se com
pre!bensão o número das propriedades que a noção pos
sue e extensão o número das espocies que elia com
prehende: a noção é tanto. mai determinada quanto mais
lata for a sua comprehensão, tanto mais universal quanto
mais consideravel for a sua extensão. Por consequencia,
a comprehensão o a oxton. ão estão na razão invorsa, uma
da outra. São subordinadas, quando, no poneto de "ista
da extensão e da comprehonsão, duas noções conteem-se
mutuamente. Dam: tudo quo se pMe a:ffu'mar do ge
nero, deve-se affirmar de cada uma de suas especies,
porque, segundo a comprehensào, o genero está con
tido na especie, e tudo que está no conteudo está tambem
no continente; tudo que so póde negar de uma especie
deve-se tambem negar do genero, porque o que está
fóra do continente está tambem fóra do conteudo;
porém não reciprocamente. Determinar a comprehen
são de um objecto, é defini-lo; determinar sua exten
são, é dividi-lo.

O iuizo é a percepção de uma relação éntre duas
noções. As duas noções são os termos do juizo, s~tb

ieito e ctttributo ou predicado. Nos juizos de attibui
ção, o attributo é propriedade do subjeito, porém as
noções podem exprimir propriedades ou substáncias.
A relação enuncia uma comparação qualquer entre no
ções quae quer. As relaçõe. pos iveis de causalidade
ou de condicionalidade, de subordinação ou de coorde
nação de anterioTidade ou de posterioridade, de egllal
dade ou de opposição, prestam-se' a juizos. O termo
da linguagem que lhe é correspondente é o ve'rbo. O
juizo formulado grammaticalniente é a proposiçãO.

28
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o raciocinio, em:fim, é a percepção de uma relação
qualquer, entre juizo~ quaesquer. Os elementos da
linguagem que exprimem as relações das proposições
comsigo +nesmas são as con:iuncções. E' conveniente
não confundir, na determinação scientifica das opera
ções do pensamento, o raciocinio com o syl1ogismo, ou
a arte de mciocinar com a arté de conchtir. A con
clusão é apenas um caso do raciocinio. Esta terceira
operação abrange as relf\ções de coexistencia, de divi
são, de negação, de opposição, como tambem as de
continencia, de razão ou de causa. O que, porém, é
verdade, é que a relação de inclusão é a mais impor
tante para o desenvolvimento do conhecimento.

O raciocinio pode ser immecliato ou meclirr.to, caso a con
clusão decorra directamente de um só juizo, ou resulte
de dous juizos combinados. O raciocínio immediato
tem só dous termos, e tem por fim determinar as re
lações contidas numa relação conhecida entre duas no
ções. Da verdade de um juizo, univeral (todo o ho
mem é perfectivel), conclue-se, por exemplo, a falsi
dade do juizo contrário (n.enhum homem é perfectível),
e da falsidade de um juizo qualquer (nada é verda
deiro), a verdade do juizo contradictorio (alguma cousa
é- verdadeira). O raciocinio mediato se compõe de tres
termos, dous extremos e um medio, unidos dous a dous
em tres proposições: maior, menor e conclusão. Os
dous pl'imeiros juizos I são as premissas ou o antece
dente; ellas conteem o termo medio ass,ociado a cada
um dos extremos; desta comparação resulta nova rela
ção que se indi ca na. consequencia. O racio0i~io deste
genero denomina-se syllogismo.

A deterrlli,nação completa da~ 0!perações do entendi
mento, bem como a the0ria do, c<'mhecimento, é da
competencia da logica:..



CAPíTULO III.

Linguag'em

§ 1.

S1'gnaes.

Signal, em geral, é um facto presente, sensivel, que
representa outro ausente" remoto ou inaccessivel aos
sentidos. Assim, tanto os phenomenos da natureza,
como as obras do espirita podem ser considerados como
signaes. Nesta accepção, porém a relação do signal
com a cousa significada, é perfeitamente iclentica com
as da inclucção e da causalidade; mas não é essa a re
lação que temos em vista neste capítulo (1). Aqui con
sideramos os signaes exclusivamente como a linguagem,
que exprime no extel'ior todos os aspectos da vida da
alma.

A linguagem comprehende a totalidade das manifes
tações elo espirita pela pantomima, pela palavra, pela
escriptma, pela mn ica. A linguagem não exprime
parcialmente a vida intellectual mas a vida inteira da
alma; por quanto, a sua missão, nas relações sociaes,

(1) Ad. Franck, Ditt. d~s Ses. philos. Signes.
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consiste em pôr-nos em communicação com os nossos
similhantes. Ora os espíritos communicam-se pelo pen
samento, pelo sentimento e pela vontade. A lingua
gmn é, pois, o complexo dos signaes, phonetioos ou
graphicos, por meio dos quaes opera-se aquella com-
municação. .

Alguns dividem os signaes em 'lJatu·raes e a1"tificiaes.
A primeira divisão comprehenele a linguagem ele ac
ção, extensiva aos gestos ao jogo ela phy ionomia ús
attitudes e movimentos do corpo, e a linguagem dos
sons inarticulados, composta dos gritos e das cliiferen
tes inflexões ou modulações ela voz. A segunda com
prehende os sons articulados, ou a palaVI·a e a es
criptura.

Esta elivisão, porém, tem um grand(3 inconveniente:
dá como resolvido o problema ela origem ela linguagem,
ou formação ela palavra.

§ 2.

Dos gestos e elos sons.

A primeira linguagem do homem é a elos gestos e
dos sons inart'iculados. E' 3. linguagem da criança ao
nascer, a que a nattueza ensina aos homens, a qu os
proprios animaes possuem na medida proporcional da
sua organização. Mas esta linguagem primitiva, e uni
versalmente comprehendiela, é impropria para exprimir
as operações mult'iplas e complioadas do pensam nto.
Os gestos e os sons são egualmente aptos para repre
sentar as paixões\ e necessidades, duas classes de phe
nomenos estreitamente unidas pela natureza; pOTque a
alegria, a tTisteza, a ch 01 era, o odio, a gratidão, teem
origem primaria numa necessidade satisfeita ou contra
riada. Os gestos teem é verdado, relação mais direota
com os movimentos da vontade, por exemplo, a ac
quiescencia, a recusa ou negação, a ordem imperativa,
a ameaça; as diversas modulações da voz exprimem
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melhor os sentimentos e as paixões. Mas, apezar disso,
estas duas linguagens são inseparaveis; porque, em
quanto a razão não vier interpor suas leis, a acçào é
seguida immediatamente dos impulsos do sentimento;
donde resulta que cada paixão pode ser designada, não
só pelos sons, como tambem pelos movimentos que ella
provoca habitualmente.

Estes_ signaes espontaneos, quando reproduzidos por
imitação scientífica, formam na musica, na pinlJura, na
esculptura, na pantomima e na dansa o que denomina
se a expressão da arte.

Th. Reid e JoufTI.'oy explicam. a existéncia destes
signaes, e a espontaneidade com que são produzidos e
universalmente comprehendidos por meio de um princí
pio elistincto e[o pensamento, que não pode confundir
se com outro qualquer, ou por meio de uma idea pri
maria, chamada 1'elação ele e.xp1'essão, que 6 para o sig
nal e a cousa significada o que para o effeito e para
a causa é a relação de causalidade (1).

Similhante explicação é inademissivel.

§. 3.

Da palav1'a.

.A. palavra e a escTiptwra, mais precisas e mais ana
lyticas que os gestos e os sons, são particularmente a
linguagem do pen amento e da vida intellectual. A
musica é especialmente a linguagem do coração e da
vida affectiva. As operações do entendimento formu
lam-se claramente na grammatica. A palana, feita a
abstracção de seus accidentes, organiza-se na gramma
tica, como o pensamento na logica: a grammatica no
seu todo, como lexicologia e syntaxe, é uma logica
práctica e popular, uma logica em acção. As noções

(1) Essais etc. essai VI, eh. V. 01weaux méla.nges, Faits et pen-
sées, etc.
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moldam-se nas palavr'as, como partes do discurso ou
elementos da linguagem; ,os juizos, nas próposições,
onde as palavtas combinam-se como as noções; os ra
ciocinios, nos periodos ou phrases que conteem muitas
proposições. Esta correspondencia é exacta, e ainda
mais exacta, si o juizo e o raciocínio, na sua mais lata
accepção, forem bem comprehendidos. Si o raciocinio
se limitasse ao syllogismo, como frequentemente ailir
mam, a phrase raras vezes seria a expressão de um
raciocinio; mas si raciocinar é perceber uma relação
qualquer entre outras relações, é evidente que qual
quer periodo é a fórma de um raciocinio, como qual
quer proposição é a enunciação de um juizo, e qual
quer palavra o involucro de uma noção,-

O juizo e o raciocínio, passando para a linguagem
oral ou escripta, reclamam palanas particulares, cuja
funcçl10 consiste em unir duas noções ou duas propo
sições entre si. E' verdade que todas as palavras, sem
exceptuar mesmo as part.iculas invariaveis, servem para
designar noçõ'es; todavia, as palanas teem certo cha
racter específico que as destina a designar ou a deter
minar esta ou aquella operação do pensamento. A ex
pressão propria da noção é o substantivo, e sabe-se que
todas as palanas podem ser tomadas substantivada
mente: o comer, o beber, os antes e os depois, os por
que, os para que são nomes communs, lia, pois, tantas
noções no entendimento humano, quantas são as pala
VTaS existentes nos diccional"ios, incluidos os nomes
pl'oprios correspondentes á noções individuaes: a lexi
cologia é a medida do número das noções.

A palana que exprime o juizo é o verbo, verbum,
a palavra por excellencia, a palavra completa, a mes
ma intelligéncia mas que fi grammaticl1 não teria ra
zão em considerar como origem de todas as outras pa
laTI'as ou como o elemento primitivo da linguagem.
Os verbos teem menos extensão que os nomes, visto
como são reductiveis a substantivos mas não os sub
stantivos a verbos. Os verbos exprimem uma relaçãO
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de af/irmaçeto, quer seja o verbo substantivo ou o ver
bo separado do attributo, quer seja o verbo attributivo
o,u o verbo com· o attributo incluido em si. Ora, a
relação não se concebe sem os termos unidos. Os
verbos não podem, pois, supprir os outros elementos
da linguagem, o que, alias, não lhe diminue o valor.
Concebemos tantas relações entre as cousas quantos
são os verbos de que dispomos. Ainda mais, o verbo
com suas modificações de pessoas, numeros, tempos,
môdos e vozes, apresenta combinações infinitas que fi
xam-se nas proposições. A variedade dos verbos serve,
pois, de medida á riqueza do entendimento como fa
culdade de ajuizar. O termo da linguagem que serve
para unir as proposições e para formular raciocinios 6
a con,juncção. Além desta funcção, os grammaticos
ainda lhe dão a de ligar muitas proposições, ou partes
da mesma proposição, quando o subjeito ou o attri
buto são compostos. A conjuncção é pois, o nexo que
une as proposições e forma os periodos. Eis porque
os raciocinios são tão multiplos como as conjuncções,
e o número dellas pode servir de regra para a appre
ciação da abundancia do entendimento, como faculdade
de raciocinar.

Assim, as partes principaes do discurso, que mani
festam ao ouvido e á vista, na palavra e na escrip
tura, as operações flmdamentaes do pensamento, são o
substantivo, o verbo e a conjlmcção. Estas tres l?spe
cies de palavras são completadas, modificadas e deter
minadas pelas especies accessorias. O substantivo tem
por satellites o pronome pessoal e o adjectivo, ja qua
lificativo, ja determinativo. O pronome põe-se em la
gar do nome, reproduzindo a noção por este designada.
O adjectivo qualificativo referindo-se á comprehensão
do nome" exprime uma qualidade da substáncia: si
esta qualidade é inherente ao objecto, temos os expli
cativos, como se vê em, homem mortal; si accidental,
os restrictivos, como se vê em, homem prudente. O
adjectivo determinativo, l;eferindo,-se, á extensão do nO)Ile,
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fa-Io significar, ou todos os individuos da classe, ou
somente alguns ou um só; e conforme as idéas que
á determinação juncta, é eUe subdiviclido em articular,
conjunctivo, interrogativo numeral quantitativo pos
sessivo. O adverbio moclifica ao adjectivo incluido ou
não no vel'bo, a que, ás mais das vezes, se juncta, e
de que tira o nome, fazendo-o exprimir os cliversos
graus, variantes ou mutações da qualidade; o que, por
ser limitado o número dos adverbios, se realiza tam
bem pelos complementos cÍJ:cumstanciaes de que são
equivalentes e nos quaes, porisso, 'e podem re olver,
como se vê deste exemplo, «A11'W muito», isto é, «SOM
1'nuito Cllmante» ou «amo em muita quantidade (1). »

A preposição liga complementos ao subjeito ou ao at
rtibuto da proposiçãO: é um termo de relação, como o
verbo e a conjuncção; mas em vez de unir o attributo
ao . ubjeito mun juizo ou uma "proposiçãO a outra num
raciocinio, declara as relações mais simples e mais ge
raes, que podemos conceber entre as cousas. A inter
jeição, finalmente, denota os sentimentos da alma: é a
nnica parte affectiva qu ) na linguagem oral ou figura
tiva representa é pecialmente as emoções e as paixões.

Julgamos sufficientes as noções expenclidas, pois que
o nosso fim foi mostl:ar unicamente as relações da 'lin
guagem com as diversas operaçõ s do pensamento, e
não dar luna theoria completa de grammatica geral.

§ 4.

Da escriptu?'a.

A escriptura regula-se, em geTaI, pelos mesmos
principias da palavra. Ponhamos de parte a proposiÇ<"'1o
ele de Bonalc1, que o alphabeto é uma revelação divina,
uma creação sobrenatural, contemporanea do homem:

(1) Dr. Aug'usto Freire da Silva, 001/1,11. de Gmm. NaC'ional.
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similhantes argumentos não provam, c0lI!-promettem as
questões.

O alphabeto fora precedido de muitos modos de es
criptura, como as linguas abstractas foram pelas linguas
pooticas, e estas pelos sons naturaes e imitativ.os das
cousas. Dos signaes abstractos, mas commodos, que
formam o que se chama escriptura ideog?'aphica, chega-se,
gradualmente, á es.criptura phonetica, que representa
os difforentes sons da voz 'ou os elementos da lingua
falada. A escriptw:a phonetica é syrtabica e alphabe
tica, isto é, os signaes representam syllabas, como a
oscriptura japoneíla, ou sons inteiramente elementares,
simples letiras, como a m,aior parte das línguas co
nhecidas.

Assim, tanto na palavra, como na escriptw'a, tudo
oxplica-se pela história, sem necessidade de rocorrer-se
ao sobrenatural. A linguagem, faliada ou escripta, ex
prime a vida da alma; transforma-se, desenvolve-se,
romonta do concreto ao abstracto, do sensivel ao não
sensivel. Seu désenvolvimento é paralielo ao espn:ito
humano.

§ 5.

Origem da linguagem.

A história apresenta duas hypotheses principaes e
oppostas concernentes á origem da linguagem: uma
theologica, outra philosophica. A primeil'a funda-se no
-systema sobrenatural da revelação; a segunda, no sys
toma das faculdades naturaes do espirito humano.' Na
concepção da primeil'a, a linguagem é uma instituição
inteiramente divina; na da segunda, uma instituição
inteil'amente humana. Esta invoca as forças proprias,
a actividade espontanea do homem; aquelia considera
no pensamento e sua manifestação somente a acção de
Deus. Deus e o homem, taes são as duas origens da
linguagem, e que foram geralmente concebidas como
exclusivas uma da Q"Q.tra, Pm;a os iheologos, o aucto];

29
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da linguagem é Deus, sem o concurso do homem;
para os philosophos, é o homem, sem o concurso de Deus.

A questão da origem da linguagem tem sido mal
formulada e mal resolvida. A linguagem expTime, e
faz parte da natureza espiritual do homem. Era pre
ciso, pois, estuda-la melhor em sua noção, em sua na
tureza, mzão, diversas manifestações, e indagar como a
linguagem individual liga-se á linguagem social. Dis
cutiram-n-a isoladamente, na sua origem, de modo frag
mentario, e as consequencias foram hypotheses, sem
grande alcance scientífico.

A hypothese theologica era incompativel com o genio
independente e original do povo grego, que não sub
jeitou-se á influéncia de systemas revelados, nem teve
escripturas sanctas; mas ella devia preced~r á philo
sophia no seio do movimento scientífico e renovador,
produzido, nos tempos modernos, pela inspiração do
christianismo.

Esta theoria é antiga, porém foi o visconde de Bo
nald quem, no seculo actual, deu-lhe' uma fórm'a ver
dadeiramente philosophica (1).
, A linguagem, é para de 'Bonald, o problema funda

mental da philosophia ou antes da vida humana) E'
no dom primitivo da linguagem, feito aos homens, que
está o poncto de partida da sciencia, a origem dos
conhecimentos momes e mcionaes, a demonstração da
existencia de Deus e da revelação, a salva-guarda do
princípio de auctoridade, a explicação da tradição c a
necessidade do poder absoluto na socieclade. Assim,
as questões debatidas entre a philosophia e a theologia,
dependem da solução do problema da origem da lin
guagem.

Sabemos que o poncto de pa?,tida da sciencia é uma 
questão antiga (2). Occuparam-se della, entre outros,

1

(1) Recherches phils. Legisl. primo Disc. prel.

(2) V. Intl'oducção, cap. V.
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SOCl'ates, Descartes, Fichte, Krause, que fixaram, antes
de de Bonald, as condições deste facto. O poncto de
pa1,tida deve ser uma verdade certa, universal e imme
diatu, e esta verdade repousa na consciencia que cada
um tem de si mesmo, Enrretanto de Bonald foi pro
cma-Ia fóra da philosophia. O dom primitivo da lin
guagem é uma verdade certa? Mas o pl'oprio auctor
a dá como uma hypothese, pedindo licença para intro
duzil-a, promettendo justifica-la mais tarde. E' uma
verdade univ61'sal? O proprio autor confessa que hoje
cumpre defende-la antes de estabelece-la. E', finalmente,
p.ma verdade immediata? Mas elia demanda uma de
monstração, o suppõe. já no homem grande número
de conhecimentos metaphysicos, cuja acquisição exige
esforços. Antes da certeza elo dom primitivo da lin
guagem, o homem preciza ter a certeza da existencia
de Deus, de si mesmo, e de suas relações determina
das com Deus. Ora, todos os homens não teem simi
lhante certeza, e ninguem a possue de modo imme
diato, na origem da propria educação espiritual.

O dom pl'imitivo da linguagem, não é, pois, o poncto
de partida da sciencia, é uma hypothese.

Si o homem recebeu primitivamente a linguagem,_
diz o auctor, existe um ser anterior, e na intelligén
cia, superior :i especie humana.

Em these geral, Deus não se demonstra, porque a
demonstração suppõe um princípio superior ao que está
em questão; e Deus é o princípio mais elevado, o prin
cípio dos principios. Tudo tem causa, só Deus existe
sem causa. E', por esta razão que a certeza da exis
tencia de Deus nos é immediata e pessoal. Possue o
conhecimento certo de Deus aquelle que pode, por si,
elevar o pensamento até Deus, Eis o fundamento
absoluto do livre exame, como condição da vida reli
giosa. Qualquer que seja, pois, a demonstração da
oxistencia de Dous, é um círculo, porque os argumen
tos, para serem procedentes, precisam ser demonstra
dos pela noção de Deus. E' assim que o dom primi-
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tivo da linguag.em, não acarreta, como consequenCla, a
existencia de Deus, mas nãó poderá ser smão uma
consequencia daquella existencia e deve receber luz de
Deus e das relações de Deus com a humanidade.

O dom primitivo da linguagem, diz de Bonalc1, li.
quida a questão da oTigem das ideas e da distincção
das verdades em gemes e pa1-ticulares. O conhecimento
do objecto das segundas cada homem adquire por si,
pelos sentidos, sem necessidade da linguagem; as ver
dades geraes, moraes ou sociaes, porém, não são conhe
cidas sinão pelas expressões que as fazem presentes e
perceptiveis ao espirito. Estas verdades estão na so:
ciedade, a qual, transmittindo-nos o conhecimento dellas,
communica-nos tambem a linguagem que ella fala.

Assim, o conhecimento das verdades sociaes, objecto
das ideas geraés, acha-se na sociedade, e nos é dado
pela sociedade; e o conhecimento das verdades parti
culares, objecto das imagens e das sensações, acha-se
em nós e é transmittido pelas relações dos sentidos.
Dam a dupla origem dos conhecimentos moraes e phy
sicos, geraes e particulares. »

Notamos, n.este trecho, primeiramente a confusão do
- auotor identificando as verdades geraes com as verda

des sociaes, e as verdades individuaes com as verda
des physicas como si todas as verdades da orelem so
cial fossem geraes, e todas as ela ordem physica, indi
vieluaes; notamos, em segundo logar, que os sentidos
poelem ser uma condição elo conhecimento sensivel ex
terror mas não são nlmca, por si sós,' a causa de um
conhecimento qualquer, porque o conhecimento forma
se no espirito e pelo espirito; além de que, como pro
varemos pela Logica, o espirito possue muitos conheci
mentos não' incluidos na divisão dQ auctor. Notamos,
finalmente, e insistimos sobre este poncto, - que o es
pirito não tem pensamento algum geral, sem a lingua
gem pública, e que assim se originam na linguagem
todos os seus conhecimentos gel"aes. Esta proposiçãO
desmascara a theoria do auotor. A linguagem é um
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complexo de signaes, isto é, de cousas sinsiveis que se
du:igem, ja á vista, ja aos ouvidos, ja ao tacto, isola
dos ou reunidos. Os sentidos são, pois, a unica ori
gem dos conhecimentos, quer sejam geraes, quer parti
culares. PlUO sensualismo.

Paremos aqui. Si exorbitamos dos limites do traba
lho que emprehendemos, a l'azão é esta: temos lid(1 e
ouvido proclamar de Bonalcl como auctoTidade incon
testavel e incontestada. Contestamos siJnilhante aucto
ridade nas duas proposições que davam o dom primi
tivo da linguagem como poncto de partida da sciencia
e com origem dos conhecimentos ou das ideas; e asse
veramos que, mesmo dentro da eschola do auctor,
muitos espiritos pensam comnosco.

Não podendo ser acceita a origem revelada da lin
guagem, pela inconsistencia scientífica dos argumentos
que lhe servem de base, voltamos naturalmente á hy
pothese philosophica.

.A. hypothese philosophica conteem tres opiniões dis
tinctas, mas não egual de valor scientífico. A primeira
affil'ma que as linguas primitivas são l'esultados ode
convenção, ou são compostas de signaes al'bib:arios.
Esta hypothese é, em si, destituida de valor e não é
protegida por auctoridade alguma scientííica. A se
gunda sustenta que a palaVl'a, no homem, é uma fa
culdade natural, desenvolvida gradualmente, como o
pensamento, e que os signaes de que ella faz uso teem
relações naturaes com as cousas. A tel'ceira, que a
linguagem decorre da propria constituição do espirito,
ou é creada por todas as faculdades hUlI).ana&, agindo
espontaneamente. A palavra é uma necessidade natu
ral ao homem (1).

Colloquemo-nos fóra do terreno elas hypotheses, e
consideremos o verdadeiro valor scientífico da linguagem.

A linguagem é interna ou mental e extel'na ou pú
blica.

(1) Renan, Origoille du Lallgage, eh. V.
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A linguagem intema é a expressão da vida interior
do eu, isto é, da vida da intelligéncia, da vontade e
do coração, no indivíduo como tal. E' um complexo
de signaes ou cousas sensiveis que repl'e entam os pen
samentos, os sentimentos e as resoluções do spirito
no mundo da imaginação; porqu como o espirito é
um seI' vivente e organizado no qual tudo liga-se a
tudo, onde as faculdades são fim e meio, umas paTa a
outras, a imaginação concorre com as ontras força., e
acompanha a actividade dellas. Dahi um comple:x;o de
signaes, corre pondentes aos actos da vida espi.Titual, e
que, sob fórma de figuras ou imagens, constituem a
linguagem mental.

O homem fala, pois, primitivamente em si, comsigo
e por si mesmo, independentemente de relações com
seus similhantes. Comparada com a vida do espirito,
vê-se que esta linguagem interior não a exhaul'e, não
exprime a riqueza, nem toda a extensão della. A vida
do espirito é, pois, mais abundante do que a liugua
gemo A linguagem é uma parte da vida espiritual.

Como parte da vida espiritual, a linguagem interior
é dominada pela vida inteira do e. pirito: não a pre
cede, manifesta-a, não a origina, submette-se ás leis
delia. E' particularmente das leis do pensamento ou
do conhecimento que depende a linguagem, porque uma
cousa, para 'ser expressa, deve ser conhecida. A lin
guagem desenvolvida é conforme á logica, o a reflecte.
Fundamenta-se na logica, mas não a logica na lingua
gem. Não é a linguagem que l)roduz o pensamento,
ao contrário, é o pensamento que produz e regula a
linguagem; porque a linguagem é uma parte do espi
rito, e a parte é subordinada ao todo. .

A linguagem é uma propriedade essencial do espi
rito, uma necessidade da natureza humana, bem como
o pensamento, o sentimento, a vontade, l1 vida. Neste
sentido, o homem não creou a linguagem. Mas si o
homem não é a causa da propriedade de faliar, é, en
tretanto, causa da manifestação desta propriedade: é
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senhor da sua linguagem propria, dirige-a, como dll'ige
os actos, dispõe delia, oomo dispõe do pensamento pro
prio, amolda-i aos seus usos e necessidades, aperfci
çoa e a extende de harrrionia com as leis de sua propria
actividade. lia, pois na linguagem alguma cousa vo
luntaria e involuntaria, como nas faculdades do espirita.

A linguaggm externa é a expressão da vida social do
homem, isto é; da sociedad , como a linguagem interna
é a expressão do indivíduo ou da vida interior do
espll·ito. Elia consiste num systema de signaes que
dirigem,se á vista e ao ouvido, e que constituem, de
um ladà, a palam'a, a linguagem oml ou phonetica, e
de outro lado, a linguagem figurativa, a pantomima e
as diversas especies de escriptura. A palavra compõe
se de vocabulos, de P1'oposições e de l:Jeriodos, correspon
dentes ás tres operações do pensamento: a noção, o
juizo e o raciocinio. A noção enuncia-se particular
mente no nome ou substantivo, o juizo no verbo, o ra
ciocinio na con/uncção. As outras especies de' vocabu
los servem para modeficar ou determinar melhor as
operações fundamentaes do espirita, como ensina a
grammatica.

A linguagem figurativa ou oral é a condição da
communicação dos seres racionaes na vida actual, e,
portanto, do aperfeiçoamento do espirita· mas não é
condição da existencia, nem da actividade do pensa
mento. Nasce, progride, declina e morre com os povos
e com as raças que a formaram.

A linguagem pública tem origem na linguagem in
dividual' porque a sociedade só existe pelos individuas
que a compõe. Oada espll'ito está em l'elação com ou
tro indirectamente, por intermedio do corpo e dos
orgams sensorios. Não s i si existem outros espíritos,
não pos o reoo]]hecer os meus similhante, sinão de
pois de haver-me aflirmado como lilll espirita unido a
um corpo, e conchúndo por analogia que certos corpos,
que eu percebo, estão egualmente unidos a espiljtos.
Do mesmo modo, para eu comprehender ·a, funcção so-
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cial da linguagem, e conversar com os meus similhan
tes, é preciso que eu tenha comprehendido que con
verso commigo mesmo, e que estas conV4}rsações ínti
mas são· analogas ás conversações públieas. E' neces
sario que eu ja tenha, num grau qualquer, a noção do
signal, antes de querer e poder servir-me de' uma lin
guagem social, quero dizer, antes de entrar numa re
lação intellectual com os meus similhantes. Ora, o
pcnsamento. de um complexo de signaes, não me pode
vir do exterior, poisque devo te-lo ja para saber que
falam commigo, hei-de toma-lo em mim mesmo e o acho
realizadQ na linguagem mental.

A linguagem interna precede, pois, a linguagem so
cial, e a actividade do espirito é uma condição preli
minar para a intelligéncia desta linguagem. O pensa
mento deve sempre preceder o signal.

Concluamos: Si a linguagep1 individual é a expres
são da vida interior~ e a linguagem social, a expressão
da vida ·pública do homepl, o indivíduo pode crear sua
linguagem individual, e a sociedade ü"u os homens I'CU

mdos, a linguagem social. A hypothese de uma reve
lação sobrenatural, é, pois, inutil, si é verdade que 9s
homens viveram sempre em sociedade.
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Theol'ia do sentimento

§ 1.

Noçâo de sentimento.

o sentimento e o pensamento são faculdades funda
mentaes da alma. São faculdades parallelas ou coorde
nadas do eu, com characteres distinctos, mas eguaes.
São forças que deverão ser desenvolvidas na educação
em perfeito equilibrio e harmonia.

O sentimento exprime entre o espiTito e as cousas
uma relação de união e de penetração; porque nas
emoções o espirito não distingue, não analy. a os ob
jectos: os dous termos unem-se ou repellem-se comple
tamente. Esta relação é positiva ou negativa, caso haja
conveniencia ou opposição entre o subjeito e o objecto,
considerados na sua totalidade: dahi o praze1' e a dor,
correspondendo á verdade e ao erro, no desenvolvimento
do pensamento.

No poneto de vista subfectivo, o sentimento é mais
impressionavel, mais dependente mais conservador que o
pen amento. O pen amento é mais calmo mais inde
pendente das circumstáncias do momento e dos pre
juizos do espirito. O sentimento ó essencialmente sub
iectivo, o pensamento é essencialmente obfectiuo: o pri-
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meiro tem por fim a felicidade do subjeito; o segundo,
a determinação das cousas.

Quando a intelligéncia detem-se em um certo modo
de comprehender, o sentimento une-se a eUa, e o es
pirito tende então a se harmonizar permanentemente
com o complexo das cousas. Este estado de senti
mento, assim fixado na vida, constitue o hábito. O
hábito tem origem no sentimento', e fórma um vinculo
no coração, apezar de ter por objecto o trabalho da
intelligéncia e as disposições da vontade, bem como a
actividade affectiva da alma. O hábito é um producto
da eSp9ntaneidade, e consiste na reiteração diaria e vo
luntaria do mesmo facto; mas, como eUe reage sobre
a espontaneidade, para submette-Ia á regra invariavel,
dahi o character quasi mechanico ou inconsciente dos
actos habituaes. O hábito e o instincto se distinguem
nisto: que o primeiro é cego, immutavel, natural, ao
passo que o segundo é adquirido, bom ou mau, acom
panhado ou privado de reflexão, e susceptivel de va
riação.

Dissemos que o sentimento é mais conservador que o
pensamento. Oom efi'eito, desde que o sentimento nos
une ás cousas e cria habitos, fixa-se e conserva-se no
espirito; de sorte que para perde-lo é necessario um
rompimento interior, que perturba a ordem da vida, e
nos ~é repugnante. Dahi o poder tmdicional do senti
mento na vida individual e tambem na vida social.

No poncto de vista objectivo, a mesma clifferença
entre o sentimento e o pensamento. O sentimento
procede por modo concreto ou synthetico, tomando o
objecto em si, na sua essencia, uma e inteira. O pen
samento, pelo contrário, procede pela abstracção e de
composição, indaganelo elos I1ttributos da causa, elo :fim
elo objecto. Porisso as cousas sensiveis e supra-sen
siveis actuam sobre 11 alma, antes el sta as conhecer
exactamente, e depõem na infancia germens ele har
monia ou ele cliscorelia. Dahi a importancia elo exmn
plo, na educação primaria elo espirito.
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A relação, pois, que o sentimento exprime, entre o
subjeito e o objecto, é uma 1'elação de essencia inteira,
cm que os dous termos penetram-se, e tendem a perder
sua propria individualidade, para se absorver um no
outro. Eis aqui porque dissemos que o sentimento e
o conhecimento são manifestações oppostas do senso
íntimo. N o primeiro, predomina a intimidade ou o cha
mcter da intei1-eZCt e do encadeamento; no segundo, o
chaJ:acter eh autonomia e da independencia.

A espontaneidade e a 1-eceptividade o:fferecem nova
linha demarcatoria entre o sentimento e o pensamento.
Ambos são espontaneos e receptivos de modo un.l.versal.
A causa dos sentimentos está, em parto, em nós, em
parte, fóra de nós, no objecto que nos a:ffecta, e que
nos é dado, ja pelos sentidos, ja pela razão. A recep
tividade do coração. exprime, ao mesmo tempo, a depen
dencia em que nos achamos, como seres finitos, da rea
liclade ensivel ou intelligivel; é a pass'ividade da alma
ou a propriedade de soffrer. lia, pois, no sentimento
reciprocidade 011 commlmidade de acção eniTe o sub
jeito e o objecto. Desta aCÇ.ão e reacção, combinadas,
nasce a emoção. As emoções variam conforme os ob
jectos que actuam sobre nós, e conforme os graus de
cultura e situa~ões spirituaes. E si, nesta relação,
compararem-se o sentimento e o pensamento, ver-se-á
o 1:J1'edominio da receptividade, no primell:o, e da es
pontaneidade, no seglmdo. O pensamento exprime a
união do subjeito e do obje'cto, com independencia re
cíproca ou distincção dos dous termos; o sentimento
exprime a mesma lmião, com dependencia ou enca
deamento.

§ 2.

Estac1{)s e ctctividade do sentimento.

A faculdade de sentir se desenvolve na vida em uma
serie contímta de sentimentos ou de emoções determi-
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nadas, que. são os estados do espirito. Em todos e11es,
ha sempre um subjeito e um objecto, e todos elles va
riam; pOl'que o sentimento não se conserva dous ins
tantes consecutivos no mesmo grau.

Os estados do sentimento combinam-se em diversas
proporções com os do pensamento e da vontade, e de
pendem uns dos outros. Os estados afi'ectivos são vo
hmtarios e involuntarios. Volunta?"ios, porque dirigimos
o coração para o objecto que nos apraz, fazendo assim
nascer esta ou aque11a ordem de sentimentos, - esthe
ticos ou religiosos, intellectuaes ou sensiveis; involun
ta?"íos, porque o sentimento -se manifesta sempre, e
nunca está sem objecto, desenvolve-se constantemente,
segundo as mesmas leis, e depende, ao mesmo tempo,
do objecto e da situação presente da alma.

Os estados passados e futuros estão, em certos limi
tes, presentes ao espirito. Dahi a gratidão e a espe
rança, sentilnentos positivos que se referem ao bem
rolizado ou esperado; o resentimento e o temor, senti
mentos negativos~ que teem por objecto o mal. A me
mória do coração está submettida ás mesmas condições
e leis da memória intellectual; leis pelas quaos não é,
entretanto, abolida a liberdade da alma.

O sentimento é ao mesmo tempo faculdade, activí
clade, força e tendencía. A faculdade de sentir, como
razão permanente da serie dos estados afi'ectivos, per
tence ao spirito. A actividade do sentimento designa
a causalidade temporal e variavel da alma. Dahi a
vida e o destino do coração; porque o homem. deve
desenvolver na vida as diversas ordens de sentimentos,
afim de manifestar os aspectos variados de sua natu
reza, e a universalidade de suas relações. Assim, o co
ração se organiza, e sente tudo que é belio, bom, justo,
sincero, no círculo individual, e na esphera mais ampla
da familia ou da sociedade.

A felicidade é o goso puro, completo, inalteravel do
b-em que se efi'eitua na vida. A felicidade augmenta
ú proporção que o coração se aperfeiçoa na arte de
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fazer o bem; e a vida do coração, como a da intelli
géncia, reclama complemento além-tumulo.

A força e tendencias do coração diversificam no in
dividuo e apr sentam, no genero, as mesmas variedades
e applicações do pensamento.

§ 3.

F'ttncções e opem,l}ões elo sent'imento.

o fundamento das funcções e operações do pensa
mento, reapparece na theoria do sentimento. -A acti
vidade do coração pode ser considerada em si, em seu
trabalho interno, ou em suas obras ou relações com o
objecto. Dahi as funcções e operc6ções do sentimento.

No poncto de vista subjectivo, a actividade do sen
timento manifesta-se. POI; tres graus successivos: incli
nação, lmião, penetração. Estas funcções, quando per
manentes na serie dos estados aifectivos, indicam a lei
do desenvolvimento do coração. A inclinctção corre pon
dente á attenção, é o primeiro movimento do coração,
e a condição do desenvolvimento ulteriol' do sentimento.
A união, cOlTespondente á percepção é o acto pelo qual
o espirito liga-se intimamente ao objecto de sua inclina
ção ou se aifeiçoa deUe. Na inteliigéncia, é distincçãO
e-luz; no sentimento, é assimilação e calor. A união
é universal, como a reflexão: o espirito pode unir-se,
ja a pessoas animadas, ja a cousas impregnadas da
personalidade de outrem e conservadas como lembran
ças ou reliquias. Devemos amar o que é divino, nas
diversas ordens da realidade, como O, bem, o belio, o
justo, o verdadeiro, com exclusão dos contrarios. A
pene"bmr:ão, emfim, cOlTespondente á determinaçãO, é o
acto pelo qual o espirito se identifica com o objecto da
sua affeição. E' o termo final da actividade do cora
Ção; é a força e plenitude do sentimento; é a emoção
viva e profunda. As duas funcções, a do entendimento
e a do sentimento, completam o seu círculo de acção.
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As tres funcçães do sentimento variam, conforme os
espiritos, a vivacidade e a constancia do coração, na
vida individual.

No poncto de vista objectivo, a actividade do senti
mento versa, ja sobre um objecto, ja sobre uma rela
ção ou combinação de relação. Dahi a opemções, que
não teem nomes distinctos, mas' correspondem exacta
tamente á noção ao juizo e ao raciocínio.

O espirito principia por desenvolver sentimentos sim
ples, que são termos elementares componentes da serie
dos estados do coração. Depois elie refere 1ms aos
outros, por via de comparação, e sente que nns se har
monizam, e podem coexistir, que outros se repeliem e
se excluem. Em:fi.m, o espn:ito combina estas diver as
relações, e deve manifestar as ordens de sentimentos
no accordo de cada um com todos, para o fim de evitar
as contmdicções na vida do coração. .A. terceira ope
ração é incumbida de introduzir a hctrmonia na activi
dade aft'ectiva. Assim, todos os generos de sentimentos
são compativeis com a natureza da alma. Nao devem
ser uns rebaixados porque são sensiveis, para exaltar
outros, porque são racionaes.. A regra do desenvolvi
mento integral do coração é, pois, a união dos senti
mentos, deixando aos sensiveis e aos Tacionaes as re
lações fixadas pela 'natureza. Quando porém, houver
conflicto, os pTÍmeiros serão então subordina,dos aos se-.
gundos. .A. harmonia e a belieza ela vida aft'ectiva da
alma dependem do accordo, não ela lucta, dos sen
timentos.

§ 4.

Divisão elos sentimentos.

.A. classificação dos sentimentos 6 um dos ponctos
mais milinc1rosos da psychologia. As de Descartes e
de Spinosa, as de muitos auctOl'es modernos, são insuffi
cientes. A vida do coração 'é muito mais rica do que
ordinariamente imaginam. Para obter uma enumeração
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completa dos a:ffectos, seria preciso estudar todos os
aspectos da alma,- como actividade, força e tendenoia,
oonforme a qualidade e a quantidade, em relação com
o bem e o mal, no passado, presente e futuro, e com
binar, além disso, estes principios de divisão, uns com
os outros. Limitar-nos-emos á consideTações geTaes.

De conformidade com a quantidade da emoção, os
sentimentos dividem-se em positivos e negativos, agra
daveis ou desagradaveis, ja como estado actMal, ja como
tendencía do coração e como infhténcía da v:ida.

E' positivo ou negativo aquelle estado do sentimento
em que o objecto se harmoniza ou não com a situação
presente da alma. Um estado positivo do coração é
mn prazer; um estado negativo lUna dor. Quando se
referem a objectos dos sentidos, o prazer e a dor deno
minam-se goso e 'so:ffrimento; quando aos objectos da
intclligéncia, alegria e tristeza. Tudo que se harmo
niza com a nossa natureza, é um hemo Neste sentido
o goso de um prazer é um bem. Cumpre, porém, não
interpreta!' esta regra, como fez o sensualismo, identi
ficando o pTazer com o bem o mal com a dor; mas
estes dous termos como medida daquelles.

Nas relações dos homens, mlútas ye?íes, em vll.'tude
da pene!' ão do sentilnento, o jlÚZO sobre o bem e
sobre o mal é falso. Dahi as a..fleições maleficas: o odio,
a inl'"eja o ciume, a vingança' quando porém, as re
lações são natmaos, entre o coração e o bem e o mal,
nascem então as a:ffeições beneficas ou sympathicas,
oomo a gratidão, a piedade, a amizade, a caridad , o
amor. Da mistura destes sentimentos oppostos, resul
tam os sentimentos mixtos, ao mesmo tempo doces e
amargos.

Mas o sentimento tom tambem referenoia com o lJCtS

sado e com o jut'tlll·o. No primeiro caso, eUe se mani
festa no contentamento e no arrependimento, na felici
dade e no remorso' no seO'undo ca o, como tendencia,'o .
o sentimento manife ta-se como presentimento, em VI ta
elo bem e do mal. .A. tendencia é positiva ou negativa.
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A primeira é um movimento de attl'acção da alma para
o bem, o perfeito, o divino, e constitue em difl'erentes
graus e relações o appetite, o desejo, a aspimção, a es
pe'rança, o amor, a segumnça, o valor. A egunda 6
um movimento repulsivo, e constitue sentimentos con
trarios: a 1-epugnancia, o tedio, a ave'l"são, o temor, o
odio, o desespe1-o, a cobardia.

De conformidade. com a q~tantidctde ou extensão, os
sentimentos são universaes ou particulares. Aquelles .
a:ffectam e agitam o coração, de modo positivo ou ne
gativo, inundando-o de felicidade, õu sublevando o fu
ror; estes, afi'eetam soment~ uma parte do coração, c
deixam-nos alguma autonomia propria, como os senti
mentos da sciencia~ da arte, da natureza e da sociedade.

De conformidade com a [moça, os sentimentos são
susceptiveis de muitas modificações; elles variam quanto
á intensidade) quanto ao 1novimento, quanto á expansão,
e quanto á cultum, Nestas diversas accepções, os sen
timentos são energicos ou fracos, vivos ou lentos, vio
lentos ou calmos-, duros ou ternos.

De conformidade com o objecto, os sentimentos são
immanentes ou tmnscendentes, como os conhecimentos;
os primeiros se referem ao eu, os outros ao não"'eu, ou
a Deus, á natureza, á humanidade, á sociedade e á
família. O sentimento de si é a base subj ectiva dos
outros, e corresponde ao pensamento e~t, na ordem dos
nossos pensamentos. Mal dirigido, este sentimento se
manifesta como amor-proprio, isto é, como O1-gulho vai
dade, lJreswmpção, al'rogancia, altivez, e estolidez. Oum
pre não confundir o sentimento interesseiro com o sen
timento acompanhado de interesse; porque a alma se
interessa por tudo que lhe causa prazer ou dor: o
sentimento interesseiro 6 egoista e pes oal. Oumpre,
egualmente, na emoção, não confundir o intm'esse dra
matico com o interesse m01-al, moveI da vontade; porque
elles podem estar na razão invel:sa, um do outro.

De conformidade com a origem, os sentimentos são
sensiveis e não sensiveis, como os conhecimentos. Os



l'SYCHOLOGIA. 241

sentimentos sensiveis referem-se a objectos determinados,
dados pela obsel'Vação interna ou externa, e se applicam,
ja a uma relação entre o~jectos determinados, como o
sentimento dos contrastes, das analogias, da symmetria,
da proporção, ja a objectos absolutos, como os senti
mentos racionaes. Os sentimentos racionaes pertencem
exclusivamente ao homem, entre os seres finitos; e se
dividem, de conformidade com o bem, com o verda
deiro, com o justo, com o belIo, com Deus, em senti
mentos moraes, intellectuaes, juridicos, estheticos) e re
ligiosos.

Os sentimentos moraes comprehendem, por exemplo,
o contentamento e o remorso, a estima e o desprezo,
a gratidão e a vingança, a sympathia e a caridade, o
sentimento da responsabilidade, da virtude, da honra,
do dever, Estes sentimentos servem de medida á mo
ralidade, do agente.

Os intellect~taes teem referencia á verdade e ao erro,
á certeza e á dúvida, aos factos e aos principios, ás ana
logias e ás antinomias, á realidade .e ao maravilhoso.

Os sentimentos juriclicos referem-se aos direitos do
homem, á egualdade, á liberdade, á associação, á pro
priedade, á familia, ao Estado, ás obrigações e rela
ções sociaes. .A. justiça é a qualidade do subjeito que
realiza com consciencia o direito; está para o direito,
como a bondade para o bem.

Os estheticos teem por objecto o belIo, o ideal, a
graça, o sublime e seus contrario, ja no domínio das
artes e da natureza-, ja na vida intelIectual e moral.
O bello é a harmonia, a essencia plenamente expan
dida na unidade e variedade de seus elementos, isto é,
o divino no finito.

O sentimento ?'eli,qioso é o mais importante delIes,
tem por objecto a Deus, o Ser infinito e absoluto, que
contém tudo na sua essencia, que é o "Verdadeiro, o
bem, o justo e o belIo sem restricção nem condição.
Bem comprehendido, este sentimento serve de comple
mento aos outros.
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Â. cult'ura dos sentimentos é, em geral, proporcionada
á cultura da intelligéncia, sobretudo nos sentimentos
raClonaes.

§ 5.

Paixões.

Paixão é um sentimento iles1'egmdo que introduz a
desordem na intelligéncia e subjuga a vontade de modo
habitual. N ao rhetorica, na arte e mesmo na philoso
phia, as paixões designam aquellas emoções vivas que
exprimem estados de sofi'rimento da alma. E' o sen
tido que lhes dão Descartes, Espinosa e muitos auctores
modernos. Entretanto a propria linguagem destingue
o sentimento da paixão. Â. pai4:ão é defeito que cumpre
combater a bem da moralidade e da justiça, e que,
portanto, só convem ás afi'eições egoistas ou maleficas,
desenvolvidas como sentimentos universaes.

Â. paixão mostra o predominio do sentimento sobre
a intelligéncia e sobre a vontade, obscmecendo aquella
e escravisando esta. Esses dous estados, entretanto,
são voluntarios e conscientes: o espirito conhece a si
tuação moral em que se acha, e a quer justificar por
excessos; porque é exacto que a paixão pode cessar,
por um esforço energico da vontade.

Â. paixão exige certa duração, porque ella se trans
fOTma em hábito. Esta condição a destingue das emo
ções bruscas e passageiras, como o furor e o terror,
que collocam o espirito em estado de não poder se re
conhecer a si proprio, e que suspendem a consciencia
e destroem a autonomia do eu. Â. paixão é mais fria,
mais calma, mais prolongada, e não supprime a reSp01'1r
sabilidade, embora intercalada com emoções violentas.

Os sentimentos susceptiveis de paixão são os egoístas
e inte'ressei1'os, que tendem a substituir as affeições le
gítimas. O interesse e a ordem moral são incompati
veis com a paixão, cujos characteres são egualmente
incompativeis com os sentimentos desinteresseiros.
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.A. divisão da paixão comprehende tres classes: paixões
sensuaes, paixões espi?"'ituaes e paixões pessoaes. .A. pri
meira comprehende a embriaguez, a devassidão e a las
civia; a segunda, o orgulho e a vaidade; a terceira, o
odio., a inveja, o ciume, a vingança, a ambição e o fa
natismo. E' falso que estas paixões nos sejam innatas.
.A. paixão é um há:bito vicioso, e, bem com o hábito,
ellas resultam da actividade espontanea do espirita,
pela reiteração dos actos. São adquiridas, devem ser
combatidas, e a extincção dellas depende de nós.
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Theol'ia ela vontade

§ 1.

Noção da vontade.

A "Vontade é a faculdade superior, a força impulsi"Va
e du:ectora que preside aos actos intellectuaes e affe
ctivos, e manifesta assim a unidade da alma. A "Von
tade, na mais completa accepção do termo, exprime
a determinação da alma no tempo. Esta determinação
é applicavel aos actos, a todos os actos da vida espiri
tual, com exclusão somente das propriedades e das leis
da actividaele.

Esta restricção é importante. O e~pirito não é a
causa temporal, não é a causa do pensamento, do
sentimento e ela "Vontade, mas deste ou daquelle acto.
Nestas circumstáncias,. o acto é voluntario. Mas. no acto
voluntario mesmo~ Cl1mpre observar, ás "Vezes a cau a
está tambem no objecto. Nestas circumstáncias, o acto
só é "Voluntario em parte. Em regra geral, porém, o
espirita nào obm sem querer, embora em certas cir
cumstáncias, obre, mau grado seu. Quando se qualifi
cam de voluntarios ou de involunta?'ios os actos practi-
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cados por agentes moraes, não se quer dizer que uns
são acompanhados, outros privados de vontade: ambos
suppõem a vontade; mas os primeiros resultam de von
tade consciente e livre, que sabe o que quer; os segun
dos, de vontade inconsciente e cega, que não sabe ou
não executa o que quer. Elles não se applicam aos
animaes, porque os animaes não são agentes moraes,
apezar de ter vontade. Os actos llabituaes, que exer~

cem tammanha inf1uéncia na vida, torna-se inconsciente,
mas não involuntarios.

E' manifestamente erronea a asseveração de que ha
duas vontades no espirito; pérem muitas manifestações
da vontade, volições multiplas, hostis e contradictorias,
como attesta o phenomeno da hesitação, que realizam-se,
quando muitos agentes provocam simultanea ou successi
vamente a actividade da alma. E' um estado de lucta
interior do espirito, anterior á decisão, e muito signi
ficativo do livre arbitTio.

Não se concebe vontáde vasia. O oby"ecto desta facul
dade são todos os estados possiveis, que se manifestam
actualmente na consciencia. Queremos um conheci
mento, queremos uma emoção agradavel; queremos até
a nossa propria vontade, como na obstinaçãO.

O acto intellectual é verdadeiro ou falso; o aifectivo,
agradavel ou desagradavel; o volnntario, bom ou mau.
Este character da vontade é de facil determinação. O
que é que devemos realizar na vida, pela vontade?
E' o bem: logo é bom todo o acto conforme ao dever, e
mau todo aquelle que lhe for contrário. O bem, como
fim da vontade, é mais extenso que a verdade e a feli
cidade, fins do pensamento e do sentimento, porque a
vontade dirige a actividade inteira do espirita para o bem,
sem exceptuar a actividade intellectual e affectiva. O bem
é, pois, a noção mais completa, quando se quer exprimir
a materia da vida, ou que se deve realizar na vida.

Deve-se distinguir a vontade c1'l. espontaneidade e da
liberdade, que egualmente se referem á determinação
propria ou causalidade dos seres.
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A espontaneidade tem mais extensão que a vontade
e a contém, como especie; é uma propriedade geral,
inherente aos seres viventes que são causa de sua activi
dade no tempo. A vontade é mais restricta, não per
tence ás plantas, mas somente aos animaes e aos ho
mens; a vontade designa a causalidade dos seres viven
tes considerados como almas.' A libe7'dade tem muitos
sentidos, mais ou menos extensos, que a approximam de
uma ou de outra daquellas qualidades. Ora é a f6rma da
espontaneidade, ora é a f6rma da vontade em geral, ora é
a vontade 3.companhada de consciencia, como nos seres ra
cionaes. N este último caso ella recebe o nome de livre
arbitrio ou de liberdade 'moral. Acceitamos esta significa
ção especial que distingue a liberdade das outras proprie
dades, egualmente expressivas da causalidade dos seres.

Assim, a espontaneidade tem um s6 character funda
mental: a causalidade; a vontade tem dous: a causa
lidade e a espiritualidade; o livre arbitrio tem tres:
causalidade, espiritualidade e consciencia. São de facil
applicação as regras da subordinação elos tres termõs:
a espontaneidade é mais extensiva que a vontade e a
liberdade; a liberdade, porém, é mais comprehensiva
que a vontade e a espontaneidade.

Podemos estudar em separado, ou cumulativamente
aquellas tres manifestaçóes da causalidade, na actividade
humana. São actos simple mente espontaneos aquelles
que pertencem á vida vegetativa do corpo' são simples
mente vohmtarios aquelles practicados pelo espirito, nos
estados inconscientes; são livres emfim, aquelles pra
cticados com consciencia e perfeita autonClmia do eu.
Os actos do corpo são espontaneos; os do espirito sào
voluntarios; porém todos nào sã.o livres.

§ 2.

Estados e actividade dn vontade.

A vontade se realiza na vida, por uma serie de actos
ou acçóes, perfeitamente determinados, que são estados
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do espirito. A relaç.ão da aoção com a vontade é. a
mesma da -noçãu com o pen amento e da emoçc7o com o
sentimento. Os estados do pensamento e do sentimento
servem de condição ás acções voluntarias, que a elies se
ligam, vi to como no espiTito tudo está unido, em vir
tude da unidade da essenoia. Mas li 1-ealização da von
tade é tambem depc1ndente de condições exteriores, mais
ou menos independentes da vontade. Podemos querer,
executar o que queremos; querer não é poder, embora
o homem pela paciencia e pela perseverança, conSIga
vencer muitos obstaculos.

Os estados da vontade são em parte involttntarios,
porque o espirito não cessa de querer; a vontade tem
sempre um objecto, e sua realização e desenvolvimento
integral são submettidos a leis e a condições. Em tudo
mais, os seus actos são 'volunta1·ios.

A vontade é faculdade, actividade, força e tendenoia.
E' fac~tldadeJ quando o espirito é a razão, uma e per
manente da serie dos actos; é actividade, quando o espi
rito realiza successivamente, como causa temporal, as
volições contidas na sua natureza. Esta aotividade se
determina como força nas fluctuações quantitativas, e
como tendencia, nas relações com os estados possiveis
envolvidos na essencia delie.

Em qualquer destas relações, a vontade figura como
poder superior ou soberano do espirito. E' mister acti
vidade para adquirir a scienoia do bem e do sentimento
do belIo, mas a vida inteliectual ou a:ffectiva tem ne
cessidade de causa que a estimule, de força que a di
rija, e tal é o objeoto da vontade. A vontade é~ pois,
a razão determinante da actividade da vida. Si inda
garmos, porém, que cousa determina a vontade, a obs~r

vação s6 pode responder que tudo é determinado por
esta faculdade, e que eUa se determina por si mesma.
A vontade pode receber a influéncia dos motivos e as
instigações, dos habitos, das paixões, dos desejos; mas
todas estás cousas não a violentam. EUa segue direc
ção propria: dahi a liberdade.
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Entretanto, a soberania da vontade só é exercida
sobre os phenomenos da vida, não sobre as propne
dades eternas. E' as im que a vontade conforma-se
simplesmente com o bem, que é uma regra, não o pro
dueto deHa. As cousas não são boas, porque as quere
mos, mas as queremos, por serem boas. As leis moraes
e sociaes não decorrem, pois, de contracto ou conven
ção alguma feita pelos primeiros homens. Oomo poder
executivo da vida, a vontade faz passar para tempo a
essencia immutavel do espirito. Este poder ainda se
realiza por principios que não são Cl'eados pela vontade.

O destino da vontade consiste em efi'eituar o bem, todo
o bem, só o bem, e em realizar o bem pura e simplesmente,
como um ser racional pode fazer, por amor do bem,
sem se desviar por considerações pessoaes. O bem do
homem consiste no desenvolvimento integral e harmo
nico de sua natureza, considerada no complexo de suas
propriedades e relações. Dahi os deveres impostos á
consciencia humana, que adstringem a vontade, respei
tando o livre arbitrio, visto como a força moral delles
depende da vontade do agente.

O bem, como o objecto unico e permanente da von
tade, recebe o nome de lei, que é um imperativo cate
gorico, como Kant reconheceu. Mas a realização do
destino da vontade, bem como o do pensamento e do
sentimento, é parcial sobre a terra, onde a lei moral
pode ser infringida, SBm punição do culpado. Assim, da
propria natureza do agente perfectivel, da universali
dade do princípio da justiça, que rege a creação, se
deduz uma sancção mais completa na vida futura, para
a lei moral, que a que resulta da opinião fiuctuante e
da justiça por vezes apaixonada dos homens.

§ 3.

Funcções e olJe1'ações ela vontac7e.

As funcções da vontade ou graus da actividade vo
luntaria são tres: disposição, projecto e 1'esolução. ElIas
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çorrespondem ás funcções do pensamento e do sentimento,
e todas devem se harmonizar na cultura geral do es
pirita.

A disposição é a clirecção do espirito para a obm
que lhe attrahe a attenção, e que eUe tende empre
hender. Esta funcção se applica a todos os actos,
embora mesmo, pela rapidez da vida, pareça se con
funclir com as duas outras. O profecto ou o designio
inclica vontáde mais reflectida que se' apodera do ob
jecto, simultaneamente attingido pelo pensamento e
ligado pelo sentimento. Na lmido paraUela com a func
ção da intelligéncia, o projecto se denomina deliberação.
O projecto e a deliberação se applicam a todos os :fins
da vida. À resoluç(to ou cleciscio é o termo final da
actividade voluntaria; ella indica a firmeza e decisão
da vontade em referencia á obra emprehendida. Quando
o espirito cessou d(~ deliberar, decide-se, e a deei ão é
immeeliatamente seguiela ela execução ou elo facto) salvo
quando depara com obstaculos imprevistos no mundo
exterior. A acção é a voliçãO realizada. Então a von
tade sae do mundo interior da Qon ciencia onde 6
Deus pode appreciar seu valor moral, e é submettida
ao juizo dos homens. E neste entido que a vontade
é a faculclade de obrctr ou de fazer como o pensamento,
a ele conhecer, e o sentimento a ele amar.

À' execuçcio, quando se refere ao agente, é a appli
cação ela resolução tomada. N o facto consu1n1Jwdo, a
vontade esteve sempre presente' si porém durante a
consummação, eUa enfraqueceu, então a execução de
tem-se; e a volição, qne eleixou de ter realização exte
rior não é irrevogavel. No primeiro caso, a decisão
final elo espirito, quando é favoravel á execução, con
tém a p1'emeditação.

Às operações da vontade são as obra' que o e pirito
executa, como causa, na vida. Oorrespondem á noção
ao juizo e ao raciocinio. Na primeira . e incluem as
aoções simples, que sao elemento na serie do estados
da vontade, taes como as obras determinadas do homem

32
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particular ou do cidadão, nas occupações da vida. À
segunda operação consiste em combinar as acções, em
desenvolve-las em referencia umas com as outras, para
a execução de um plano. Os nossos actos não devem
ser isolados, incoherentes, mas reunidos ou agrupados
pelo espirita, como meios para a consummação de um
fim commum. À terceira operação tem por objecto
encadear, em um grau superior, as relações estabelecidas
entre as acções, atar relações entre relações ja formadas,
afim de extender os planos parciaes do espirita a todas
as manifestações da vida. O verdadeiro, o be11o, o justo,
o util, são diversos aspectos do bem; os esforços feitos
para attingi-Ios ou effeitua-Ios, devem concorrer para a
realização do bem, que é o fim geral da vontade.

§ 4.

Div'isáo ela vontade.

À divisão das volições pode ser feita sobre a mesma
base da dos sentimentos, isto é, quanto á qualidade,
origem, objecto ou força dos actos, e quanto á sua re
lação com a consciencia mOI'al ou com o destino do es
pU'ito.

Quanto ti qualidade dos actos, a vontade é positiva
ou negativa, ja no seu conteudo, ja em relaç:,ão ao ob
jecto de sua escolha; ou, considerada como estado do
espu'ito, a vontade é positiva quando quer alguma
cousa, negativa, quando não a quer. E' positiva ou ne
gativa, quanto ao seu conteudo, si o objecto se har
moniza ou não com a nossa natureza. E' assim que
queremos o bem, e não queremos o mal. Entre o bem
e o mal, a vontade se manifesta como faculdadc de
opção ou de preferencia, como árbit1-o. Os objectos da
opção são multiplos, como objectos passiveis; mas podem
se reduzu' aos seis casos seguintes: « Sunt bana, sunt
mala, sunt bana mixta malis vel mala mixta banis. »

O bem, o mal e sua mistura, tomados dous a dous,
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prestam-se- ás combinações seguintes: o bem e o bem,
o bem e o mal, o bem e uma mistura ·de bem e de
mal, o mal e o mal, o mal e uma mistura de bem e
de mal, uma misnua e uma mistura. O bem puro é
termo commum aos tres primeiro. casos, o mal puro,
aos dous casos seguintes, o último oiferece bens mi tu
rados de males. - As regras' para a opção se deduzem
do :fim ou destino da vontade, e da natmeza do bem
e do mal. ...

Quanto ao objecto, a vontade é inm1anente ou trans
cendente, si recae sobre o bem proprio do eu ou sobre
o bem de outrem. .A. i1nJnanente, não é má em si, si
for entendida neste sentido: que devemos querer o
nosso bem nas justas relações com o bem de todos os
seres, que comnosco compõem a ordem universal. No
caso contTário, a vontade é egoista e culpavel. .A. von
tade tmnscenflente é desinteressada; porque tende ao bem
e ao aperfeiçoamento dos seres, com os quaes o eu
está em Telação, e deve se desenvoh-er, de conformi
dade com a ordem geral das cousas. Denominamos
ordem o movimento universal e eterno de cada cousa
para o fim que Deus lhe assignou, e de todas as causas
para o :fim supremo. .A. realização da Q1"dem univm"sal
é o obj cto da vontade trancendente.

Quanto á origem, a vontade é sensivel ou não sen
sivel, individual ou geral. .A. vontade individual tem
por objecto o bem particular que se realiza no tempo.
A vontade geml se applica ao fim eterno que se pro
segue na vida inteira. .A.cima destas duas fórmas da
vontade se colioca a vontade absoluta, indeterminada,
que abrange o bem, um e inteiro, e que cOlTesponde,
no organismo da vontade, ao coooecimento indetermi
nado, no rgani. mo do pensamento. Dam tres modos
da vontade, que se coordenam com as noções indivi
duaes, geraes e absolutas. Em sua essencia, a von
tade é absol~da, porque é a livre determinação do es
pirito, como causa primária, independente de qualquer
infl.uéncia exteriOl~. E' geral, quando prosegue, como
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fim, a realização de uma idea, que se torna ideal da
vida inteira. A individual é a vontade de um bem
determinado que se eifeitua no tempo.

Quanto á força, a ,ontade é energica ou fraca vio
lenta ou branda, viva ou lenta, dlua ou f!.exivp-l. Estas
manife tações diversas da actividade voluntaria são per
manentes ou habituaes, quando exprimem o character
e o temperamento, passageiras ou transitorias quando
notam os movimentos successivos do desenvolvimento
da espontaneidade na vida. Neste ültimo caso, estão
incluidas as vontades caprichosas, as oost'inadas e as he
roicas.

Finalmente, quanto ás relações da vontade com a
cnnsciencia do bem e do mal, ou com a vida e des
tino do espúito, ella é 11wral ou 'im'lnoral. Aquella é
a boa vontade, esta, a má vontade a vontade per
versa' uma é i)ositiya, conforme á voz interior, e con
siste na intenção de bem fazer: outra é negativa
oppo:sta. ao clictame da consciencia e reside na intenção
de fazer o mal. A boa vontade e a boa consciencia
estü.o, pois em uma relação .positiva e fortificante com
a vida moral dos sel'es racionaes. Inspiram no homem
o sentimento ela dignidade e elo valor pes oal ser
vindo-lhe de apoio nos rev zes e de animação nos
successos. A má vontade, pelo contrário, está em uma
relaçãO negativa e debilitante com a actividade e o
destino do espirito. Perturba a alma, irrita o character,
entristece a vida porque e ,tá fOl'çosamente em con
tl'aclícção com as lei da natureza e da sociedade hu
mana.

§ 5.

A. liberdade do espirito se refere, ao J;D.esmo tempo,
ao pensamento, ao sentimento e sobl'etudo á vontade;
esta liberdade quer dizer que a alma é a propria causa,
e causa primária de sua actividade, portanto que ella
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é dotada de vontade. A vontade, pois, suscita o exame
da questão do livTe arbitrio.

E' ainda poncto controvertido o valor da liberdade,
sua extensão, suas condições, suas relações com a Yon
tade, com a alma, com os motivos dos actos humanos.
Na opinião de uns, a liberdade é puramente a activi
dade espontanea, ou a actividade voluntaria ; para outros,
é a actividade consciente ou reflectida, boa ou má;
finalmente, para teTcerros é a actividade racional, diri
gida para o bem, com exclusão do mal.

Mantemos aqui a distincção, anteriormente feita, entre
liberdade, vontade e espontaneiclade; e tomamos a liber
dade na accepção moral, como exprimindo a actividade
da alma que é acompanhada de con, ciencia o que
presupp6e a yontade e a espontaneidade' porque o acto
con ciente é yoluutario e o act.o ,oluntario é espon
taneo. A liberdade é poi «a propriedade que os seres
racíonaes teem de se decidir conscientemente a fazer o
bem ou o mal:» é o que ,e denomina l-ivre arbitrio,
Uberdai"le moral ou liberda·le de opÇão. Entre a liberdade
meional e. a liberdade moral, a differença não está na
essencia, mas no grau: aquella é o ideal desta. O ho
mem de\Te, pelo livre arbitrio procurar adquirir a li
berdade racional, que é n. liberdade dinua, sempre recta
e firme, elevando-se por seu aperfeiçoamento gradual,
acima da pos ibilidade moral de mal fazer. Tanto no
bem, como no mal, o homem é livre; porém de um
lado está o uso, do outro, o abu o da liberdade.

A liberdade não é prolJriedade material porém for
mal, inherente á determinação propria e consciente.
Está para a eaMsalidade do espirito, como a fórma para
a substáncia: é a fórma reflectida da vontade. E' ver
dade que na natureza ha tambem causas, mas estas
não são voluntarias, nem conscientes: os corpos actuam,
como forças cegas e gravitam fatalmente para o seu
centro. A fatalidade é a fórma da causalidade physica,
como a liberdade é a fórma da causalidade espiritual.

A liberdade tem por dominio a vida) e mede-se exac-
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tamente pela causalidade da alma. Dahi a certeza e
a limitação da liberdade. Como o espirito não é causa
de suas propriedades, ou essencia de suas leis e con
dições de existencia, segue-se que a liberdade só é
applicavel aos actos e á successão dos estados espiri
tuaes. E', por occasião da execução elo acto, que appa-

'rece a distincção entre a liberdade moral, que se re
fere aos actos inte?"nos} con ummados ou não, e a liber
dade civil, que não recae sinão sobre os actos externos,
permittidos pela lei.

Ea duas condições} sem' as quaes, o liVTe arbitrio
seria inconcebivel: a consciRncia de si e a posse de si.

A consciencia de si suppõe que o e pil'ito pode se
concentTar em si mesmo; portanto, que pode se isolar,
e, refugiando-se em si, subtrahir-se a qualquer inftuén
cia exterior, sensivel ou nào, para obrar com esponta
neidade momentaneamente independente ou absoluta.
Assim, o ser que tem consciencia de si, tem a liber
dade em vi7·tualidarle. Mas, como o conhecimento pro
prio não é permanente na vida, segue-se que todos os
actos do agente não são sempre liVIes. A liberdade
pode existir como poder, sem existir como acto a cada
instante, nos estados periodicos e anormaes da alma.
O acto é livre, quando a consciencia propria é actual,
ou existe durante o acto. Ora, a consciencia actual de
si, é a acção consummada com conhecimento de causa,
com discernimento, com deliberação, com intenção for
mal, boa ou má, de practicar um acto determinado,
conforme ou contrário á lei.

Esta primen:a condição do liVTe arbitrio indica, ao
mesmo tempo, as cattsas que estorvam a liberdade:
aquillo que supprime ou enfraquece a consciencia actual
de si, supprime ou enfraquece, :p.a mesma proporção,
a liberdade moral e a imputabilidade dos actos. Deve
mos conhecer o acto que que'remos. A responsabilidade
cresce com o conhecimento. O desenvolvimento da
liberdade tem por condição indispensavel o da intelli
géncia.
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A segunda condição do livre arbitTio é a lJosse de si.
Obrando com intenção e discernimento, o agente pode
ceder a um constrangimento physico ou moral, que des
troe o livre arbitrio, e impede o desenvolvimento da
vontade, como a ignorancia o da intelligéncia. Este
obstaculo, entretanto, não é invencivel. O constTangi
mento physico ou coacção não tem acção sobre a con 
ciencia; pode forçar o homem a practicar aotos não
decretados por eUe, mas estes actos externos recaem
~obre o agente que commette a violencia, não sobre o
que a soffi:e. A coacção moral, pelo contrário, pode,
em .qualquer circumstáncia, ser repellida; porque a
vontade é incompressivel, não destToe, apenas enfra
quece a liberdade. Assim, o livre arbitrio é incom
pativel com toda e qualquer especie de violencia; por
que com eUe suppõe-se que a alma determina-se por
si mesma, e não recebe impulso do exterior; que a
vontade segue sua propria direcção, sem ser arrastada.

Além do constrangimento, a posse de si ainda tem
por inimigos os prejuizos, os habitos, as paixões, os
interesses, que opprimem a liberdade no interio1", ao
pas~o que o constrangimento a attrahe no exterior. ..A.
liberdade pode ficar intacta, no conflicto de influéncias
internas e externas, si o espiTÍto se conservar em per
feito estado de autonomia, dispondo da vontade, apezar
das instigações exteriores e do tumultuar das paixões.

Nestas condições, o homem é livre.' Entretanto, ob
jectam, a alma tem sempre alguma raztto de agir como
ella o faz, e assim sua vontade é determinada por um
motivo. Esta objecç"ão é uma subtileza só existente
em theoria, e que o senso commum nunca comprehen
deu. Oomtudo examinaremos os termos da questãO.

Os motivos não são causas efficir:;ntes, extranhas ao
espirito, que influam e dominem a vontade; si assim
fora, o homem não seTÍa livre ; mas sim, condições de
nossos actos, que aoompanham a vontade, sem desvia-la
do alvo a que se dirige; si assim é: o homem não
oessa de ser livre, embora obre por motivos. Oondi-
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ção exprime a relação das diversas partes de um todo,
que estão sempre junctos, umas com as outras. Esta
relação existe simultaneamente par!.]. o pensamento, para
o sentimento e para a vontade, como orgams da vida
espiritual. Oada faculdade tem as condições de sua
actividade na actividade das outras. As condições in
ternas da vontade são os motivos. .A. vontade é causa,
ou, o que é melhor, exprime a causalida.de do espiTito;
mas esta causa .não é isolada, reclama o concurso da
intelligéncia e do sentimento. Assim, os motivos teem
por fim, não obstar, mas esclarecer e auxiliar o movi-
mento da vontade. .

Os motivos são internos; são, pois, nossos pensa
mentos e sentimento, nossas ideas e paixões. Elles
nascem, ora da sensibilidade, ora da razl1.o: são noções
ou sentimentos sensiveis, referidos' a objecto determi
nado, offerecido pelos sentidos ou pela imaginação, e
noções ou sentimentos nào sensiveis, referidos a objecto
racional, como a justiça, a humanidade, Deus. E' sa
bido que a lei da vontade é o bem; portanto os moti
vos directores da alma~ forçosamente serão o pensamento
e o sentimentp de um bem. Os nomes vulgares de~tes

motivos, reconhecidos egualmente pela sciencia, são:
pmzer, interesse e dever. Os dous primeiros são sen
siveis, e consistem na satisfacção actual da sensibili
dade; tambem se denominam moveis da vontade. O
dever é um motivo racional. Elles servem de base a
ires systemas philoRophicos: a philosopbia do prazer
ou hedonismo; a philosophia do interes 'e ou utilitctrismo,
e a philosophia do dever ou racionalismo. Os dous
primeiros são systemas egoistas;. o último, um systema
moral.

§ 6.

Fatalismo.

Na denominação fatalismo incluimos a totalidade das
doutrinas contrárias á liberdade humana. Ha duas
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classes: uma funda-se na falsa noção dos motivos e da
,ontade, e ataca o priÍlCípio, a origem do livre arbitrio;
outras assentam em considerações extrinsecas, dedu
zidas da natureza de Deus, ou da natureza do homem,
e concluem negando a liberdade. De um lado, o fa
talismo psychologico, de outro lado, o fatalismo ontologico.

Das doutrinas que desconhecem a liberdade em si,
sobresaem o indifJerentismo e o determinismo; o opti
mismo é variedade desta última.

O ind'~fJe'1"entismo ou liberdade de indilj'erença consiste
em pretender-se que a vontade livTe é a que obra sem
motivo, ou que fica em equilíbrio entre motivos con
traJ.'ios. Suppõe-se, pois, que as razões que nos insti
gam a obrar, privam a alma da espontaneidade de seu
movimentos a tornam parcial e a escravizam; para ser
line, a vontade deve mostrar-se indi:fferente ao bem e
ao mal ou não seI' c1istrahida por preoccupação alguma
que a attrahia nest sentido de preferencia áquelle outro.

Esta doutrina propl'iamente falando, não nega a liber
dade, mas a torna il'realizavel; e transportada para a
thoologia, que a celebTizou, desfigura completamente o
line arbitrio.

lliais importante é o det61'minismo, que se apoia na
infiexi... el neces idad. Para os determini tas antigo
e modernos, os motivos são a causa deterrJ'l,'inante dos
actos. .li vontade é como uma balança, os motivos
como os pesos. Quando ha mn unico, a voniad' 6
arrastada; si ha muitos, a vontade se inclina inevita
velmente para o mais forte. A prova é que os actos
humanos podem ser previstos. O encadeamento que
reina na natureza governa tambem o mundo moral.
Si conhecessemos todas as causas e efi'eito , veriamos que
nada pertence ao acaso e que, pOT consequencia, não
ha logar algum paTa a liberdade na creação.

Este systema confunde o mundo moral com o mundo
physico ~ esquece que as cau as espirituaes, c sencial
mente clistinctas das outras causas, teem por attributos
fllndamentaes a consciencia, a vontade, a liberdade.

33
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A- vontade não é uma balança, mas uma força capaz
de se determinar por si; e a razão desta virtude espe
cial da vontade está na propria natureza da alma, como
a fatalidade está na natureza da materia. A vontade
mesma é que pesa os motivos que a provocam, e deci
de-se a obrar, depois de os haver discutido. Um mo
tivo unico, não decide a alma, por ser unico; poisque,
si elle tem valor para um homem, não tera para outro.
Os motivos não são, como os pesos, objecto de cálculo
rigoroso, porque são heterogeneos. E, finalmente, o fu
turo dos agentes livres, só pode ser objecto de conheci
mento provavel, de simples conjectura, mmca de cer
teza.

Esta doutrina tambem apparece sob a fórma de dete
'minis'mo 'moral, sustentando que a vontade é sempre
determinada pelo estado actual de cultura da alma.
Um dos seus mais famosos sectarios a expos com esta
fórma dilemmatica: De duas uma: ou a vontade é in
determinada, ou determinada pelos motivos. Uma von
tade indeterminada é uma actividade cega, sem razão,
um puro capricho. A vontade é necessariamente deter
minada pelo sentimento e pela razão.

E' facil de ver-se que entre a vontade indeterminada,
e a vontade determinada, ha logar para a "Vontade que
se determina por si mesma, que, desenvolvida com con
sciencia, não é indifl'erente, nem fatal.

O aptirnis'mo, como variante do determinismo, affil'ma
duas proposições: a primeiTa é que o homem não é
livre em escolher entre o bem e o mal; a segunda, que,
entre dous bens, o homem escolhe o melhor, que então
é a razão sufficiente da acção. Assim comprehendida,
esta doutrina confunde, como a precedente, a causa
determinante com a causa final ou fim. Por outro
lado, o optimismo não se applica ao estado real da
natureza humana; é um ideal para a vida moral, e
como tal, não embaraça a liberdade.

Na segunda classe, estão as doutrinas que negam o
livre arbitrio, por considerações deduzidas da natureza
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humana, e dos attributos de Deus, o materialismo, o
pantheismo e o fatalismo religioso.

O materialismo, negando que a alma seja distincta do
corpo, não pode conceder aos seres racionaes sinão a
espontaneidade que pertence á materia. A liberdade é
o estado do ser que não é obstado na realização do fim
indicado por sua natureza. Neste sentido abundam
Helvecio e Hobbes.

O pantheismo, confundindo Deus com o mundo, e re
jeitando a individualidade dos seres finitos, deve egual
mente rejeitar a actividade propria e a liberdade do
homem, como cousas incompativeis com a causalidade
absoluta. O livre arbitrio, diz Espinosa, é um prejuizo;
a vontade é necessariamente determinada pela intelli
géncia.

Julguemos este systema pelas suas consequencias:
negação de toda a contingencia; negação da individuali
dade e da liberdade; negação de toda a differença essen
cial, entre a virtude e o vício, entre o justo e o injusto.
Estas consequencias, contrárias aos dados da experiencia
e da psychologia, provam a falsidadé dos argumentos
donde são rigorosamente deduzidas.

O fatalismo 1"eljgioso rejeita, com pezar, a liberdade
do homem por ser inconciliavel com os attributos de
Deus. Intimado a escolher entre as qualidades moraes
do creador e as das creaturas, incapaz ele harmoniza
las, elie sacrifica o homem a Deus. Deus é omnipo
tente, e, em consequencia, sua vontade se realiza, quer
"queiramos, quer não; o homem é um instrumento nas
mãos do Senhor: «o homem põe e Dells dispõe ~, é
inutil procmar o perigo ou evita-lo; chegada a hora,
cumpre morrer; cumpre ir, como a folha, para onde a
providéncia qu r: (;Fata volentem ducunt, nolentem
trahunt J. Tal é o fatalismo musulmano. Deus é a
bondade infinitct; Deus sabe tudo, conhece o futmo,
como o passado, e sua presciencia é infallivel. Si os
nossos actos futuros ja estão fixados no pensamento
divino, como pensar seriamente que o homem é livre?



260 CAPíTULO v.

NãO ê pretender que a -vontade humana pode modifi
car as verdades inscriptas no pensamento cliYino? .A.
liberdadc humana é impossi-vel, ou Deus não existe.

Esta argumentação assignala a contl'adicçãO do finito
e do infinito. Ha duas ordens de verdade que se
g~mdo algtms, devem ser ac1mittidas, quando se suppõe
que elias não são diametralmente oppostas, que o desac
cordo 'reside na nossa incapacidade de attingÍl' o nexo.
Mas quando estamos con-vencielos de que as duas or
dens se destroem, 6 neces ario optar; porque o e pÍl'ito
não pode diyidir-se, e -vi-ver em guerra comsigo mesmo.
« Quando dua. acções contrárias são excitadas no m smo
subjeito, diz Espinosa, certa mudança e ha de op rar
necessariamente em ambas, ou em uma só, até que
cessem de ser contrárias». N o caso vertente, a mu
dança que se opera. nos spÍl'itos especuluti-vos, é a exclu
são da liberdade. Pensamos que a mudançn. de-ve re
cair na relação dos dous termos, e que a ont1:adicção
provém unicamente de uma concepção incompleta dos
attributos de Deus.

A omnipotencia por exemplo, não é o poder de tudo
fazer mesmo o impossi-vel, mas o poder que Deus
possue de rea).izar sua essencia com auctoridaele sem
limite. Ora, na questãO vertente o imposNi-vel é quc
um ser que não se determina por si mesmo, seja livre,
e que um ser não seja livre, quand{) naturalmente tem
a facl,udade de se determinar por si mesmo. A liber
dade é uma necessidade pam os seres racionaes; a ra
zão c1ella está em Deus, e de-ve ser re peitada pela
-vontade cliYÍna. .A. autonomia do eu não é limite ou
obstaculo, antes testimunha a soberania e grandeza de
Deus: ha mais poc1er em crear seres livres, do que
em fazer escra-vos. Deus não poc1e temer a nos a in
depenc1encia, porque o homem é incapaz ele perturbar
a Ol'c1em universal.

.A. bondade e a sancticlade de Deus tambem não são
contrárias á liberdade do homem; porque, si objectam
que o li-vre arbitrio é a origem do mal, o qual é excluído
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da vontade divina, hão de concordar que elle é, por
outro lado, a origem do bem moral, nos limites de
nossa actividade.

A presciencia divina é o argumento mais forte do fa
talismo relipioso. «A presciencia de Deus suppõe que
as cousas füturas exi tirão em tal tempo, em tal ordem,
e com taes cireumstáncias, e não de outro modo. POl'
que, si alguma cousa futura fosse contingente, ou in
certa, ou dependesse da vontade do homem, isto é,
podesse acontecer ou não acontecer, Deus não poderia
prever que ella existirá certamente: poisque ha con
tradicção em poder se conhecer uma cousa como certa,
quando não o é, e Deus mesmo poderia somente adi
vinhar a existencia della. Mas, si a presciencia divina
suppõe a existencia certa das cousas futuras, suppõe
tambem sua existencia necessa1'ia ».

A resposta é unanime. O livre arbitrio nada tem
que temer da presciencia. O tempo, dizem, não existe
para Deus, a successão é para o homem, e a prescien
cia não é sinão a omnisciencia. Deus conhece o futuro
como o presente, de modo infallivel, mas, conhecendo
os áctos humanos, Deus não os ]J1'ecletermina, deixa-os
como são, não altera-lhes a qualidade de actos livres.
Os factos futuros não acontecerão porque Deus os preve,
mas Deus os preve, porque elles acontecerão.

Assim comprehendida, a presciencia divina, em har
monia com a contingencia e necessidade das cousas,
concorda perfeitamente com a liberdade do homem.

§ 7.

Ha auctores que sustentam que a liberdade, sendo
um facto, não pode, como tal, ser· demonstrada; porque
demonstrar ó mostrar pela causa, e o que é line é
accidental ou sem causa. Este raciocinio confunde a
propriedad~ com as suas manifestações. Os actos livTes,
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com ef!'eito, são contingentes, e não podem ser demons
trados; mas a liberdade mesma é um attributo neces
sario da alma, e nessa qualidade, é perfeitamente demons
traveI. O determinismo dGve demonstrar os actos; nós
demonstraremos a liberdade. Esta demonstração se
deduz da natureza da alma, dos factos da vida attesta
dos pelo testimunho do senso íntimo e do senso com
'tnum, e das relações da liberdade com -a modem moral
do mundo.

A razão ou fundamento da liberdade está no espi
rito que, como causa efficiente, produz actos no tempo,
e que, como substáncia intelligente, os reconhece á
proporção que elles passam da possibilidade á realidade.
A intelligéncia faz a vontade consciente, e a fórma desta
propriedade é a liberdade. As dúvidas relativas ao
livre arbitrio proveem da noção de causa. Para com
prehender-.se a causalidade do espirito, cumpre consi
derar o eu de um ládo, em sua 'phase immutavel, em
sua essencia, uma e inteira, de outro lado, em seu as
pecto moveI, na serie de suas modificações interiores.
O que se denomina relação de razão determinante ou de
causa, é a relação de um ser com suas proprias modi
ficações, com seus estados determinados. O espirito é,
pois, a causa e a causa primária de seus actos, e, em con
sequencia, nossos actos não são determinados uns pelos
outros: a expressão desta causalidade espiritual é a von
tade. Embora com condições e leis, a vontade é sem
pre a faouldade de se determinar por si mesma. Si esta
faculdade é consciente, não e cega, si quando determina os
actos, é só determinada pelo espirito, actuando como von
tade, isto é, por si mesma, si segue seu proprio impulso,
não ha dúvida· que a vontade é livre. Ora, tal é pre
cisamente a noção da vontade humana, que nos foi dada
pela observação psychologica, e esta noção corresponde
perfeittLmente á noção de um ser racional dotado do
conhecimento de si mesmo. Ter consciencia de si é
concentrar-se no interior, isolar-se momentaneamente ou
subtrahir-se a qualquer influéncia exterior. A liber-
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dade é a expressão deste movimento de concentração,
pelo qual o espirito se conhece, possue-se, e governa-se
a si mesmo. A razão do livre arbitrio, pois, está na
propria natureza do espirito. .

Este argumento é confirmado, como facto, pelo tes
timunho da consciencia. Livre é o agente que faz o
que quer nos limites do seu poder, sem ignorancia,
nem constrangimento. No dominio dos factos, cessam
todos os ardis da argumentação. Nem o fatalista, nem
o sceptico aceitarão a aposta que tiver por objecto um
facto practicado por agente livre.

O senso commU'1n ou a consciencia do genero humano
confirma a revelação da consciencia individuaL Os po
vos teem leis e costumes sanccionados por penas: admit
tem, pois, a responsabilidade do homem. Finalmente,
quem nega o livre arbitrio, deve negar as qualidades
que characterizam o homem, como agente moral, e o
distinguem do bruto. Sem a liberdade é impossivel a
ordem moral do mundo. A imputabilidade mede-se
pelo grau de liberdade empregado pelo agente: o acto
é meritorio ou culpavel ; merecer é fazer o bem, quando
pode-se optar entre o bem e o maL O merito é a
medida da moralidade. . O hábito de fazer o bem, a
virtude, não se adquire sem lucta e suppõe a victória
permanente do dever sobre o poder arbitrario da von
tade. O dever é uma necessidade moral, necessidade
livremente satisfeita. A lei moral, emfim, differe das
leis physicas, porqu~ se dirige a seres racionaes, que
sentem a obrigação de executa-la, e, ao mesmo tempo,
a possibilidade de infringi-la. Assim, pois, os elemen
tos do mundo moral não se podem. manter com a abs
tracção da liberdade humana.

A metaphysica, bem comprehendida, confirma o liV1'e
arbitrio. .A. liberdade do homem não pode ser fundada
sinão na liberdade divina, e della se deduzir, pelo prin
cipio de similhança entre o homem e Deus.
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CAPÍTULO I.

Equilibrio elas faculdades

§ 1.

Oombinações das faculdades.

Estudamos as tres faculdades -fundamentaes da alma
em si mesmas, e nas suas relações geraes; estudemo
las agora sob outro poncto de vista, na combinação de
umas com as outras. O pensamento fórma com o pen
samento, com o sentimento e com a vontade nove com
binações binarias e vinte e septe combinações de tres
termos. As .forças do espirita não actuam isoladamente;
estão mutuamente ligadas entre si, por um nexo in
terno de condicionalidade.

Vamos observar o jogo das faculdades nos diversos
graus' das suas combinações. Devemos verificar como o
pensamento, o sentimento e a vontade modificam-so,
ou, unindo-se, determinam-se reciprocamente, como as
faculdades da alma se equilibram, e quaes os resultados
do seu concurso, para o conjuncto da vida espiritual,
para os sexos, os characteres} os temperamentos, as
aptidões, emsumma, para a individualidade da alma.

Nas combinações binarias, tracta-se de saber qual a
acção do pensamento sobre o sentimento, e deste sobre
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aquelle, qual a acção do pensamento sobre a vontade
e desta sobre aquelle, qual a acção do sentimento so
bre a vontade e desta sobre aquelle. Nas combinações
ternarias, tracta-se de saber qual a acção do pensa
mento sobre a união das outras duas faculdades, e qual
a acção do sentimento e da vontade nas mesmas cir
cumstáncias. Podem-se tambem, para simplificar o pro
hlema, reunir as combinações binarias e ternarias, e
procurar como o pensamento é determinado pelo senti
mento, pela vontade e pela união de ambos; como o
sentimento é determinado pelo pensamento, pela vontade
e pela união de ambos; como a vontade é determinada
pelo pensamento, pelo sontimento e pela união de am
bos. Substituindo o activo ao passivo, a fórmula ainda
é mais simples: influénoia do pensamento sobre o sen
timento, sobre a vontade e relação de ambos; ·influén
cia do sentimento sobre o pensamento, sobre a vontade'
e relação de ambos; influéncia da vontade sobre o pen
samento, sobre o sentimento e relação de ambos.

§ 2.

Oombinações binatias.

A influéncia de uma faculdade sobre ouh.'a manifosta
so, em geral, de dous modos: um, proveitoso e posi
tivo, outro, negativo e prejudicial, caso seja a faculdade
determinante bem ou mal desenvolvida, em harmonia
ou em opposição com a razão. Assim, a acção do JJen
samento sobre o sentimento e sobre a vontade, é posi
tiva e favoravel, si é exercida pela opiniao e pelo co
nhecimento; ao contrário, é funesta e negativa} si é
exercida pela ignorancia e pelo erro. Neste primeiro
caso, a luz da intelligéncia se diffunde sobre as outras
duas faouldades, esclareoendo seus respectivos actos; ou
a ignorancia embrutece, e o erro perverte o espirito.

A influéncia do sentimento sobre o pensamento, e
sobre a vontade, combinados ou isolados, é particulaT-
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mente viciosa, quando examinamos unicamente o que
causa prazer, ou, por motivo de conducta, a satis/acção
do coração. A verdade deve ser procurada, não por
que nos agrade ou desagrade, mas por si mesma, por
ser absoluta. Não ha dúvida que o sentimento é um
estimulante energico, mas não deve ser exclusivo, por
que destroe a liberdade de acção do espirito. A in
fluência do sentimento sobre a vontade é legítima, com
a condição de ser consciente; quando é cega, destl'oe
a nossa autonomia. A liberdade racional é conforme
ao dever. Devemos fazei' o bem, porque é uma obri
gação absoluta da razão, e não porque isso nos dá
prazer. O prazer decorre, como consequencia, da boa
acção, que não deve ser omittida, mesmo quando ha
certeza de soffrimento. Desde que haja:.. uma conside
ração 'pessoal, o dever desappareceu, fica o interesse e
o egOlsmo.

A vontade é o poder superior da alma. Sua influên
cia sobre o p€.nsamento e sobre o sentimento é egual
mente positiva ou negativa, favoravel ou funesta ª
vida moral, caso seja energica ou fraca, boa ou má.
A vontade não faz nascer os sentimentos, mas favorece
ou contraria as inclinações do coração. A influência
racional desta faculdade sobre os sentimentos consiste,
sobretudo, na conformidade das tendencias e dos de
sejos com a intenção de bem fazer. Os sentimentos,
assim moderados e- regidos, adq1.úrem valor moral e
dignidade.

Assim é com a influéncia da vontade sobre o pensa
mento. O espirito é elevado ou depravado, caso seja
submettido a uma direcção boa ou má-o O pensamento
tende ao verdadeiro, e o verdadeiro é um bem que
deve-se real1v.ar na vida. Quando o fim do pensamento
coincide com o fim da vontade; quando procmamos a
verdaue, não pela especulação pura, mas pela práctica,
afim de melhorar os costumes e as condições sociaes,
possuimos o espirito som"atico da sciencia. Esta appli
cação práctica da vontade é excellente, porque o bem
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o a verdade estão intimamente unidos, e porque é im
passiveI realizarmos o bem sem conhece-lo. Assim,
pois, a vontade, como poder directo da vida, é a causa
directa da actividade espiTitual, e é isso o que consti-
tue a liberdade. .

§ 3.

Combinações ternarias.

Nas combinações ternarias, as tres faculdades reuni
das se determinam reciprocamente. As circumstáncias,
nestas combinações, são infinitamente multiplas' porque
as duas faculdades determinantes podem ser unidas de
muitas maneiras, e porque a acção exercida sobre a
teroeira faculdade depende da propria combinação das
duas primeiras. Nesta situação, o poneto que pode-se
fixar com certeza; é o seguinte: si as duas faculdades
determinantes estãD unidas harmonicamente, como de
vem estar, actuarão sobre a terceira, de modo que esta
se desenvolva de harmonia com aquellas. Dahi o equi
librio das forças espirituaes.

O equilibrio das faculdades suppõe que cada poder
da alma é, primeiramente, cultivado em si c por si,
que, depois, é cultivado na união com os outros dous,
o que estas combinações são outra vez comqinadas
entre si. Assim o pensamento, que tem valor proprio,
c como tal, exercido no interesse da sciencia, tem,
tambem, valor relativo ou utilidade, poisque é a con
dição principal da dignidade da vida moral e affectiva.
O pensamento, lmindo-se ao sentimento e á vontade,
os esclarece, os eleva e os fortalece; estas duas uniões,
por sua vez, fundam-se em uma combinação ternaria,
onde o pensamento está em harmonia com o sentimento
e a vontade. Estas duas últimas faculdades devem
proceder da mesma maneira, e chegar ao mesmo re
sultado. E' no equilibrio dos elementos da vida es
piritual, que residem a lJlenitude e a perfeição da
alma.
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6 pensamento, o sentimento e a vontade são as tres
notas do accordo perfeito na vida espiritual. Mas este

. accordo toma diversas posições. .A harmonia da acti
vidade espiritual é appreciada em tres aspectos distin
ctos, que revelam sua perfeição: sabedo'ria, cc6ridade)
bondade.

§ 4.

Esthetica da alma.

o equilíbrio das faculdades é o fundamento da es
t1zetica da alJma. .A vida espiritual é submetticla, como
todas as cousas, ás leis da philosophia do be11o; e si
a applicação destas leis é menos manifesta no dominio
do invisivel, facilmente a verificamos, quando attingi
mos a harmonia das forças da alma. A esthetica, bem
como a logica, a moral e o direito, tem suas raizes na
psychologia.

O bello é a harmonià da essencia divina que expan
de-se no mundo, que resplandece nas creaturas, com
as condições de unidade e variedade, de ordem e con
veniencia: o be110 é o divino nas cousas finitas, sob a
fórma da organização. A be11eza, neste sentido, pode
adaptar-se á alma e ào carpo. A alma é be11a, quando
realiza a harmonia interior das faculdades, e adqull.'e
sabedoria, bondade e amor; e a sabedoria, a caridade
e o amor teem, cada qual, sua be11eza. São virtudes,
e a viJ:tLlde exprllné a be11eza da vida moral.

A graça, a elegancia ou o encanto da alma consiste
particularmente na proporcionalidade dos diversos ele
mentos da vida espiTitual, e suppõe, portanto, <> movi
mento livre e facil de' cada faculdade. Quando o es
piTito, com. o pensamento e o sentimento da harmonia,
realiza o maximo de bem possivel, nos limites de sua
actividade e natmeza, adquire a gralndeza da alma, que
produz o sublvme da vida. Então o homem lucta con
tra o mal, e triumpha dos obstaculos) que a limitação
do mundo oppõe á realização do bem, e possue uma
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alma heroica. a heroismo pode manifestar-se em todas
as .calTeiras, em qu~ ha perigos a afi'rontar, para o
cumprimento de um dever, porém não ha heroes no
mal.

a culto dos grandes homens, a apotheose dos heroes
e dos genios, com que substituem ao Ser supremo, é
um escandalo que' deshonra a epocha actual, e que se
deve deixar ao positivismo~ com a sua religião do Deus 
humanidade.
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Plenitude da vida espiritual

§ 1.

Dive1'sidade das determinações da alma.

Com o equilibrio das faculdades não esgottam-se as
combinações da alma. O espirito é, ao mesmo tempo,
faculdade, actividade, força e tendencia; e estes diversos
elementos estão em união e penetração constante na vida,
ja de modo 1,ermanente, ja de modo habitual ou fugitivo.
A multiplicidade das combinações fugitivas ou transi
torias repellem a possibilidade de uma anályse; mas
as combinações habituaes ou permanentes podem ser
fixadas na sciencia. Dividem-se em dous grupos cha
racterizados pela qualidade e pela quantidade. As de
terminações qualitativas da alma, na reunião de seus
elementos, são inherentcs á essencia, por consequencia,
permanentes na vida terrestre, ou somente habituaes;
portanto1 voluntarias e modificavcis: as primeiras cons
tituem os sexos; as outras, os cha;racteres. As deter
minações quantitativas da alma, consideradas nu sua
plenitude, resumem-se nos temperamentos. Estas difl'e
renças fundamentaes da vida espiritual, conformes á
qualidade e á quantidade, misturam-se em cada alma

3!)
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individual, e a manifestam, a todo instante. em situa
ções completamente determinadas. Estas situações l'e
sultam, em parte, dos estados antecedentes, e annun
ciam os estados novos que vão realizar-se. Ora, a pos
sibitidade actual de operar certos actos, denomina-so
apt~dão ou disposiçao natural. O character e o tempe
ramento, exprimindo a mais completa determinação da
plenitude da vida, dão junctamente as disposições in
c1ividuaes, referidas ao complexo das faculdades da
alma.

§ 2.

Noção de' sexztalidade.

À sexualidade designa uma opposição fundamental,
que parece ser, na vida, independente da vontade, e
que se reduz a dous termos, ou se apresenta com a
fôrma de uma antithese. Este signal a distingue dos
characteres, que exprimem egualmente uma dift'erença
qualitativa no modo da actividade, não uma dift'erença
quantitativa no número ou na intensidade das forças.
Os sexos são eguaes, mas nelles os elementos da natu
reza humana acham-se' combinados em dous ponctos de
vista distinctos. À mulher não é um homem, cujo desen
volvim.ento fora suspenso elo periodo uterino: a natlueza
humana completa sna evolução nos dous sexo, mas
chega á harmonia, sob duas fôrmas oppostas. Ha con
trastes salientes e numerosos entre os dous sexos. mas
não superioridade e subordinação. Estes cont;{'astes
manifestam-se, na vida espiritual e physica. Hoje não
se discute a alma das mulheres. Às almas teem seu
sexo, bem como o corpo. Deus as creou pOl·- pares, e
ns fez homem e mulher. À psyehologia deve mesmo
se restringir a esta ·face da questão.

À elistincção psychologica dos sexos não tem por
fttndamento o corpo, ou um acto corporeo, paisque a
alma é essencialmente distincta da materia. Sabemos
que o espirito é eterno na sua essencia, e que uma
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substância eterna não pode nascer no tempo pelo es
forço da natureza, nem pela acção de outros espiritos.
A concepção apenas é uma condição para a apparição
de um espirito sobre a terra. E" na propria natureza
da alma que deve se proClU"íU' a razão da sexualidade.
Oom effeito, o espirito é um, e manifesta a ua uni
dade de essencia, por duas qnalidades oppostas, como
cssencia propria e como essencia intcim. As duu.
qualidades affectam a acti,idade c a ,ida da alma. A
vida espiritual é uma, identica e simples' mas esta
unidade pode se patentear de modo predominante, ja
com o character da espontaneidade c da independencia,
ja com o character da continu'idade e do encadeamento
de tudo com tudo. E' a sim que o eu, de um lado,
procura affirmar-se, manter sua personalidade e von
tade liVI'e, de outro lado procUl'a se 'desenvolver na
união íntima com tudo que o cérca. A mesma opposição
nas operações do eu. Esta antithe~e na vida da alma
é justamente a que existe, entre o mundo physico c
o mundo espiritual que são fundados na essencia (li
vina, e exprimem o divino de conformidade com os
attributos do infinito e do absoluto. Ora e ta oppo
sição que a synthese assignala como princípio de toda
a dualidade no universo, é tambem a razão da sexua
lidade na especie humana. A unidade da especie do
bra-se, e divide-se em duas individualidades que são,
ao mesmo tempo, similhant s e contrárias: similhantes,
poi'que teem a mesma natureza ou são da me ma es
pecie; contrárias porque representam a natUl'eza hu
mana sob d?us aspectos, envolvidos na unidade de
nos a essenCla.

A d~tferenças psychologicas entre o sexos podem . e
rcduzir, conforme a observação, aos characteres pr do
minantes de suas propriedades, faculdaclcs, desenvolvi
mento relações e vida em geral.

A sim o homem é characteri ado pelo predomínio
da espontaneidade c da indcpendcncia i a mulher pelo
predominio da receptividade e da continuidade na vida.
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A. espontaneidade e a receptividade existem nos dous
sexos, e ,em todos os seres limitados, porém podem
ser desegualmente distribuidas nos seres individuaes.
A. espontaneidade assignala a actividade propria, origi
nal, ou que decorre do eu; a 'receptividade é a activi
dade subjeita a influéncias extranhas, a condições ex
ternas, ligada ao conjuncto das cousas que compõem
o não eu. No homem, a actividade é mais indepen
dente das circumstáncias do exterior, fornecidas pela
natUTeza ou pela sociedade, mais autonoma, mais pro
gressiva, por consequencia, mais exempta dos prejuizos
da família e dos desvarios da opinião pública; na mu
lher, a actividade é mais flexível, mais bem ligada em
suas manifestações, e no meio em que desdobra-se. A
espontaneidade é a origem da fO'l"ça; a receptividade,
a imagem da doçura. O que é franco, brusco, cho
cante, decisivo nas acções e nas fÓl'mas do homem, é
flexivel, brando, suave na constituição da mulher. Os
contrastes são salientes e numel'OSOs.

O desenvolvimento do homem é mais analytico; o da
mulher, mais synthetico. O homem manifesta suas fa
culdades, for<,;as, tendencias, no pensamento, no senti
mento e na vontade, pela abstTaCçãO, procedendo da
parte para o todo, conforme as leis da imaginação
chematica. A mulher, pelo contrário, manifesta cada
faculdade, cada força, cada tendencia no todo e pelo
todo, procedendo de modo concreto, do todo para a
parte, conforme as leis da imaginação poetica. Daqui
l'esulta que o desenvolvimento espiritual do homem

, tem menos connexão, pOl'ém mais originalidade, menos
'reg~tlaridade, porém mais profundeza em suas direcções
diversas; na mulher, o desenvolvimento é mais bem
equilibl'ado, mais uniforme, tem meno dissonancias o
contradicções, porém é mais restricto. O pensamento
predomina no homem, o sentimento na mulher. Estes
characteres coincidem com os precedentes, poisque o
pensamento assignala, sobretudo, a actividade analytica
e espontanea da alma, e o sentimento, a actividade re-
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ceptiva e synthetica. À Ctrte~ que compõe-se de senti
mento e de pensamento, de imaginação e de razão, é
um centro commum para a actividade do homem e da
mulher. Mas as artes que exigem estudos technicos,
como a architectura e a esculptlU'a, são mais particular
mente reservadas ao homem; aquelias em que domina
o sentimento, são do dominio da mulher, como a mu
sica- e a dansa. À pintura, a poesia e a litteratura
são calTeiras abertas para ambos, com esta restTicção,
que as grandes concepções epicas e clramaticas são da
competencia exclusiva do espiJ:ito viril. E assim como
a sciencia consiste essencialmente nos principios, e a
a1'te, na manifestação do belio, sob fórma determinada,
a sciencia em geral convem melhor ao homem, e a arte
á mulher. À vida da mulh r traz o cunho da arte:
a do homem, 9 da sciencia.

Nas relações do homem com Deus, coni o mundo e
com seus similhantes, ainda manifesta-se a opposição
dos sexos.

O senso íntimo e a razão, attributos distinctivo da
natw:eza humana, são independentes da sexualidade, e
formam a base da 1'eligião, que é a relação íntima ou
pessoal da alma com Deus. O Ser infinito é superior
á opposição e á preferencia. À intimidade religiosa
compete egualmente aos dous sexos' no homem, elia
manifesta-se sob o character da consciencia e' na mu
lher, sob o character do sentimento. À religião é, para
o homem uma necessidade da 1'Ctzão. O homem quer
ter conscirucia das cousas divinas, quer conhecer a
Deus, em si, e nas suas relações com a humanidade,
quer ter certeza que o Ser, infinitamente bom, justo e
sabio, intervem até na vida individual, para portar- e
em todas as cll'cumstáncias de modo a ser digno de
Deus. À religião, para a mulher, é fundada na fé:
consiste, sobretudo, no amor, no sentimento das. cousas
divinas, que se mistlU'a com todos os actos da vida.

Nas relações da alma com o mund(,), a intimidade da
mulher é mais dirigida para a natu-reza e suas obras;
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a do homem, para o espirito e suas creações: as scien
cias e as lettras, as legislações e as institlúções sociaes.
Nas relações com a sociedade, o homem se distingue
por sua personalidade, actividade propria, tendencia a
viver de seus recursos proprios; a mulher, pela. união,
pela lÍeces idade de ligar-se e de iver no pensamento
ele outrem. Quanto tí questão da emancipação da mu- '
l,her, hoje tão debatida, diremos unicam nte: que é
necessario reconhecer a egualdade dos sexos e a diver
sidade de suas aptidões, e dar esta diversidade, como
base da divi ão dos direitos e deveres sociaes entre o
homem e a mulher.

Na vida em geral, o homem conserva e de,senvolve
a sua espontaneidade, por uma seria de actos isolados,
independentes, e muitas vezes contrarios. A mulher
realiza de preferencia a idea de um todo na plenitude
das partes; a vida . e manifesta neHa, de moelo mais
contínuo: mais encadeadq, sem transição por uma serie
de actos ligados uns com os outros. O homem exp:m
de-se no exterior por uma direcção cent'rifuga: dando a
tudo o cunho de sua personalidade. A mulher concen
tra-se por uma direcção cent1'ipeta, e aspira attrahir
tudo a si no sanctuario auimado pela presença della.

Estes characteres predominantes não excluem-se, e
não apagam a egualdade fundamental dos sexos. Ambos
possuem a natureza humana, considerada no complexo
de suas propriedades, faculdades e tendencias. Mas
ambos representam a natureza humana, de um modo
particular, em aspectos oppostos e paraUelos. Os sexo
teem, pois, clda um seu valor perfeição e belleza que
lhe são proprios. Ambos realizam a idea de humani
dade. Cada sexo tem seu contrário e neHe seu cmJt
plemento, porque as qualidades que mais se desenvol
vem neste, mais se atrophiam naquelle. Dahi a dupla
lacuna, que deve s\3r preenchida pelo casam,ento, como
união monogama, unica que respeita a dignidade de
cada sexo, E' somente no casamento que a viela hu
mana é completa em sua plenitude e harmonia per-
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feita. Isolados. os sexos são metades da espOCle; Ulll

dos, formam a 'humanidade completa.

§ 3.

Chamctel'es.

o chC6racter exprime uma determinação qualitativa
da actividade, não permanente, porém habitual, menos
profunda, porém mais diversa que a sexualidade. Esta
determinacão afi'ecta a. vida. considerada no seu con-o ,

juncto, quanto á qualidade, -e indica que a activida.dc
tomou certa feição, que fixou-se ou imprimiu-se na vida.

Visto como a actividade espiritual reside no pensa
mento, no sentimento e na vontade, a noção completa
de character de,e ser fundada na direcção habitual
daquellas tres faculdades. Assim, primeiramente o
charactcr é certo modo de pensa?' de ver e julgar as
cousas que predomina na vida. E' depois certa ma
neira. de senti?', determinada pelas inclinações e desejos
mais expressivos do coração. Finalmente, ó certa ma
neira de obrar, certo tOTneio particular da actividade
,oluntaria gravado nos costumes.

O character ó tão multiplo como a indiyidualidade;
mas os principaes podem reduzir- e a alguns typos ge
raes, escolhidos nos diversos graus de cultura da alma .
na extensão da. actiyidado espiritual, e nas relações do
indivíduo com seus similhantes.

Os graus de cultum da alma. são tres accommodados
ao predominio das applicações do pensamento: son ibi
lidado reflexão e razão. O pensamento exerce influén-

. cia d cisiva sobre a conducta do espirito. No primeiro,
predomina. a. sensibilidade; a reflexão e a razão, spm
dúvida, não estão ausentes da alma, mas não manifes
tam-se ainda como distinctas á censciencia, e são então,
a.o contrário do que devem ser, sacrificada á faculdade
inferior do e pirito. O character sensivel corre ponde
a. este grau de cultura.
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No segundo, pTedomina o entendimento] a faculdade
combinatoria da alma. Quando o entendimento se
exeTcita, a sensibilidade ja está desenvolvida, mas a
Tazão ainda está encoberta paT~ a consciencia. As
combinações da alma, pois, são feitas sobTe dados sen
siveis ~ os elementos Tacionaes são absoTvidos nas sen
sações' ou confundidos com a experiencia donde elles
podem sair pelo processo da generalização. Neste de
senvolvimento intel1ectual, o conhecimento manifesta-se
por nbções sensiveis e noções abstractas. . O chamcter
reflectido corresponde a este grau de cultu~a.

No último grau da elll,tma predomina a razão. A
sensibilidade e a reflexão ja estão desenvolvidas quando
a razão desperta. A educação da razão não exclue]
pois, a educação dos sentidos e do entendim<1nto, mas
as absoTVe em si. Oomo faculdade superior, a razão
subordina as outras, mas não as sacrifica; della é que
recebemos as leis geraes da vida que governam os ele
mentos da natureza humana. O charactm" racional, que
é o mais elevado, corresponde a este grau de cultma.

Quando, porém as forças espirituaes não estão equi
libradfLs em suas relações recíprocas, nem desenvolvi
das em todas as suas direcções, então] conforme a ex
tensão da vida espiritual o character é universal ou ex
clusivo. O primeiro exige a cultma da razão; o se
gundo pertence, sobretudo, aos graus inferiores da cul
tura da alma.

Nas relações do espirito com seus similhantes ou
conforme o modo de viver na sociedade, o character é
harmonico, tragico, comico ou humoristico. O c7wracte'r
harmonico exprime a disposição constante do espiTito
de se desenvolver em paz com seus similhantes e em
equilíbrio com as' circumstáncias exteriores. O cha
racter t?"agico indica o hábito de luctar contTa o mal e
contTa a adversidade, e a firme vontade de vencer os
peTigos que a paixão e o crime podem suscitar contTa
o dever. O chamcte?" comico con iste em ligaI' habitual
mente uma importaneia exaggerada aos obstaculos mais
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futeis, ou em considerar como frivolos os perigo que
resultam dos vicias e dos desvarios do homem. No
primeiro caso, elie provoca riso; no seglilldo compaixão.
O clzaracte1' hU'Jnoristico denota a disposição constante do
espirita para sentil' vivamente, mas sem cholera, lÍs vezes
com sarcasmo, mas sem perturbação, os embaraços, as
contrariedades e os accidentes da vida, assignalando-os
com :fina ironia, com uma mistura de tristeza .resignada

de alegria calma e ~rffectuo a.
Referido ao espirito inteiro, o character é um modo

de ,er, fundamental e duravel, que resulta das força
tendencias e cultum do pensamento, do sentimento o
da vontade, e do qual procede no homem e na mu
lher, a actividade do espirito. O character não é o
ou inteiro, mas uma determinação pal'ticular e livre crea·
ção do eu; é o eu no estado actual ele sua cultura, lilll

resultado da nossa actividade precedente, e origem prin
cipal de nossa actividade futura.

Um dos mais importantes objectos da actividade es
piritual é a modificação e reformc6 do chal'acter. .A.
condição primária deste trabalho é o conhecimento de
s~ ~esmo em segundo lagar, a firme vontade de cor
l'lgu·-se.

§ 4.

Temperamentos.

Ha entre ·0 tempe1'amento o character e a sexuali
dade, a mesma opposição que entre a quantidade e a
qualidade. O temperamento é a determinação quanti
tativa da .actividade do espil'ito considemdo como pen
samento, sentimento e vontade. A actividade, combi
nada com a quantidade ou grandeza, produz a força.
Esta combinação applica-se a cada faculdade conside
rada a alma como substáncia finita realizando sua
essencia, a todo instante em certos limites. Tal é o
fundamento do temperamento espiritual.

36
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o que characterisa o temperamento, é o poncto de
vista mathematico da quantidade, da grandeza, da força
e a somma da actividade não o modo de actuar depen
dente da cultura ou da qualidade das almas.

A divisão dos temperamentos espirituaes pode ser
feita pelos ponctos de vista da força: extensão pro
porção, movimento, continuidade, direcção. Quanto á
força pura o temperamento é vigol'oSO ou fraco; quanto
á extensão da força ou da actividade espiritual, é uni
versal ou exclusivo egual ou desegual; quanto á pro
porcionalidade ou medida relativa das forças espiri
tuaes, é harmonico ou discordante; quanto ao movi
mento da alma é vivo ou lento brando ou violento
activo ou paciente· quanto á continuidade da acção, é
regular ou irregular, contínuo ou brusco; quanto á di
recção, é profundo ou frivolo, ~passivelou irritave1.

Reunidas duas a duas, as qualidades da jO?"ça e do
movimento - a energia e a fraqueza, a vivacidade e a
lentidão, produzem a divisão cl~ssica dos temperamen
tos: o sanguineo, o cholerico o melancholico e o phle
gmatico. O resultado sera o mesmo si tomarmos por
base da divisão a espontaneidade e a receptividade.

Os quatro temperamentos classicos teem cada um,
suas qualidades momes e seus defeitos. A actividade
energica ou fraca constitue a firm,eza e a doçwra; o mo
vimento rapido ou lento, a vivacidade ou a paciencict.
Dahi as qualidades dos temperamentos. Estas quali
dades moraes, exaggeradas degeneram em vicios op
postos. Assim, o temperamento sanguíneo tem por
qualidades a vivacidade e a doçma, ou a cholera e a
molleza; o· cholerico, a vivacidade e a firmeza ou a
cholera e a dureza; o melancholico a firmeza e a pa
ciencia, ou a tyrannia e a preguiça; o phlegmatico a
paciencia e a doçma, ou a fraqueza e a pusillanimi
dade.

Estes temperamentos são typos susceptiveis de mo
dificações e de combinações particulares na vida. O
temperamento como o ohal'acter, é llm elemento da in-
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clividualidade, e acompanha, psychologicamente falando,
os tres periodos da vida ou edades.

§ 5.

Aptidões on disposições natumes.

o character e o temperamento exprimem o estado
da alma, considerada. no complexo de suas energias c
forças. Oonhecer o chaTacter e o temperamento de
uma pessoa, é conhecer precisamente, neste momelito,
sua situação moral, grau de cultru:a e medida de sua
actividade. A vida individual completa-se, pois pelo
character e pelo temperamento. Entretanto, nesta es
pecificação, falta um elemento. Oomo faculdade o es
pirito é eterno; como actividade, temporal; e o que é
eterno, no homem, manifesta-se gradualmente na vida.
O pensamento, o sentimento e a vontade, como pode
res eternos, não se exhaurem no tempo e conteem os
estados passiveis) que devem eifeituar-se no futuro, tendo
mesmo cm attenção a immortalidade da alma. Aquel
les estados, actualmente 1'ealizados, formam o character
e o temperamento; aquelles que estão envolvidos no
íntimo da essencia, escapam á nossa intuição em quanto
não se revelam como tendencias. A inclinação é uma
manifestação de nosso poder, determinada pela activi
dade anterior e pela situação presente da alma i to é,
pelo character e pelo temperamento. Oada indivíduo
manifesta no tempo não propensões em geral, mas deter
minadas - intellectuaes aifectiva, vollllltarias. As ten
dencias assim determinadas denominam-se aptidões ou dis
posições natumes. AS aptidões são, pois, uma determi
nação das faculdades ou da essencia eterna da alma,
por meio do temperamento, e do character, por meio
da actividade individual, que escoa-se no tempo.

Referida ao objecto que deve ser feito a disposiçãO,
muitas vezes, denomina-se faculdade (faciendi possibi
litas); referida ao subjeito, ao espirito que attinge ou
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abarca o objecto, capacidade. À capacidade e a facul
dade são aspectos da mesma propriedade. O espirito,
desenvolvendo-se, adquire alguma capacidade. Esta ca
pacidade começa a desenvolver-se na arte, que é nmc
ção aberta á alma desde os primeiros annos, e que
aperfeiçoa-se om o conhecimento. O espirito, quando
é capaz de executar uma obra que tenha alguma har
monia, é aI'tista. À disposição desabrochada, manifes
ta-se como ta7ento ou como habi7idade. O talento exige
o Goncurso da arte e da natureza: a natureza fornece
a aptidão a educação a cultiva e a fortalece. Quando
a disposição consegue o maximo da perfeição e o es
pirito pode produzir obms primas, con titue então a
preeminencia.

Às aptidões se cultivam pelo exe'l"cicio, ja pelo tl'aba
lho solitaI'io e espontaneo, ja pelo trabalho disciplinado
da educação social. As disposições desenvolvidas são
adquiridas; porque o homem pode nasceI' com aptidões,
não talentos: estes vem do exercicio. As mesmas apti
dões, nem sempre par~cem innatas. Muitas vezes, pelo
tl'abalho e pelo hábito, o pirito adquire dispo ições
notaveis para as artes mechanicas ou liberaes, não pre
sagiadas 'nos primeiros annos da vida. Innatas ou
adquiridas as disposições do espiTito ão seus bens seu
talentos.

'Quando uma disposição predominante e peI'feita ma
nifesta-se pata o bem, o belio, o verdadeiro o justo
,'em que se- possa referiI' á origem delia ao trabalho
do homem sobre a terra nem explicar-lhe o desenvol- •
vimento maravilhoso pelas unicas força individuaes,
então consideramos como celestes esta perfeição, e como
um espirito superior e inspirado como um genio, aquelie
que a possue. O genio explica- 'e pelas disposições,
pelo trabalho e pela situação social. Aptidões notaveis
o preparam, o exerciGio o f6rma, os acontecimentos au
xiliam a sua manifestação.

As disposições dividem-se em aptidões universaGs e
em aptidões particulares. As primeiras abaI'cam a
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actividade do espirito, e são harmonicas, quando desen
volvidas em equilibrio na vida. Realizar de modo per
feito o complexo dos fins da natureza humana, tal é o
ideal do homem. As segundas são concernentes úS func
ções _e operações do espirito. Oonsideradas objectiva
mente, ou segtmdo as obras do espirito, as dísposições
particulares dividem-se, quanto aos fins do ser racional,
em aptidao para a sciencia) para a moral, para a reli
gião, para o direito e administração) para a educação
e ensino, para as beilas-artes, para a industria., com
mel'cio e agricultura.

O destino geml do homem é realizar sua natUl'eza) e
aperfeiçoar suas relações, pela cultura do complexo de
suas disposições. Este destino, geral comprehende fins
especiaes, correspondentes a disposições particulares. A
sciencia é parte importante do destino humano'. E' im
prescindível o dever de cultivar a intelligéneia; porque
o conhecimento da verdade 6 um fim do espirito, e
um meio para' a realização dos outros bens da vida.
A a1'te é egualmente importante no destino do homem;
porque, neila, o espirito desenvolve-se, principalmente
como sentimento e imaginaçao. A arte deve combi
nUl'-se com a sciencia) porque a verdade, princípio de
uma, não é extranha á belleza, princípio da outra.
As artes uteis a industria o commercio e a agricultura
desenvolvem as forças corporeas satisfazem as necessi
dades da vida physica criam o bem-e tar e as rique
zas correspondendo assim, a outros fins da vida humana.

A sciencia, a arte e a industria são bens porém não
são os .unicos bens da vida. O uem em geral deve ser
realizado pela vontade, como fim completo da natureza
humana. Mas o bem pode ser realizado com intenção
ou sem participação da consciencia. O homem é o
unieo dos seres finitos que pode fazer o bem com dis
cernimento: dahi o seu titulo de agente moml, e com
elle o deve?' de realizar o seu destino,

Mas para cilmpru: todos os seus deveres o homem pre
ei a de certas condif:ões dependentes da vontad~ de eus



286 CAPíTULO II.

.
similhantes. A instrucção, a pl'opriedade, a liberdade,
a egualdade, a associação, todas as condições, emfim,
de)?endentes da sociedade e necessal'ias á l'ealízação de
nosso destino, são direitos. O direito está para o devel',
como o meio pal'a o fim. O systema dos direitos do
homem é o complexo dos meios reclamado pelo systema
de seus deveres. E como o direito é uma necessidade
fundada na natureza humana, confol'me a limitação e
insufficiencia della, o direito é um bem um fim espe
cial que deve estar na orbita do destino completo do
homem.

O direito é o princípio da sociedade e liga-se assim
aos outl'OS l'amos da actividade social, favorecendà o
desenvolvimento delles. O homem começa a l'ealízar
o seu destino no círculo limitado da familia, continua
no da associação, e completa na esphera mais ampla do
Estado. O Estado é o orgam social do direito, incum
bido de fazer as leis, de garantir sua execução, e de
applica-Ios, pela instituição das camaras legislativas, do
governo e dos tribunaes. O Estado é pois este orgam
da sociedade que l'epresenta o direito que deve procla
mar a justiça, e faze-la imperar em toda a extensão do
territorio; e como o direito consiste essencialmente no
compJexo das condições necessarias á realização do des
tino dos seres racionaes, o Estado ingere-se nas insti
tuições sociaes, e fornece, conforme a natureza especial
de cada uma, meios de desenvolvimento. Tal é a sua
missão como esphera politica, administractiva e juri
dica.

Mas o homem está tambem em relação com Deus
pela razão. .A. 1"eligião é uma manifestação da natureza
humana, bem como a sciencia e a arte e faz parte do
seu destino, bem como a moral. A religião ingere-se
em todos os fins da vida, sem conflilldir-se com elies,
e confere-lhes elevação e dignidade, revelando no tra
balho humano, com todas as suas fórmas, a acção bene
fica da providéncia. Oonhecer, amar e servir a Deus
eis a religião inteira.
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Conhecido o destino terrestre do homem como objecto
das disposições universaes e particulares, accrescenta
mos que cada homem deve cultivar suas aptidões, e não
negligencia-las. A educação do homem não é obra de
compre são mas de expansão. O desenvolvimento das
disposições interessa tanto á. vida individual como á
vida social; porque a sociedade não pode progredir
sem o progresso das intelligéncias. Dahi o dever para
cada um de concorrer para o adeantamento de seus
similhantes, para a civilização de seu paiz e de sua
epocha.



CAPÍTULO III.

Individualidade da alma

§ 1.

Ind'ividualidacle e personaZidade.

o indivíduo, nas diversas ordens de seres finitos é
a representação original da especie a que pertence, o
reflecte todos os attributos della, no estado de perfeita
determinação. .A. observação mostra o indivíduo, como
um ser finito) distincto de seus similhantes completa
mente determinado nas slfas qualidades ou limitado em
todas as relações, e a cada instante na vida. Na hu
manidade, a individualidade é mais c1aTa, mais per
ceptivel que no remo animal. Oada homem traz em
si o cunho do genero nas particularidades de sua or
ganização physica e espiritual. Às propriedades es en
ciaes da indiviq alidade não são a unidade, a identi
dade e a simplicidade, mas a determinação inteira
da essencia na vida. Desta determinação resulta que
o individuo possue, como proprios, os attributos~ do
genero a que pertence. O genero, em sua extensão,
comprehende os individuos, mas a divisão tem seu
termo no indivíduo porque a determinação não pode
ir além.
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Oomo se vê, esta noção de individualidade não coin
cide com a de personalidade ou com o ser que tem cons
ciencia e sentimento completos de si mesmo. As duas
determinações da substáncia podem urnr-se, mas tam
bem separar-se: os animaes são individuos sem perso
nalidade; Deus apparece á consciencia religiosa, como
personalidade sem individualidade. O homem reune
os attributos da personalidade e da individualidade: é
uma individualidade pessoal, ou uma personalidade in
clividual.

A inclividualidade manifesta-se tanto no mundo phy-
ico como no mundo e piritual pertence egu~lmente

ás almas e aos corpos organizados, porém é mais cha
racteristica nos espiritos do que nos corpos, por causa
da actividade e da liberdade. A observação attesta
que cada espi'fito é,' a todo momento, completamente
determinado em sua actividade, tendencias, relações, e
que essa determinação mesmo modifica-se ou torna-se
outra na vida. E' porisso que possue actividade e vida
propria' energias e di posições proprias, uma combi
nação e mistma de elementos que formam seu proprio
character e seu proprio temperamento, ou constituem
sua idiosyncrasia.

§ 2.

Originalidade dct alma.

O espirito é uma substáncia individual: dahi a sua
originalidade. Oada espiTito individual, por causa de
sua determinação completa ou infinita, é s6 e unico
em seu genero e não tem seu similhante no mundo
inteiro; pelo menos, si a conclusão não pode ser uni
versalmente comprovada, a observação ainda não de
parou com dous espiritos que tivessem absolutamente a
mesma constituição, considerada em todos os ponctos.
O mesmo pode-se dizer dos actos espiritnaes. Este
princípio de individualidade, deve-se tambem, por ana
logia referir ao universo inteiro e aos estados successi-
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vos da creação. Tal é o princípio que Leibnitz deno
minou «principium identitatis indiscernibilium, » mas
que devera se denominar princípio de d~fferença entre
as cousas siniilhantes ou princípio da orfginalidade. Sa
bemos que elie se deriva da categoria da essencia pro
pria; e Leibnitz ja o dava como barreira contra o
pantheismo.

Â individualidade do espirito é perfectivel, e parece
perfectivel sem fim. Â alma, perdida no mundo sen
sivel, no ínfimo grau da cultura humana, pode e deve
elevar-se gradualmente, com o auxílio de suas sOOi
lhantes, á cultura superior do entendimento e da razão,
e depois, efi'eituar o equilíbrio das faculdades, como
sabedoria, amor e bondade. Â educação é obra de
desenvolvimento e de progresso; mas a educação, aper
feiçoando o indivíduo, é em si mesma individual. Elia
depende, sem-dúvida, sobre a terra, das l'elações da
alma com o corpo, com a natureza, com a sociedade,
com Deus; mas assenta, principalmente, no exercicio
espontaneo das aptidões, na actividade propria do es-
pirito. _

O espirito, aperfeiçoando-se, prosegue o seu destino:
alcança-10-á? Si o alcançar, na vida presente, é inutil
a vida futura; si não o alcançar nunca, a Vida é uma
contl'a;dicção.

Com a distincção, entre o home'm e o indivíduo) tudo
concilia-se no problema de nosso destino: o homem, é
a humanidade, é o infinito; o indivíduo, é a creatura,
é o finito. O destino do homem é infinito, e não pode
nunca ser efi'eituado, em parte alguma do tempo; o
destino do indivíduo é limitado, e pode ser realizado,
em cada CÚ'culo da vida.

FIM DA PSYCHOLOGIA.
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LOGICA

NOÇOES PRELIMINARES

9 1.

NoÇão de Lor;icct

A sciencia em geral lUna sciencia em particular ào
conhecimentos revestidos do character da -verdade e da
certeza, exposto com methodo e apresentados sob fôrma
ystematica. Sciencia, qualquer quc seja o objecto, é

um todo organico, um corpo de doutrinas cujos mem
bro. ligam-se regularmente enb:e . si cujas partes ex
plicam-se mutuam.ente, e onde tudo mantem-se, enca
deia-se, e refere-se a tudo. A sciencia é o organismo
do conhecimento ou o conhecimento organizado.

Ra, pois) condições gemes para todas a, sciencias.
EUas teem propriedades C01nl1nmS poisque na sua cli
yersida lo, ofi'erecem o estado dos conhecimentos hu
manos . e os desenvolvem pelo esforço das gerações
successivas tendo em -vista faze-los verdadeiros e cedo.
e reuni-lo. methoclicamente num todo.

Ora, a Logica é a sciencia que tem por objecto a.
propriedade commLIDS de todas as sciencias particula
re. Dam a sua extensão e importancia. Com effcito)
ao pa so que cada sciencia em particular estuda as
propriedade de u r . pcctiyO obj cto om a phy ica,
a propriedades gera s elo . corpos, o direito, as condiç,õe,
O'crues ela "ida dos res racionae', a 100'ica estuda a
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attribuições geraes da sciencia~ e, fixando as qualidades
communs de todas as sciencias, tem um character de
universalidade mais elevado ao de qualquer ramo do
conhecimento humano.

A logica é, pois, a sciencia do conhecimento em
geral, e especialmente do conhecimento scientífico, ou
a sciencia da sciencia. Dabi o seu domínio e relações.
I A logic!l. funda-se na psychologia, e depen~e da fa
culdade de pensar; é a theoria do desenvolvimento
completo e normal da intelligéncia. A logica não desce
á anályse do pensamento, mas considera o pensamento
na sua actividade espontanea e voluntariá, como causa
do conhecimento. E' o entencli'lnento ou reflexão. A
logica não tracta da sensibilidacl.e e da razão, cOIJ}.o fa
culdades, mas unicamente, como origens de intuições.
O objecto da logica é o conhecimento, o conhecimento
em si, e na variedade das suas manifestações. O enten
dimento é susceptivel de erro e de dúvida, interpre
tando maIos dados da sensibilidade e da razão: a 10
gica é a sciencia reguladora do entendimento. O co
nhecimento é verdadeiro ou falso, a verdade é certa
ou duvidosa: a logica abrange todas as questões con
cernentes ao conhecimento, á verdade e á certeza.
Occupa-se do conhecimento em geral, sua origem, di
versas especies, legitimidade, sua organização, como
noç/í,o, como iuizo, como mciocinio. A logica é, pois, a
sciencia das fórmas organicas do pensamento. O co
nhecimento verdadeiro e certo é o conhecimento scien
tífico. A logica, pois, tambem é a theoria da sciencia.
Indaga primeÍl'o que tudo, as fórmas particulares de
cada conhecimento scientífico, da definição, da divisão
e da demonstração. Ainda mais. A sciencia em geral,
assim como qualquer conhecimento particular, tem sua
fórma propria, que é o systema. As condições do
ystema são: a unidade', a variedade e a harmonia.

A unidade de uma sciencia é expressa pela definição
do princípio desta sciencia; a variedade, pela divisão
do objecto; a harmonia resulta da relação das partes,
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effeituada pela demonstração. A. logica, pois, é tambem
a sciencia dos systemas, a theoria da systematização, a
Ã.rchitectonica do pensamento. E finalmente a scien
cia tem meios de indagação para chegar ao fim a que
se propõe, para descobrir a verdade e meios de expo
sição para da-la a conhecer. E tes processos con ti
tuem o methodo) com a dupla marcha da anályse o da
synthese. A logica é a sciencia dos methodos, a :Me
thodologia, é Hemistica, quando investiga, e Didactica,
quando exprime a verdade.

Tal é o quadro da logica. Esta sciencia é a scien
cia dó conhecimento, não a arte de pensar e de co
nhecer, como costumam definir. A arte é uma activi
dade régulada, inspirada pelo sentimento, e desenvol
vida pela imaginação, segundo o princípio do beilo. A
logica tem por princípio o verdadeiro; e como a ver
dade é uma) como a sciencia é uma). não ha duas 10
gicas, bem como não ha duas moraos.

§ 2.

Relações da Logica.

Da noção da logica deduzem-se facilmente as suas
relações com as outras sciencias. As sciencias são for
maes ou materiaes, historicas ou philosophicas, parti
culares ou geraes. Qual o logar da logica nesta clas
sificação scientífica? A logica não é uma sciencia
material, porque as sciencias mate1"iaes occupam-se dos
seres ou das substâncias como a botanica) a zoologia,
etc. A logica é uma sciencia formal, porque tem por
objecto, não o espirito, a substáncia pen ante, mas a
propriedade de pensar desta substância; ora, sciencias
formaes são justamente aquellas que occupam-se das
propriedades ou qualidades das substâncias, das rela
ções entre as cousas, das acções ou manifestações dos
seres, como as mathematicas, o direito, a moral. :Mas
cumpre não' 01vidar que aquella propriedade do ser
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pensante é uma cousa real o não imaginária, compro
honclida no complexo das cousas, como o e, paço, o
tempo, o movimento, o que a logica devo estuda-la na
sua essencia e applicações, considerando-a isoladamente,
pela abstracção. I

. Não é, nesta accepção, que costumam denominar a
logica uma sciencia formal, ou a sciencia das leis for
maes do pensamento' mas sim: quando a logica applica
se restrictamente ao encadeamento do pensamento, ao
nexo existente entre as noções os juizos e os racio
cinios, feita a abstracção do valor objectivo destas ope
rações. E' a concepção que domina na eschola de Kant,
e concepção falsa; porque a logica como sciencia do
conhecimento, deve determinar o conhccimento no du
plo poncto do subjeito e do objecto, como verdadeiro e
certo, bem como no pensamento, subjectivamente, como
phenomeno .psychologico.

A logica é uma sciencia geral e philosophica. O
primeiro charactl?r lhe compete, porque ella permaneco
nas generalidades do conhecimento, sem fazer applica
çõesde seus principias a este ou. áquelle dominio da
realidade. E' nisto que a logica se distingue das ~cien

cias partic%tlcwes, como a chimica e a mechanica, que
desenvolvem os nossos conhecimentos relativos á com
binação dos corpos e ás leis do movimento, e procuram
a verdade e a certeza nesta parte do mundo. A logica
limita-se a expor a theoria geral do conhecimento, a theo
ria geral da verdade, a theoria geral da certeza. Assim
fixada, a logica não é a scienc'ict ge1'Ctl) seÍn restricção, mas
uma sciencia geral, a sciencia geral do conhecimento. E'
nesta relação, mas unicamente nesta, que as sciencias
particulares dependem da logica; porque a logica não
tem o direito de verificar, nem de censurar o valor objec
tivo das proposições contidas nas sciencias particulares.

O character de sciencia philosophica compete egual
mente á logica, como sciencia geral do conhecimento,
estudado na sua essoncia immutavel, condições e leis
univorsaes; ora, as sciencias historicas occupam-so uni-
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camente dos factos ou phenomenos da vida. A logica
não é a philosophia inteira, que tem por objecto Deus,
o mundo e a humanidade, mas o conhecimento, como
producto do pensamento. .

A logica tem relações com a metaphysica. Os pri
meu'os principios da philosophia constituem a meta
physica, sciencia geral dã ser ou ontologia. O objecto
da logica faz parte da sciencia do homem e da scien
cia de Deus, quando o conhecimento humano provém
do eu, e funda-se no conhecimento divino. A psycho
logia e a metaphysica, neste caso, são sciencias auxi
liares da logica, porque uma fornece ao nosso saber o
poncto de partida, outra, o princípio absoluto.. lia,
porém, um poncto de vista que indica melhor as re
lações, entre a logica e a metaphysica: a distincção,
entre o pensamento e as cousas. A logica repousa
sobre aquelles principios, denominados principios do
conhecimento (principia cognocendi); a ~etaphysica,

pelo contrário, é a sciencia dos principios em geral,
dos principios existentes em si (prilncipia essenài).
Ora, como estes dous aspectos suppõem-se mutuamente,
como o pensamento deve adaptar-se á realidade, e-esta
é destinada a ser conhecida pelos espiritos, dahi a
dependencia recíproca das duas sciencias.

§ 3.

Utilidade da Logica.

A logica, como sciencia geral, eleva, desenvolve,
amadUl'ece o pensamento~ e tende a exercer a mesma
influéncia sobre o sentimento e sobre a vontade. A
logica tem grande parte na infI.uéncia que a philoso
phia exerce na cultma do espirito, sobretudo discri
minando o lado intellectual da vida humana, e assigna
lando o destino do pensamento, na obra do nosso destino.

Si considerarmos a sciencia como a primeira garantia do
melhoramento do homem e do progresso e prosperidade
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dos Estados, em qualquer dos casos, é sensivel a utilidade
da logica. No melhoramento do homem, formando
convi.cções sérias, pelas quaes, segundo o ensino da
psychologia, os nossos a:ffectos e resoluções devem re
gular-se e modificar-se. O que é verdade na vida pri
vada, o ó tambem na vida social: o progresso da so
ciedade está na razão directa da cultura de seus mem
bros: a instrucção é o thermometTo da arte e da
indústria, da moralidade e da religião. i considerar
mos a sciencia, como uma parte essencial do destino
humano, a influéncia da logica é visivel; porque ella
nos ensina em que consistem a verdade e a certeza,
como .:fins do pensamento, e meios de adquiri-las, e
como fórma-se a sciencia. Si a sciencia é util, nin
guem duvidará da utilidade da logica,

E' verdade que a logica não cria especialidades, não
ensina a chimica, o cálculo, o direito, a physiologia,
não faz mathematicos, jUTÍsconsultos, medicos, mas a
razão é simples: a logica é uma sciencia geral, e nesta
qualidade, indispensavel a todos os espíritos eruditos.
O princípio das especialidades, hoje tão. preconizado,
precisa ser entendido em termos; porque as especia
lidades, entendidas com excesso, são contrárias ao es
pú:ito scientífico restringindo o horisonte da intelligén
cia. Uma cousa é a divisão do trabalho social regu
lada pelo aperfeiçoamento e applicações multiplas dos
ramos da actividade hum~na, outTa, a especificação sem
limites. .As especialidades. devem se desenvolver sobre
a espaçosa base da Qultura geTaI do espirito. A edu
cação é um bem e uma vl1ntagem para todas as car
reiras. Ora, a logica está para a intelligéncia, qualquer
que seja a sciencia que abraçarmos, nas mesmas rela
ções em que a educação está para a alma inteira. .A.
logica, discutindo a theoria do conhecimento no com
plexo de suas applicações, fórma a educação do enten
dimento; fortifica, alimenta o pensamento, dá-lhe a con
sciencia do seu valor e recursos ; e esta força adquirida
não é um onus, mas um benefício para o especialista.
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A missão da logica é evidente, quando consideramos
o conjuncto dos conhecimentos actuaes: discussão geral
em todos os dominios da sciencia, opiniões oppostas
em todas as questões particulares. .onde está a ver
dade? Em procura-la, consiste a missão da logica;
porque em todos os debates, o que está em questão
são os limites e o alcance do conhecimento humano.

§ 4.

Divisão da Logica.

A definição expõe o objecto que estudamos; a di
visão indica os ponctos em que o objecto pode ser
considerado. Reduzem-se a tres: o todo, as partes e
as relações destas com o todo.

O objecto da logica é o conhecimento. Ora, para
obter-se uma divisão completa da logica, é o conheci
mento mesmo que deve ser successivamente estudado
no todo e nas suas determinações multiplas.

A divisão completa da logica comprehende, pois,
tres partes.

A primeira comprehende o conhecimento em geral.
A segunda tracta do conteudo do conhecimento.
A terceira expõe a theoriá da sciencia. Mas, atten

dendo a importancia e novidade das questões compl'e
hendidas na primeira parte, faremos, nestas Noções, a
divisão da logica em duas partes, uma geral, outm
especial.

Na parte geral, tractaremos da theoria geral do co
nhecimento, suas especies, leis e legitimidade. Esta
parte occupa-se, pois, da formação do conhecimento e
da constituição da sciencia.

Na parte especial, tractaremos da organização do co
nhecimento e da t7~e01'ia da sciencia.





LIVRO PRIMEIRO

Noção ele conhecimento

o espirito humano é dotado de tres faculdades fun
damentaes, irreductiveis, distinctas; porém sempre uni
das na vida: o pensamento ou a intelligéncia, o senti
mento e a vontade. As duas últimas são excluidas da
logica~ em cujo dominio s6 se desenvolve a intelligén
cia, como faculdade, que tem por mi são adquirir a
verdade e a certeza.

O pensamento é a faculdade do conhecer. Pensar é
ter consciencia de um objecto; e ter consciencia de
um objecto é distingui-lo, ve-Io, conhece-lo de um modo
qualquer ou num grau qualquer. Mas este acto de
consciencia é multiplo. Si o facto é passado, o pensa
mento manifesta-se como mem6ria; si é presente, ou é
um princípio, manifesta-se como imaginação como re
flexão ou como Tazão. .A mem6ria não é propriamente
faculdade de conhecer, porém de reconhecer; seu offí
cio consiste em conservar os conhecimentos ja adquiri
dos. .A imaginação e os sentidos são oppostos á razão,
como o facto ao princípio, e a imagem á idea: a sen-
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sibilidade e a razão são os orgams receptivos do espi
rito, incumbidos de fornecer a materia do conhecimento.
A sensibilidade relaciona o espirito com os objectos iJl
dividuaes, determinados no espaço e no tempo, dando
delles uma representação sensivel; a razão abre-lhe o
mundo superior das leis, das causas, dos principios uni
versaes e necessarios, dando delles uma intuição intel
lectual. A imaginação e a Tazão são oppostas ao en
tendimento, como a receptividade á actividade. O en
tendimento é o pensamento activo; attento, pessoal, que
interpreta os dados dos sentidos e da razão, e extrahe
delles conhecimentos ou dá-lhes a fórma.

Eis os dados psychologicos, indispensaveis para a
theoria do conhecimento.

O pensamento distingue-se do conhecimento, como
a causa do effeito. O pensamento é causa do co
nhecimento, de todos os conhecimentos do espirito,
como o espirito é a causa do pensamento e de todos
os actos espirituaes. O pensamento é o espirito conhe-
cendo. .

O conhecimento é, pois, uma propTiedade do espi?'ito,
considerado em suas relações com as cousas. N o termo

. « cousas ~ incluimos o proprio eu; porque o espirito,
em virtude do senso íntimo, tem relações com sua
propria essencia, como tem relações externas com as
cousas que lhe são extranhas. O conhecimento, po
rém, não é uma propriedade simples, mas relativa, por
que contém uma antithese: para haver conhecimento é
preciso uma cousa que conheça, outra que seja co
nhecida, um subjeito intelligente, um objecto intelli
givel.

O conhecimento tem, pois, um conteudo triplice:
dous termos e uma relaçãó. Os dous termos são o
subjeito e o ob.7·ecto do conhecimento. O conhecimento
exprime propriamente a relação entre o que conhece,
como subjeito, e o que é conhecido, como objecto. A
relação suppõe, simultaneamente, a união e a distincção
dos dous termos.



LIVRO PRIMEIRO. 303

A determinação da noção do conhecimento necessita
da anályse dos tres elementos nella contidos, o sub
jeito, o objecto e a relação entre ambos.

CAPÍTULO L

O' subjeito do conhecimento.

§ 1.

o subjeito do conhecimento é o espi?'ito.

o subjeito do conhecimento é o 'pensamento, isto é,
o espiTito, .como ser intelligente. Os dous termos
intelligéncia e pensamento são synonimos. A unidade
do espirito e a unidade da intelligéncia manteem-se
egualmente no subjeito. O subjeito do conhecimento
é Ultn; e esta unidade permanece invariavel deante da
variedade e multiplicidade dps objectos do conheci
mento. E', porisso, que o pensamento dos seres racio
naes parece reproduzir a organização universal~ ou ser
representativo do universo inteiro.

O eu é o subjeito do conhecimento; é a fonte donde
decorrem, e a que se referem, todos os no sos pensa
mentos como phenomenos. E', poris 9~ que a varie
dade dos conhecimentos reduz-se em unidade na uni
dade da consciencia. O pensamento eu é presuppo to
em todos os pensamentos, na vastidão do campo da
intelligéncia. Dahi. a licção da psychologia, que o
pensamento eu é o facto primitivo da consciencia, e o
poncto de partida da sciencia.
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o pensamento eu, porém, é uma simples noção, que
a:ffirma o eu, sem a:ffirmar cousa alguma do eu. Este
pensamento, portanto, não pode revistir a fórma de um
juizo, porque o juizo ~requer dous termos. Na ordem
logica, a primeira proposição que succede á intuição
de si mesmo é: eu penso; a segunda, eu conheço. In
determinado no poncto inicial, o eu' determina-sé suc
cessivamente e reconhece-se na consciencia como uma
cousa que pensa e -que sabe. E' facil discriminar o
valor destas duas proposições, e, portanto, a accepção
em que elIas são equivalentes, ou quando pensar, é
conhecer.

Mas, si o pensamento é incessante, porque é da es
sencia do espiTito pensar, o mesmo não dizemos do
conhecimento. Os conhecimentos formam-se e desfa
zem-se; nascem, crescem e por vezes morrem, conforme
as edades e situações da alma. O conhecimento hu
mano está, pois, num estado de fluctuação perp~tua.

§ 2.

Pet'manencia do conhecimento.

A variedade dos conhecimentos decorre da variedade
dos objectos. Entretanto, elIes são fixos ou perma
nentes, considerados sob out1'o poncto. Um homem,
embora surdo-mudo ou imbecil, sabe alguma cousa,
distingue os obj ectos, orienta-se no mundo exterior,
conhece seus similhantes, conhece a si mesmo. Parece,
pois, que o conhecimento é innato, como o pensamento:
alguem pode lembrar-se do primeiro conhecimento que
adquiTiu? Assipl considerado, como propriedade per
manente da alma, o conhecimento é um acto do pen
samento em geral, feita a abstracção deste ou daquelIe '
objecto, e então está dentro dos limites das duas pro
posiçõ'es: eu penso, eu conheço. -E' impossivel, pela
observação, decidi!' si os conhecimentos humanos tive
ram um começo neste mlmdo. O que pode se a:ffirmar,
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com alguma verosimilhança, é que o conhecimento está
no espirito em estado vago~ que vae desenvolvendo-se
isensivel e continuamente, por movimento mais ou me
nos rapido, conforme as energias da alma, as disposi
ções organicas e circumstáncias exteriores.

39



CAPÍTULO II.

Objecto do conhecimento

§ 1.

Divisão do objecto do conhecimento :" 1.0 S'ttbstáncias.

o objecto do conhecimento é tão multiplo, como a .
realidade: comprehen.de tudo que é conhecido e tudo
que é intelligiveZ, feita a abstracção do valor scientífico
do conheGimento. Mais claramente: o objecto do co
nhecimento é uma cousa qualquer, finita ou infinita,
possivel ou real, simples ou composta, esp:iJ:itual ou
physica. "

O conhecimento, com effeito, não exclue modo algum
de existencia, o possivel, o real, o necessario. Para
que um objecto seja conhecido, basta que possa existir,
independentemente da sua presença, nesta ou naquella
parte do tempo. Conhecemos o mlllido, conhecemos o
infinito e o absoluto. Não ha razão para excluir-se o
infinito do dominio do conhecimento humano. Sllni
lhante decreto baseia-se numa confusão de relação: con
fundem a relação do conhecimento com a relação de
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continencia. A intelligéncia finita não contém, conhece
a Deus. Tudo aquillo, pois, que pode estar em rela
ção com o pensamento, quer seja conhecido, quer seja
intelligivel, é obj.ecto do conhecitnento.

Â divisao do objecto do conhecimento pode ser feita
sobre as bases do processo dichotomico. Existem, em
primell'o logar, cousas ou seres, cousas que subsistem
por si mesmas e outras que não teem existencia pro
pria, mas somente relativa ou que existem por causa
de outra cousa. Conhecemos as primell'as com o nome
de susbtáncias, as segundas com o nome de propriedades,
modos, accidentes ou determinações da substáncia.
Oespaço, o tempo; o movimento, as forças espll'i
tuaes e physicas, por exemplo, são inherentes aos
seres a quem os attribuimos, embora possamos estudal',
pela abstracção, 'cada uma dessas propriedades, isolada
mente.

Conhecemos, pois, substáncias e propriedades de
substâncias. Que substáncias conhecemos? O eu e o
não-eu. Dahi nova divisão, muito interessante para a
logica. Denomina-se immanente o conhecimento do cu,
porque todos os elementos, subjeito, objecto, e relação,
reduzem-se ao eu; e transcendente, o conhecimento do
não-eu, porque o objecto ultrapassa a 'esphera da cons
ciencia individual.

Â esphera do não-eu é ampla, contém corpos, espi
ritos, seres formados pela união de um corpo e de um
espirito. Dahi as sciencias :(lhysicas, psychicas e bio
logicas. O homem, subjeito para si e objecto para ou
trem, pertence aos tres grupos de substáncias, como
corpo, como espirito e como ser de harmonia, formado
pela união da alma com a materia. Ja sabemos como
o pensamento destes clifferentes objectos desenvolve-se
no espll'ito (1). Do conhecimento de alguns corpos,
celestes e terrestres, organizados e inorganicos, accessi
veis aos sentidos, o espll'ito eleva-se a um todo, a

W Introducç1l.o, cap. III.
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Natu'reza ou mundo corporeo, que affirma ser infinito
no seu genero, infinito no espaço e no tempo, e com
posto de infinidade de astros ou de corpos. O pensa
mento do mundo eSl:Jiritual, opposto ao. mundo physico,
segue a mesma progressão. Os espil:itos e os corpos
unem-se: a natureza humana é a fórma mais intima e
perfeita desta lmião; os animaes talvez a realizem em
condições mais imperfeitas e de modo inconsciente. O
pensamento de humanidade segue as mesmas phases de
desenvolvimento que os precedentes. Classificamos na
humanidade os homens que vivem sobre a terra; e
possam viver sobre outros globos no espaço. Estas
tres noções reunidas formam o mundo ou o universo,
o cosmos, objecto da cosmologia.

Dentro do mundo, a observação não verifica a exis
tencia de outras substáncias; mas, si considerarmos que
os espíritos, os corpos, os homens, são seres finitos, e·
que um genero, mesmo infinito, é um genero, isto é,
uma parte da realidade, somos obrigados a elevar-nos
acima do mundo, e a conceber um quarto objecto, a
substáncia infinita e absoluta ou o ser da realidaQ.e
inteim, que denominamos Deus. Não examinamos o
valor scientífico deste conhecimento, aflirmamos que o
possuimos, e que egualmente o possuem aquelles povos
que teem um culto.

Tal é o complexo das substáncias que constituem o
objecto do conhecimento humano: Deus, o espirito, a
natureza, a humanidade.

Examinemos o segundo termo da divisão.

§ 2.

Divisão elo objecto do conheciménto: 2.° pj·op'riedades.

Aquillo que não é substância é determinação de
uma substáncia. Eis a linha divisoria entre as duas.
cousas. As determinações são, de um lado, as propric-
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dades, qualidaetes ou attJ..ibutos; de outro, os actos,
estados, phenomenos ou aeeidentes. As propriedades
são os modos de ser invariaveis, da substáneia; os phe
nomenos, os modos de ser variaveis, portanto, tempo
raes: ambos exprimem a esseneia. A esseneia mani
festa-se nas qualidades, as qualidades nos actos; e o
ser é, ao mesmo tempo, o eonjuncto dos actos e das
qualidades.

Cada substáncia tem propriedades que estão em re
lação com a essencia ou a constituem: a substáncia
:finita tem propriedades finitas; ~ substáncia infinita,
propriedades infinitas.

As propriedades são de diversas ordens: proprieda
des simples e relativas, propriedades nmdamentaes e
deI'Ívadas, propI'Íedades genericas e individuaes, pl'O
priedades universaes e pm..ticulares.

Propriedades simples são as que affectam as substán
cias em si, feita a abstracção de qualquer relação ex
terna, como a unidade, a identidade, a força, a actiYi
dade, o tempo, o espaço. As 1'elativas pertencem aos
seres, quando referidos uns aos outros; e que, em con
sequencia, suppõem ao menos dous termof? como a cau
salidade, a utilidade, o conhecimento, a união, o movi
mento. Os modos da existencia são propriedades 1'e
lativas; uma cousa não é possivel ou impossivel ne
cessaria ou contingente, em si, mas somente referida a
este ou áquelle ser. A possibilidade, a realidade e a
necessidade indicam como a cousa existe em relação a
outra; si a relação é unica, a cousa é necessaria; si
aclmitte muitos casos, é possivel; si está effeituada, é
real.

Temos depois propriedades fundamentaes e secunda
rias, mateI'Íaes e formaes, constitutiva e consecutivas.
As fundamentaes são ordinariamente denominadas eSSe1~

ciaes por opposição ás secundarias: dietas accidentaes.
Porém, para evitar equivocos, é melhor denomina-las
genericas e ind'ividuaes. As propriedad s rua-teriaes e
formaes concernem á materia e á fÓTma das cousas. Si
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por matel'ia entende-se a essencia, o qutd, e pOl' fÓl'ma
o quomodo ou a maneira de seI', uma cousa qualquer,
substância ou pl'opriedade, parece tel' uma fórma, como
tem uma essencia, e então pode ser considerada, tanto
nas suas qualidades materiaes, como nas formaes. O
espaço e o tempo, por exemplo, são propriedades fun
damentaes, mas que genero de pl'opTiedades? São fól'
mas. O espaço é a fÓl'ma daquillo que é contínuo ou
da matel'ia; o tempo é a fÓl'ma de todos os seres acti
vos, ou· que se modificam. Á eternidade é a fórma do
que é immLltavel. A sciencia é uma propriedade da
alma, e pl'opriedade material, como a al'te; mas a scien
cia tambem tem materia e fórma: a vel'dade e a cer
,teza; a unidade, a variedade e a harmonia, como ele
mentos da organização.

Ha ainda propriedades de propl'iedades. O conheci
mento, por exemplo, é uma propriedade do pensa
mento; a l'esponsabilidade uma pl'opriedade da vontade.
As propriedades immecliatas ou primitivas, neste caso,
denominam-se constitut'ivas, e as propTiedades das pro
pTiedades que constituem os attl'ibutos que ellas qua
lificam, são simplesmente conseczttivas a respeito das
substáncias, nas quaes estão unidas. A responsabili
dade, por exemplo, é um attributo consecutivo da alma,
e constitutivo da liberdade.

Eis o quadro das propriedades; este quadro, porém,
ficará incompleto si excluirmos delle as propriedades
communs ou universaes, conhecidas polo nome de ca
tegoTias.

§ 3,

Analogia universal. Cate,q01'ias de A1'istoteles,
de Kant e de Kmztse.

Denominam-se propriedades communs ou universaes
aquellas que parecem convir a todas as cousas, e attri·
butos p~'oprios ou characteristicos, aquelles que peI'ten-
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cem a uma s6 classe de objectos. A consciencia, por
exemplo, com a personalidade, a liberdade, a perfecti
bilidade e a vida racional dependentes della é um ai
tributo proprio do homem, com exclusão dos outros
seres finitos; a unidade, a identidade, a actividade, a
causalidade, são propriedades communs~ que acham-se,
num grau qualquer, nos seres viventes. E' uma dis
tincção de 'maxima importancia para a logica e para a
metaphysica. Para definir-se um objecto é mister dar
as suas propriedades; e'como o objecto tem proprieda
des communs e attributos proprios, como classifica-lo?
A logica escolhe, fazendo applicação da theoria da ex
tensão e comprehensão dos termos.

As propriedades communs adquirem grande valor,
quando são discutidas no terreno da metaphysica. Oom
effeito~ pode-se indagar si, dentro dos limites desta
sciencia, existem verdadeiramente attributos universaes
e attributos proprios. Neste momento, a questão é de
cli:fficil solução. Os attributos proprios, bem como as
qualidades individuaes, talvez sejam uma apropriação
de characteres mais genericos; entretanto, esta mesma
apropriação deveria fundar-se na essencia propria de
cada objecto, e seria ja um elemento sufficiente de dis
tincção. Então haveria sempre, sinão attributos pro
prios, pelo menos manifestações particulares dos attri
butos communs. Eis aqui o alcance da questão: si ha
attributos proprios, -elles são accrescentados aos communs;
si não ha, ou são attributos communs manifestados de
certo modo, neste ou naquelle grau; todas as cousas,
espiritos ou corpos, homens ou brutos, teem um nú
mero egual de propriedades, embora distinctas. Assim,
o senso íntimo, no espirito) seria, em substáncia, o
mesmo que a cohesão na mataria: as duas proprieda
des indicariam a relação de um ser comsigo mesmo,
relação determinada, de um lado, conforme com a es
sencia do espirito, de outro, com a essencia da ma
teria. O espil:ito e o corpo seriam termos equivalentes,
organismos homologos, representando dous aspectos op-
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postos, como os sexos, de uma só e mesma natureza.
Todos os seres, em summa, deconeriam do Ser, com
propriedades delle, num grau qualquer,' conforme a
essencia de cada um. Tal é a base da theoria da uni
dade da substáncia, que não dele ser confundida com
o pantheismo, poisque exprime simplesmente esta these
relig~osa : .« Ex ipso et per ipsum et in ipso sunt
omnla ».

As propriedades communs envolvem a questão das
categorias ou da analogia universal. As categorias, com
effeito, desde Aristoteles, que creou o termo, designam
os attributos communs das cousas, isto é, os ponctos
de similhança existentes nos objectos do pensamento.
Tudo é similhante a tudo, si realmente ha categorias,
ao mesmo tempo que tudo differe de tudo: as cousas
assimelham-se por suas propriedades communs, e clis
tinguem-se pela ess~ncia propria, que modifica estas
mesmas propriedades. Os attributos de Deus refle
ctem-se no mundo, os seres finitos são feitos á imagem
do Ser infinito, o pensamento corresponde á realidade,
e as leis do conhecimento são conformes ás leis geraes
da creação: Unidade de plano na constl'ucção de tudo,
para que tudo possa reproduzir-se fielmente na cons
ciencia. As categorias contém o segredo do methodo;
quem as possue pode tudo conhecer, analysando as
cousas com ordem, segundo as evoluções dos elemen
tos mais simples e mais fundamentaes do pensamento.
Adquire-se a sciencia, quando um objecto é determi
nado em todas as relações. Faz-se a determinação
examinando-se successivamente o objecto no poncto de
vista de cada categoria. As categorias, finalmente, são
uma topica logica, os «logares communs ~ da phi
losophia.

O primeiro systema bem conhecido de categorias é
o de Aristoteles. As palavras, na opinião deste phi
losopho, exprimem unicamente dez especies de cousas.
Ra, pois, dez generos do ser ou dez aspectos,. sob os
quaes a realidade podê ser considerada. E como o
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primeiro aspecto comprehende os outros, e applica-se a
tudo que existe, as categorias são verdadeiramente
attributos universaes ou communs. Aristoteles, porém,
não segue marcha methodica na descoberta das cate
gorias. Entretanto, assim mesmo incompletas, rasga
ram horisontes e alimentaram o pensamento, no de
curso da média edacle, e são, ainda hoje, um trabalho
digno de admiração.

o quadro das dez çategorias é Q seguint~;

Essentia,
Quantitas,
Qualitas,
Relatio,
Ubi,
Quando,
Situs,
Habitus,
Adio,
Passio,

essenCla;
quantidade;
quaijdacle;
relaçã9;
espaço;
tempo;
situação;
modo de ser;
acção;
paixão.

A categoria de ser ou de essencia é a primeira, e
a base das outras, porque por toda a parte ha ser' as
outras são os accidentes. A primeira ó a unica exis
tente por si e serve de objecto commum aos attributos
que o entendimento pode a:fIh-mar. Estes dez generos,
diz Aristoteles, não são reductiveis uns aos outros,
mas unem-se simultaneamente no mesmo subjeito: a
qualidade não tem quantidade, o tempo não é o es
paço, mas cada objecto tem uma quantidade e uma
qualidade, e manifesta-se simultaneamente no tempo e
no espaço. As categorias teem suas opposições, ex
pressas pela fórma da contradicção, aflh-mação e nega-

40
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ção, OU pela fórma da contrariedade. Os contl'arios
que afi'ectam as categorias, são o ser, e o não-ser, o
singular e o plural, o mesmo e o outro] o similhante
e o clissimilhante, o egual e o deseguaI. O poder e
o acto, tambem contrarios, referem-se á qualidade, á
quantidade e ao espaço.

Este quadro de categorias é defeituoso, ja quanto ao
methodo, ja quanto á unidade, ja quanto ao encadea
mento ou combinação de ideas.

O quadro de Kant é mais bem coordenado. O qua
dro dos juizos é o seguinte:

1. QUANTIDADE.

Juizo singular,
l) particular,
l> universaI.

3. RELAQÃO.

Juizo categorico,
l> h.ypothetico,
» disjtillctivo.

2. QUALIDADE.

Juizo affu.'mativo)
» negativo,
» infinito.

4. MODALIDADE.

Juizo problematico,
» assertorio,
» apodictico.

As categorias que correspondem, termo por termo,
ás diversas fórmas dos JUIZOS, são estas:

1. QUANTIDADE.

Unidade,
Pluralidade,
Totalidade.

3. RELAQÃO.

Inherencia (substáncia e accidente),
Oausalidade (causa e effeito),
Oommunidade (acção e reacção).

2. QUALIDADE.

Affu'mação,
Negação,
Limitação.

4. MODALIDADE.

PossibilidaCle e impossibilidade,
Realidade e não-existencia,
Necessidade e contillgencia.
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Neste quadro, as categorias são representadas como
fórmas do entendimento, isto é, da fac~uldade de julgar.
Correspondem, pois, ás diversas especies de juizos, e
são, em si mesmas, conceitos supra-sensiveis envolvidos
nas operações complexas do pensamento. O erro de
Kant con iste em apoiar-se na divisão vulgar dos jui
zos, sem mesmo procurar completa-la e reforma-la, afim
de descobrir os elementos mais 'simples da intelligéncia.
As categorias não são posteriores, mas anteriores ao. . .
JUlZO.

No quadro supra, ha quatro categorias fundamen
taes, cada uma dellas comprehendendo as outras tres.
As duas primeiras classes contém as categorias mathe
maticas; as duas últimas, as categorias dynamicas.
Umas são simples, outras duplas ou com termos corre
lativos. Kant, além disso, faz observar que a terceira
categoria, em cada classe, resulta da combinação das
duas precedentes, oppostas entre si, como membros de
uma divisão dichotomica. .Assim, por exemplo, a tota
lidade é a pluralidade reduzida á unidade.

As categorias de Kant, porém, apezar de serem ainda
universalmente adoptadas, teem graves defeitos. .A. cor
respondencia das categorias com os jlÚZOS de quanti
dade, é de facil comprehensão. .A. qualidade ofl'erece
uma difficuldade, relativa ao terceiro elemento que con
tém nos dous quadros: a cOTI'espondencia da categoria
da limitação com o juizo infinito. Kant denomina juizo
üi:finito uma proposição que é positiva, em parte, quanto
ao verbo ou relação, e em parte negativa, quanto ao
subjeito ou ao attributo. Como neste exemplo: a alma
é não mortal. .A. terceira classe está exposta á objec
ções ainda mai graves. Kant distingue somente tres
sortes de relações, além de que, a mesma classificação
é forçada entre as categorias e os juizos. O juizo ca
tegorico exprime, entre o subjeito e o attributo, uma
relação pura e simples, que nada tem de commum com
a substáncia. O juizo hypothetico exprime mais uma
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relação de condicionalidade, que de causalidade. O
juizo disjunctivo que representa o subjeito dividido em.
diversas especies, tem uma analogia muito remota com
a idea da reciprocidade, analogia fundada pelo auctor
na coordenação existente das especies de um genero e
na determinação recíproca destas especies, que ex
cluem-se mutuamente. .A. quarta classe não tem os
mesmos defeitos, porém as modalidades, tão importantes
na metaphysica, foram mal determinadas, na qualidade
de postulados do pensamento empírico.

No systema de Krause, as categorias teem um en
cadeamento logico, como leis do pensamento, e uma
ordem ontologica, como attributos constitutivos dos
seres, sem que a logica seja absorvida pela metaphy
sica, como no idealismo absoluto de Hegel. EUas re
pousam, como .A.ristoteles havia reconhecido, na idea
do ser, a mais simples e a mais universal. Tudo que
existe, s.ubstáncia ou propriedade, eu ou não-eu, parti
cipa do ser, é alguma cousa. O ser é a primeira e a
última palavra das sciencias, poisque o objecto dellas
é determinar, isto é, e;x:plicar uma cousa, finita ou in
finita, a alma, o corpo ou Deus, o espaço, o movi
mento ou a quantidade. .A. anályse do ser, é a scien
cia inteira. .A. anályse considera o ser em todos os
aspectos dados pela observação: em si mesmo, no seu
conteudo e nas relações com o conteudo; em outros
termos, como todo, como conjuncto de partes, e nas
relações do todo com as partes. Estes tres aspectos
do ser correspondem á these, á antithese e á synthese.
Em primell'o lagar, o ser é posto, como ser: como tal,
eUe é um; depois, o ser é posto como uma variedade
de cousas, considerando-se tudo que está contido na
s-qa essencia: como tal eUe é multiplo, e cada elemento
da variedade está em antithese ou em opposição com
os outros; o ser, finalmente, é posto na união do todo
e das partes. Taes são os principias fundamentaes que
presidem á determinação do ser.
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o quadro das categorias de KTause é o seguinte:

I. O ser conside1'ado em si mesmo: These.

Ser
Essencia Fórma

Existencia.
Categorias da essencia. Categorias da fórma.
Unielade ele essencia.. Unidade ele fórma.

Essencia propria. Essencia inteira. Direcção. Continencia.
Harmonia da essencia. Harmonia ela fórmll.

Categorias da existencia.
Unidade ele existencia.

Substáncia. Modalidades.
Harmonia da existencia.

II. O se'r considerado no seu conteudo. Categorias dos cont1'a1'ios.

A opposição ou a relação coordenada elas partes: Determinação e ex
clusão. Identidade e differença. Unidade e multiplicidade. Affirmação
e negação. Interior e exterior. Limite e grandeza. Começo e fim. Con
diÇão e complemento.

A evolução ou a relação interior do ser com a serie dos phenomenos
que constituem a mudança: Ser e não ser. Mudança e immutabilidade.
Tempo e eternidade. Poder e actualidade. Acção e reacção. Força e
tendencia. Fim e meio. Bem e mal.

m. O se1' com 1'eferencia ao seu conteudo: Synthese.

A transcendencia ou a relação subordinada: Superioridade e inferiori
dade. Todo e partes. Continente e conteudo. Similhança e contraste.
Princípio e consequencia. Causa e effeito. Lei e facto.
• O ser completamente constituido como todo e como partes: o orga
nismo. Relaç:lo de tudo com tudo. Plenitude. Perfeição. Belleza.

1. Neste quadro, a categoria fundamental é a de
ser, que convem a todas as cousas e que exprime o
que é, substância ou propriedade. .A primeim distinc
ção que deve- e fazer I' latiyamente ao ser, é a da
materia e da fórma. .A materia designa a essencia ou
fi natureza das cousas: a essencia estâ para o ser, é o
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que o ser é, abrange o complexo das suas qualidades
ou dos seus attributos.

A' essencia oppõe-se á jórma, á cada categoria mate
rial uma categoria formal, que diz como a essencia é.
Como é o ser? O ser é posto, tem uma posição, é
positivo. A posiÇão é a f6rma do ser, dos seres, es
pirito ou corpo, cousa finita ou infinita.

A essencia' e a fQrma, combinadas, constituem a
existencia. Tudo aquillo cuja essencia é posta, existe.
Si a essencia do objecto reveste f6rma s6 na nossa
imaginação, a existencia é pummente imaginária ou
subjectiva; si a essencia é realizada no espaço exte
rior ou no mundo, o ser tem uma existencia objectiva,
independente do nosso pensamento.

2. Analysado no seu conteudo, o ser oiferece novas
categorias, que podem ser denominadas, segundo Aris
toteles, categorias dos contmrios) e que somente convem
ás diversas partes ou d~terminações do ser consideradas
nas suas relações' recíprocas. Estas categorias são do
minadas pela antithese ou opposiÇãO, isto é, pela rela
ção dos dous termos coordenados. O espirito e o corpo,
no homem, são typos deste genero de relação.

3. Considerado em si e ao mesmo tempo no seu
conteudo, o ser ofi'erece, nesta synthese, novas proprie
dades. Oomo, por exemplo, o homem, consid«?rado na
unidade da sua natureza.



CAPÍTULO III.

Relação entre o subjeito eo o objecto
do conhecimento.

§ 1.

Naturezct da relação entre o subjeito e o objecto.

o que constitue o conhecimento, é uma certa 1'ela
ção entr~ o subjeito e o objecto, ja estudados. Em que
consiste esta relação? Examinemos.

Tanto o sentimento como o pensamento põem o es
pirito em relação com as cousas. Como distinguir esta
dupla relação? .A. distincção ja nos foi dada pela res
pectiva anályse das faculdades de pensar e de sentir.
Com effeito, a alma, quando affectiva, é movida agitada
apaixonada; quando intelligente, é calma, indifferentc,
e oonserva a liberdade de acção e de appreciação; no
primeiro caso, ella soffre influéncias exteriores, quer
queira, quer não; no outro, permanece impas ivel. A
mesma opposição ma:o.ifesta-se no objecto, quando diri
ge-se ao coração ou ao espirito: apresenta-se ao senti
mento, como um todo indiviso, no seu complexo de
qualidades e de relaçõ s; ao pensamento, como uma consa
separada, que destaca-se da realidade ambiente, e deve
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ser estudada separadamente no seu complexo de pro
priedades, de partes e de relações. A difi'erença, entre
o pensamento e o sentimento, exprime-se perfeitamente
pelas duas categorias oppostas, inh rentes á unidade
da essençia: pelas ideas do proprio e da inteireza. No
conhecimento, a relação indicada é uma relação de essen
cia P1'op1'ia, onde os dous termos, subjeito e objecto, con
servam-se distinctos e oppostos, sem influéncia alguma
recíproca. No sentimento, o subjeito é afi'ectado pelo
objecto, e a união dos dous termos supera a clistincção.

O conhecimento exprime uma relação de distincção,
relação analytica, entre o subjeito e o objecto. A aná
lyse demonstra o valor da determinação desta relação.
Com efi'eito, as faculdades de um ser limitado, como o
homem, são necessariamente afi'ectadas de negação:
podem attingir ou não o seu respectivo fim. O fim do
pensamento é attingir a essencia propria das cousas. Con
seguindo-o, o pensamento está com as cousas numa re
lação positiva, ou se manifesta, como verdade; no caso
contrário, a relação é negativa, ou o pensamento mani
festa-se, como erro. A verdade é precisamente a rela
ção, em que o subjeito adapta-se ao objecto e o reco
nhece em si, como elle é; e o e1'rO é exactamente a
relação contrária. A verdade é o fim, o erro o desvio
elo pensamento. A verdade e o erro são, pois, as duas
determinações qualitativas do conhecimento. Este resul
tado exclue qualquer dúvida, quando são comparados
o pensamento e o sentimento. Appreciado no mesmo
aspecto, positivo ou negativo, o sentimento determi
na-se, como prazer e como dor, caso o objecto esteja
em harmonia ou em opposição com a situação actual da
alma. O prazer e a dor explica, pois, a relação de
essencia int ira, relação concreta e synthetica, que o
sentimento estabelece, entre a alma e as cousas. Dahi
novas approximações que notam a difl'erença, entre o
pensamento e o sentimento, entre o conhecimento e a
emoção: o pensamento está para o sentimento como a
verdade está para o prazer, como o erro está para a dol'o
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E' clara agora, a differença, entre o conhecimento e
verdade: aquelle, relativamente a esta, é genero, a
verdade é uma especie de conhecimento. Todos os
conhecimentos não são verdadeiros, mas a verdade é
um conhecimento para nós ou para Deus. O conheci
mento é a relação do pensamento com a es encia pro
pria do objecto em geral, positiva ou negativa; a ver
dade é a determinação' desta relação, a relação affirma
tiva. .A. ontra relação é egualmente um conhecimento,
é o erro, que não deve ser confundido com a ignoran
cia. O conhecimento é a relação mais extensa ou in
determinada, entre o pensamento e o objecto. São co
nhecimentos, pois, todos os productos ou estados do
pensam nto: a verdade e o erro, a certeza e a dúvida,
são conhecimentos. .A. certeza é uma especie de ver
dade, é a verdade consciente, que resiste a todas as
a:ffirmações contrárias. .A. dúvida é uma hesitação a
respeito da verdade, não a respeito do conhecimento.

§ 2.

Oonc7ições sMbject-ivas elo conhecimento.

Como producto da actividade intellectual o conhe
cimento repousa na distincção do subjeito e do objecto.
Desta definição deduzem-se novas condições do conhe
cimento. Com um subjeito, um objecto e uma relação,
ha conhecimento; a anályse, porém, exige, além disso,
as funcções do subjeito, e o modo pelo qual o objecto
nos é dado no conhecimento.

Ja são sabidas as funcções do pensamento, ou os
diversos momentos da actividade intellectual, feita a
abstracção do objecto: attenção, percepção e deter
minação, que são as condições internas ou subjecti
vas do conhecimento. Com ef!'eito, para que o espi
rito conheça um objecto qualquer substância ou rela
ção, finito ou infinito, é necessario primeiramente diri
gu.'- e para elle; este primeiro movimento do espirito,

41
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que pertence ao pensamento, embora a vontade tambem
concorra, chama-se attenção. A attenção é a condição
do conhecimento, quer seja o de um phenomeno, quer
o do ser absoluto. A este succede segundo acto pelo
qual o pensamento attinge ou percebe o objecto, que
lhe atrahe a attenção, é a percepção ou algumas vezes a
appercepção, grau mais elevado da actividade intcllectual.
Sem percepção, não ha conhecimento. As duas pri
meu-as funcções, ás vezes, são simultaneas, e então po
dem confundir-se, pbr exemplo, si o objecto está ao
nosso alcance, e é percebido com alguma attenção;
quando, porém, o objecto ofl'erece difficuldades, a difl'e
rença é patente. Estas funcções estão inherentes ao
pensamento e não aos obj(jctos: donde ja conclue-se
que o conhecimento vem de nós, e forma-se pela pro
pria actividade do subjeito, sem embargo das doutri
nas exterioristas, como o sensualismo, o tradicionalismo
e o pantheismo, que collocam a origem dos conheci
mentos na materia, na sociedade e em Deus. Mas o
conhecimento determinado ou analytico exige mais uma
condição, a detenninação. Com efl'eito, para conhecer
mos um objecto, em algumas das snas propriedades ou
relações, precisamos combinar incessantemente a atten
ção e a percepção, dirigindo-as successivamente ja so
bre um poncto, ja sobre outro, até obtermos um conhe-

,cimento claro e sufficiente do objecto; assim fórma-se
a sciencia: a combinação da attonção e da percepção
constituem a terceira funcção do entendimento.

§ 3.

Condições object'ivas do conhecimenJo.

Ha condições concernentes ao objec~o do conheci
mento. Este é excessivamente variavel; varia na cla
reza e na perfeição, conforme as funcções do pensa
mento, a força da attenção, a vivacidade da percepção,
o methodo de determinação adoptado; varia na espe-
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Ole ou na natureza, conforme os objectos que queremos
conhecer. O conhecimento de objecto sensivel, offere
cido aos orgams, é clifferente do conhecimento de ob
jecto supra-sensivel, dirigido exclusivamente â razão.
Entretanto, em ambos os casos, figmam objectos, e o
conhecimento de um objecto consideradu em si, sensi
velou não, recebe o nome de noção. Si queremos
conhecer uma relação entre duas cousas, ja entre duas
substâncias, ja entre duas propriedades; ja entre uma
substância e suas propriedades, o conhecimento recebe
o nome de /uizo. <:Si, finalmente, queremos combinar
relações, e deduzir delias uma proposição, neste caso o
conhecimento recebe o nome. de ?'aciocinio. Estes tres
aspectos são fundados na natureza das cousas; e a acti
vidade da inteliigéncia, determinada por elies, recebe
o nome de operações. Estas ,são oppostas âs funcçõe.
como o objecto ao subjeito, mas ambas applicam-se ao
pensamento activo ou ao entendimento.

A divisão do conhecimento, resultante da theoria das
operações do pensamento, deve ser notada, porque deter
mina ja a noção de methodo, e esclarece alguns ponctos
abscuros do nosso saber. Oomo o espirito adquire no
ções, ou conhece os objectos em si? Vendo-os, com
os olhos do corpo, ou com o do espirito, que é a razão,
obsel'Vando-os e contemplando-os com attenção. No pri
meiro, adquirimos o conhecimento pela simples observação
do objecto, é uma intuição, ou um conhecimento intuitivo:
no segundo, attingimos pela contemplação da razão,
como acontece com os principios; então a intuição é in
tellectual. Assim tambem com o conhecim nto que tem
por objecto as relações das cousas. Si o espirito attinge
facilm nte a relação, a intuição é su:ffici nte, sem dis
tincÇão ele elementos sensiveis ou supra-sensiveis; si,
porém, a relação entre dous objectos ou elous pensamen
tos não pode ser attingida, então o espirito recorre a uma
medida commum, um termo medio, um intermecliario,
entre as duas cousas ubmettidas ao exame: raciocina, e
o conhecimento torna-se disc'twsivo ou demonstrativo.
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Assim, conforme o modo de conhecermos as cousas,
cm si, du:ectamente, ou em sua causa, os nossos conhe
cooentos dividem-se em intuitivos e discursivas. Dahi a
base da elistincção do methodo em anályse e synthese.

Reservamos para outro lagar a discussão elas opera
ções do entendUnento, limitando-nos, na theoria geral
elo conhecimento, ao exame elo -modo pelo qual o objo
cto é dado ao subjeito do conhecOOento.

§ 4.

Intuição sensivel. I-ntuição intellectual

Ha uma condição geral para que o objecto, substán
cia ou relação, possa ser conhecielo na intuição : é que
elie seja dado ao subjeito, isto é, ao espirita. Esta
condição justifica-se facilmente. O objecto materia elo
conhecooento, existe por si, independentemente elo es
pirita, e deve ser conhecido, tal qual é, sem adelição
nem eliminuição. Oomo esta materia é dada ao espi
rito? De dous modos, immediato e mediato.

Assoo é que o eu revela-se immeeliatamente ao pen
samento, sem necessidade e possibilidade de um inter
mediaria. Os phenomenos e propriedades ela alma são,
pois, objecto ele percepção immediata, b m como certas
partes no nosso corpo, as affecçõ . do systema nervoso
cerebral, com o qual o espiTito está intooamente unido.
E' por este motivo, que as sensaçõe ,b que reali
zadas fóra ela alma, são tidas frequentemente por actos
de consciencia.

Oom os corpos ou objectos exteriores, porém, a regra
é outra. Estes são dados pelos sentidos, e revelam-se
ao pensamento por modo indirecto, onde chegam tendo
passaelo pelo intermediaria dos orgams sensorios. Dahi
o officio da sensibilidade, como condi.ção do conheci
mento do mundo exteriol'. Este conhecimento é acom
panhado de uma intuição ou de uma repre entação
dos objectos, denominada intuição sensivel. A imagina-
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ção é a origem deHa. E' assim que a representação
dos objectos resulta do trabalho da imaginação: é a
funcção propria desta faculdade, na geração dos conhe
ciment6s humanos. Si fosse resultado dos sentidos,
desappareceria com a sensação; além do que, a retina
do olho, que ofl'erece alguma analogia com o pheno
meno da intuição psychologica, não podel'ia fornecer,
como um espelho, mais de duas dimensões da super
ficie.

O conhecimento que tem por objecto os nossos simi
lhantes, como espirit().:\ ou substáncias espu'ituaes, é egual
mente inclll'ecto. Os espiritos s6 se revelam á obser
vação, quando unidos á materia; é pela linguagem
que os conhecemos, e a linguagem, oral ou escripta, é
percebid.a pelos sentidos. Os espu'itos, pois, são dados
indu'ectamente com os corpos e pelos corpos, e pode
mos então, representa-los na imaginação, porque, como
os corpos, €lHes são seres determinados. E' assim que
figuramos os afl'ectos, os desejos, o character dos nossos
similhantes, e creamos mesmo, como na poesia e no
sonho, éspiritos e relações sociaes.

Acima, porém, dos espiritos corpos e homens con
cebemos a natureza, a humanidade, o espaço e o tempo,
e acima destes generos admittimos ainda o Ser um e
inteiro, Deus. Estes objectos são dados ao subjeito
por uma intuiçãO intellectual. A razão é, com efl'eito, o
sentido metaphysico que abre-nos o mundo supel'ior,
objecto da especulação, como os sentidos do corpo, o
mundo inferior, objecto da observação. A razão e os
entidos completam o materÍal necessario á vida da

alma.
Os dados da razão são as 'ideas; os dos sentidos, as

sensações. As ideas estão para as sensações, como a
razão para os orgams. A sensação resulta da impres
são dos corpos sobre os nervos; a idea, ela impressão
das cousas divinal) sobre a face upel'ior ela alma. A
sensação é um intermediaria entre o pensamento e o
mundo exterior; a idea é um intermediaria entre o
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pensamento e Deus, é o objecto immediato da nossa
intuição. Assim, pois, a sensação e a idea não são
conhecimentos, productos do entendimento, mas meios
de conhecer.
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Orig'ens do conhecimento

As origens do conhecimento são as faculdades
receptivas do espirita: a sensibilidade e a lmagma
ção, de um lado, a razão, de outro. Esta é a base
da divisão do conhecimento, relativamente ás suas
origens.

A sensibilidade e a razão alimentam a alma, cujos
actos distribuem em dous grupos, uns sensiveis ou
empiricos, outros especulativos ou não sensiveis.

O domínio do conhecimento sensivel é formado pelos
factos, phenomenos, particularidades, por tudo quanto
é produzido no espaço e no tempo, por todos os actos
da vida physica e espiritual. Estes phenomenos são
internos ou externos. O conhecimento sen ivel interno
comprehende os phenomenos psychologicos, os factos
da consciencia; o externo, os phenomenos physicos,
os factos da natmeza.

O domínio do conhecimento não sensivel é tão vasto
como o do experimental, mas opposto a elie. Si um
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representa a ;história, o outro representa a philosophia,
sciencia encyclopedica das lei., das causas, dos princi
pias do mundo moral e do mundo physico, systema de
verdades geraes que correspondem á es. encia immuta
,el das cousas. A fórma deste conhecimento, bem como
a do sensivel, é dada pelo entendimento que trabalha
sobre materiaes fornecidos pelos sentidos e pela razão.
Dahi a possibilidade do, erro neste duplo dominio do
conhecimento.

O conhecimento não sensivel divid'e-se em dous gc
neros, como o sensivel. O primeiro comprehende' o
conhecimento abst'racto ou commum, conhecimento das
especies e dos genei'os, mas ainda encerrado nos limi
tes da experiencia. O outro, ultrapassa a observação,
e, dentro das regiões da metaphysicl1, occupa-se do sor,
da essencia e da 'causa de todas as cousa's, do divino
e do ideal, do bem, do be11o, do verdadeiro e do
justo. Este segundo genero denomina-se conhecimento
racional.

O c<mhecimento sensivel e o não sensivel, oppos
tos, combinam-se no conhecimento harmonico ou appli
cada. Tal é o objecto da philosophia da história,
sciencia da applicação dos principias aos factos, em
todas as regiões da vida universaI, e que realiza, nesta
synthese, a harmonia das duas antitheses do conheci
mento.

Acima, porém, destes g,meros clistinctos, está o co
nhecimento i'ndetm-minado pelo qual o objecto é attin
gido na sua essencia, uma e inteira, na totalida<;1.e in
divisa, sem designação de elementos sensiveis ou não
sensiveis. O conhecimento indeterminado é anterior á
anályse e precede, na ordem do tempo,' aos conheci
mentos determinados. O pensamento eu, como, facto
primitivo do senso intimo, é um exemplo notavel dos
conhecimentos indeterminados (1).

(1) Iutroducção, Oap. III. Divisão da sciencia.
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Esta divisão abrange o complexo dos conhecimentos
humanos. A logica occupa-se successivamente destes
generos de conhecimentos. Omittiremos o sen ivel in
terno ja exposto na psychologia.

CAPÍTULO L

Oonhecimento sensivel
Esthotica logica.

§ 1.

Objecto d<J conhec:immúo sensiveZ.

o objecto do conhecimento sensivel externo são o
factos ou phenomenos do mundo exterior. Estes faotos
são distribuidos em dous grupos: aquelles que oonhe
cemos pessoalmente e aquelles que conhecemos por
meio de outrem. Os primeiros são o"Qjecto da observa
ção pessoal, os outros, objecto do testimunho. O tes
timunho vem supprir a deficiencia pessoal; porque,
sendo o espiTito limitado no tempo e no espaço, não
pode como no conhecimento interno) estudar .todas as
particularidades do mundo physico. A base do conhe
cimento externo, pois, é a theoria geral da observação
sensivel.

A observação externa applica-se á parte descri'ptiva
das sciencias que occupam-se da natureza e da socie
dade; porque a parte racional ou mathematica oompete
ao conh~cimento philosophico. A observação é neces
sariamente limitada quanto aos seus objectos: exerce-se
no passado, no presente, não no futuro reconhece o

\ 42
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que é ou foi, não o que deve ser, e exprime-se sob
a fórma de um juizo assertorio e particular. Assim,
àS sciencias naturaes, physicas, chimicas, physiologica
e geographicas acham-se, ao mesmo tempo, incluidas
no dominio da história e da philosophia, como conhe
cimentos sensiveis e racionaes. As descripções das
instituições passadas, bem como o conhecimento topo
graphico da terra, nos são transmittidos especialmente,
por via do testimunho, mas admittido com a condição
de ser fundado na obsm;vação regular dos factos.

O conhecimento sensivel exterior é fonte de algumas
doutrinas contradictorias. E' assim que o Sensualismo
dá os sentidos como a unica origem de conhecimento,
ou as faculdades da alma como sensações ou sensações
transformadas: q Nihil est in intellectu quod non prius
fuerit in sensu ~ O idealismo sceptico} ao contrário,
nega o valor do conhecimento sensivel, aflirma que o
sentidos dão unicamente impressões, nãq similhantes aos
corpos, causa supposta, e que não podem servir de base
para uma aflirmação legitima:.

O vicio destas duas doutrinas é visivel. O sensua
lismo, além de ser doutl.'ina exclusiva, clespoj a a alma
de espontaneidade; o idealismo sceptico está em oppo
sição com .a consciencia vulgar, com o sentimento da.
no. sa propria limitação e cheia ue lacunas. Tem um
unico merito: indicar o caminho á theoria racional do
conhecimento sensivel.

§ 2.

Oondições do conhecimento sensivel. Primeira condição:
os sent'dos.

A formação do conhecimento sen. ivel dependo de
condições physiologicas e p!lychologicas. A primeu.'a con
dição é puramente physica, e reside nos orgamr:; sensi
veis, que clão a sensação; então a alma intervem com
a. serie das faculdades intel1ectuaes para completar a
sensação c en3endr~r o POnh13cimento: a imaginação
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fornece a representação do objecto; ::t reflexão ou o
entendimento compõe a noção, e conclue do interior
para o exterior, por meio das funcções do pensamento;
a razão finalmente, procura as ideas ou categorias que
applicamos ao objecto, para determina-lo nas sua.s pro
priedades e relações.

Os sentidos fazem parte do systema nervo o cerebral
intimamente unido á alma. Seu o:ffício é, ao mesmo
tempo physico e espiritual; ,como orgams physicos
elies Tecebem a acção da mateTia, desenvolvem-se e de
finham com o corpo; ma sobretudo, servem aos in
teresses da vida espiritual, pondo a alma em contacto
com a natureza. Este contacto é necessario para o
espirito cQmprehender a natlU'eza, actuar sobre elia e
apropria-la ás exigencias do homem; os sentidos são
até os intermecliarios enb.:e o homem e seus similhan
tes, porque a palavra, a educação e o ensino seriam
impossiveis, nas condições da vida actual, sem o au
xílio delies.

A corre pondencia 6 perfeita, entTe a organização dos
sentidos e os diversos processos physicos e chimicos,
'manifestados na pl'OduCção do calorico, da luz do som
do sabores e dos perfumes. Oada sentido revela uma
ordem esp cial ele phenomenos, não percepti'veis por
oub.'o. A limitaçãO nào é somente qualitativa, é tam
bem quantitativa. Os sentidos nào extendem-se ao
infinito no' e paço, nem ao infinitamente pequeno no
decrescimento das ondulações' luminosas ou sonoras,
posto que a vista po a attingir os corpos no ceu em
distância incommensuravei e appTeciar a graduação
das cores com maranlhosa finura. - lia insb.'umento
que augmentam em proporções enormes o alcance na
tuml dos sentidos mas a actividade sensorial tem li
mites que não podem ser ulb.'apassados.

Os sentidos recebem i1np?"essàes, e as transmittem ao
cerebro, onde, segundo a physiologia, produz-se a sen
sação com o concurso da alma, sob condição da con
tinuidade do systema I nervoso. A sensação depende
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do estado sanitario dos nervos cerebraes ou rachideos,
não dos orgams externos, que podem estar intactos.
A sensação é, portanto, um phenomeno physico que
começa na peripheria do corpo, e acaba no centro nervoso,
onde afi'ecta a alma, em virtude da relação íntima que
existe entre as duas substáncias no homem. Sem um
accidente no systema nervoso, a impressão transforma-se
inevitavelmente em sensação. Talvez mesmo fos e me
lhor dizer que a impressão e a propria sensação, mas
que somente pode ser percebida, si o systema nervoso
é completo. Esta explicação seria mais conforme com
a psychologia experimental i porque o que a alma sente
e percebe, são os nervos modificados pelos objectos.
Assim explica-se melhor o facto da localizaç~o das sen-

.. sações e o phenomeno· da visão: concebe-se que o
nervo optico receba a influéncia da luz e das cores,
ao passo que nenhum raio de sol penetra no c81'ebro.

Si a sensa:ção resulta da acção dos objectos sobre os
nervos, é claro que exprime uma 1'elação, entre os 01'

gams e o IDlmdo exterior, e, portanto, deve variar,
conforme os termos desta relação, ja quanto aos objec
tos, feita a abstracção dos orgams, ja quanto aos 01'

gams, feita a abstTaCção dos objecto, ja finalmente,
quanto ás modificações, sobrevindas ao mesmo tempo
nos objectos e nos orgams. Dahi a variabilidade da
sensação' e não é só a variabilidade: a sensação é
um phenomeno physico~ pr,oduzido pela materia sobre
n. materia, de conformidade com as leis do mundo
physico.

Desde que as sensações sejam jataes, são· tambem
passivas e involuntm'ias. Com l?fi'eito as sensações são
recebidas e não produzidas pelo agente' existem deste
ou daquelle modo, independentemente da vontade. Sendo
assim, é facil julgar a sensação no poncto de vista da
ve1"dade e do erro. A sensação é a origem da maior
parte dos nossos erros como provam as illmões do'
sentidos dizem os scepticos i a sen ação é o proprio
(:onh cimento, dizem os sensualistas. A sensação em
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si não é verdadeira, nem falsa: é um ·phenomeno phy
siologico, que é, sem dúvida, como deve ser, mas que
só pode tornar-se verdade ou erro, por sua relação com
a intelligéncia. :A. verdade existe para a intelligéncia,
como relação exacta do objecto com o pensamento:
uma enfermidade pode existir sem ser conhecida, e
emquanto não for conh cida, nào se pode dizer que
é verdadeira ou falsa para o paciente. A sensação,
pois, é indiffer~nte :i verdade e ao erro; e quando,
como qualquer outro phenomeno, torna-se objecto do
pensamento, então sera, não a cau a de uma verdade
ou de um eno, nias simplesmente a occasião de conhe
cimentos; que podem ser verdadeiros ou falsos.

A sensação tem um elemento representativo para a
inteWgéncia e um affectivo para o sentimento: de um
lado, affecta a alma agradavel ou de agradavelmente; de
outro attrahe a attenção e fornece ao pensamento
materia de conhecinlento. este conhecimento estara
a verdade ou ou erro, a seno ação é apenas um objecto
do pensamento. E' claro, portanto que é o entendi
mento que engana-se interpretando-a mal, e o erro
então denota uma combinação viciosa' mas os sentidos
nunca podem errar, porque não conhecem e não conhe
cem a si me mos.

A theoria contrária é prejudicial á ciencia. Quando
imputa-se o erro aos sentidos, confunde-se manifesta
mente a ensação com a percepção. O sensualismo
tem se esforçado para identificar estes dous factos tão
diversos, c na impossibilidade de um resultado satis
factorio, tem procurado introduzir a espontaneidade e
reflexão na alma \com a protecção da sensaçao. A sim
procedeu OoncQllac absorvendo a attenção na sensação
sem reflectir que ambas podem convergir como a alma
e o corpo, sem er identicas.

Dissemos que a attenção e a sensação podiam con
vergir, sem ser identicas. Oom effcito, a att nção ;
um movimento voluntario do pensamento uma funcção
da intelligéncia que, ora tem por objecto uma impres ão
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sensivel, ora um princípio racional. Mas, para conhecer
não basta presteI' attenç,ão, é ainda preciso attingir o
objecto. A percepção é a segunda funcção do enten
dimento e u. segunda condição do conhecimento. Os
sensualistas a confundem com a attenção, isto é, com
a sensação. Entretanto é evidente que não são os
sentidos que percebem, mas nós, por meio dos sentidos:
os sentidos são unicamente os instrumentos, não a causa
ou os agentes da percepção.

O objecto dÍJ:ecto da percepção não é uma cousa
exterior, o corpo situado no espaço mas sim 'a sensa
ção isto é a modificação dos nervos ou a impressão
nervosa. Insistimos neste poncto. Na p ychologia es
tudamos as relações da alma com o corpo, ao qual está
unida; mas esta relação, só é íntima, como relação de
consciencia. e de sentimento immediatos, com CeI'ta parte
do corpo, com o systema nervoso da vida de relação,
não no seu centro no encephalo, nem no trajecto dos
nervos do entro até á superficie, porém na peripheria
onde os nervos cerebraes ou rachideos espalham-se pelos
orgams sen80rios, emquanto estes nervos. recebem. a
acção dos objectqs exteriores. E' facto que não co
nhecemos, pelo senso íntimo, 08 phenomenos da vida
vegetativa, nem mesmo a estructura do cerebro ou a
direcção dos nervos que terminam nos orgams: com
pete á anatomia o esclarecimento deste as umpto; ao
passo que percebemos, e sentimos immediatame:n.te o
que passa-se nos orgams dos sentidos, quando abertos,
sob a condição da integridade do systema nervoso: a
anatomia é inutil para ver ou para ouvir, para gosar
ou sofIrer como para operar o movimento dos musculos,
por meio dos mesmos nervo.s. Tal é o illnite preciso
da relação íntima da alma com o corpo. As outras
relações da alma com a creação estão subordinadas a
esta. O espirito, como intelligéncia, sentimento e von
tàde, está em communicação indÍJ:ecta com o mundo
dos corpos e dos espirito, por meio do systema ner
voso intermediario indispensavel para a revelação deUes.
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Abrimos uma unica excepção: as relações da alma com
Deus são alheias. á sensibilidade e estabelecem-se, por
meio da razão.

Assim fu'memos bem e te poneto: o objecto Ímmc
diato da percepção é a sensação unicamente a sensa
ção isto é um estado nervoso do corpo uma modifi
cação propria. O homem só pode attingir a natureza
pelos sentidos e nos sentidos: não percebe as cousa
mas uma impressão das cousas. Si esta conclusão com
promette, á primeira vista, a realidade do mundo ex
terior, a justificação está nos factos, e a confirmação
na auctoridade dos melhores philosophos que, em todos
as epochas da philosophia, nflirmaram 'que o homem
não percebe immediatamente os objectos.

Os peripateticos suppunham, entre o espirita e os
objectos, !órmas ou especies sensiveis, isto é, effiuvios
ou imagens que evaporavam-se dos corpos, e deparavam
com a alma ou 9 sensm-iu1n, no qual elia reside, dei
xando um vestigio nos orgams; Descartes, convencido
da separação radical do espirito e do corpo, substituiu
as especies sensíveis pelas ideas, dizendo que só estas
teem accesso na alma. O auctor hesita sobre a natu
reza destas ideas adventicias muito distinctas das in
natas; mas como Aristoteles, exprimindo mal a exis
tencia de um intermediaria, afETma que a alma só per
cebe as uas proprias impressões. Malebranche di ci
pulo de Descartes diz que nós yemos em Deus as
ideas das cousas; Kant imaginou outros intermediários,
entre o espirita e as cousas: o tempo e o spaço como
fórmulas da sen ibilidade. Berkeley, partindo da hy
pothese /vulgarizada das ideas intermediarias, adoptou
o partido de supprimir as cousas, como inuteis, visto
como as ideas são sufficientes para tudo.

Reid, entretanto, afasta-sc da opinião geral, quanto
á pm'cepção indirecta dos objectos exteriores. O acto
chamado lJe1'cepção, diz o auctor, contém tres cousas:
alguma concepç.ão ou noção de um objecto pcrcebido;
depois, a convicção irresi. tivel de sua existencia actual;
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finalmente, esta crença é immecliata, e não o efi'eito de
um raciocinio. - A noção da percepção sensivel é clara'
mas a questão con iste em saber qual o objecto 'da
percepção. Reid afErma que é mn objecto ext rior .
dizemos que é a sensação qualquer que seja a causa
do phenomeno sensivel. A nossa asserção sera de
monstrada; além de que o proprio Reid, finalmente, vem
a:ffi.rmar que o seu princípio só é verdadeiro « quanto ás
pessoas cuja intelligéncia está su:fficientemente desen
volvida para distinguir, entre objectos de pUTa imagi
nação e cousas que teem uma existencia real. .. Ora
pode-se duvidar que as cTianças, quando começam a
servir-so dos sentidos, façam logo a di",tincção, entre
as cousas que são percebidas ou imaginadas e as quo
existem realmente; e em quanFo não somos capazes
deste discernimento, não pode se dizer com propTiedade
que cremos ou não na existencia de qualquer cousa;
a convicção da existeneia de uma cousa parece suppor
a idea da existencia desta cousa; idea muito abs
tracta, talvez, para penetrar no espirito de uma criança.
Quando falo pois, da faculdade perceptiva 6 da que
exi. te nas pessoas adultas e de espirito são.» Vê-se,
portanto, que Reid não a:ffi.rma que a convicção da
existencia de objectos exteriores corre~pondente ás
nossas sensações, é primitiva, mas o re ultad,o, legítimo
ou não, da experiencia que adquiTimo , desde a infan
cia: não é immecliata, mas a conclusão de uma sorie
de observações que fazemos sobre o uso e alcance do
sentidos, e que, na edade adulta, impõem-se e obri
gam o assentimento do espirito como se fora um hábito.

Procuremos mostrar como a affu'mação do mundo
oxterior exige o raciocinio. Si a sensação é uma mo
dificação propria, si a percepção applica-se a nossas
impressões, é evidente que ellas, por si sós, não aucto
rizam a affirmação da existencia de um Inundo exterior.
De que modo opera-se a passagem do eu para o não-eu?
E' com o auxílio. do mciocinio. Não sei si este 131'0

cosso tem fundamento ou não' soi que é indubitavcl.
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Si o mundo exterior não é objecto de uma percepção
immediaia d~ alma o modo de concebe-lo é indirecto,
por meio do raciocinio. As di:fficuldades suscitadas por
esta solução facilmente desapparecerão. A a:ffirmação
do mundo exterior não é um facto primitivo da cons
ciencia, mas uma conclusão do entendimento. Com
eifeito, o espirito conclue do eifeito para a causa, da
sensação para o objecto logo que reconhece os limites
de sua propria existencia, e fa,z a distincção, entre as
imagens caprichosas da imaginação, creações suas, e as
sensações fataes que o aifectam, independentemente da
vontade. O facto primitivo do pensamento· é unico, é
a consciencia de si mesmo: Cogito, ergo sumo Aqui a
alma attinge-se sem intermediario, por uma intuição
directa, mas ignora ainda a nattu:eza e suas similhan
teso O mundo exterioT só existe para um ser limitado,
como o homem ou o animal, e a condição para um
ser ter consciencia deste mundo exterior ou reco
nhece-lo, é te-la primeiramente da sua propria limita
ção: esta consciencia é um attributo exclusivo do ho
mem. E' impossivel chegarmos ao exterior, sem ser
pelo conhecimento proprio, é impossivel conçluirmos o
exterior, não partindo da limitação do nosso interior.
O apoio natural desta conclusão são os phenomenos da
sensibilidade, que exigem uma causa, a qual não está
em nós.

Si objectarem que, neste caso, as crianças não attin
gem o mundo dos corpos, pOTque não se conhecem,
responderemos que as crianças não sabem, no princípio,
que as suas sensações referem-se a cousas exteriores,
que é necessario um exercicio prolongado do enten
dimento' para explicarem a origem e o valor de cada
impreSSão. Assim, como a pel'Cepção unicamente appli
ca-se ás moclificaçães da nossa sensIbilidade, é claro
que a sciencia não pode acceitar sem demonstraçtto a
existencia do mundo dos corpos, embora possamos
acceita-Ia na práctica. Com eifeito, o senso commum
regulando o cmso da vida humana, satisfaz-se com o

43
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facto, sem procurar a causa e a possibilidade delle;
affirma a distincção entre a alma e o corpo, admitte o
mundo e a sociedade, proclama a existencia de Deus
e da vida futura" como necessidades da razão. A
sciencia, poré.m, mais exigente, adopta lmicamente' as
opiniões reconhecidas verdadeira e certas, com exame
previa. Si a realidade do mundo exterior não é, como
os factos da consciencia e os phenomeno da sensibi
lidade, objecto de intuição immediata, mas a conclusão
das operações discursivas do entendimento, faz-se care
cedam de uma demonstração, e a theoria pode recla
mar provas. Esta necessidade foi comprehendida pelos
philosophos. Dahi as theorias de D~scartes, Malebran
che, Berkeley e Fichte. A conclusão idealista deste
último é' importante: o mundo exterior é uma creação
do nosso pensamento nascida da necessidade que o
espirita tem de objectivar suas representações. O mundo
exterior, como objecto da sciencia, não tem existencia
independente do eu.

A doutrina idealistá, como theorü:, da sensação e da
percepção sensivel, é perfeita e contém indicações exac
tissimas, ainda hoje apresentadas nesta parte do co
nhecimento. Os idealistas, porém, declaram que é im
passiveI a demonstração do mundo exterior: eis o erro
desta doutrina, erro que provém da falta de uma theo
ria da razão, como faculdade receptiva, com referencia
ás cousas supra-sensiveis. Fichte confessa que, si o
princípio de causalidade tivesse valor universal, a exis
tencia do mlmdo exterior seria tão certa como a do
eu. Ora, a causa é um dos elementos que devemos á
razão. Assim, em conclusão, o idealismo ensina-nos
que a sensação, por si, nada prova, e que a razão só,
si tivesse um alc.ance legítimO', facultaria a passagem
do eu ao não-eu. O esforço da philosophia, por con
sequencia, deve convergir para mostrar que os princi
pias da razão teem valor transcendental.

Aos traços geraes do conhecimento sen ivel, accres
centaremos agora algumas particularidades das opera-
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ções multiplas do espirito, concernentes á formação deUe.
Examinaremos os dados reaes dos sentidos, veremos
como a imaginação, o entendimento e a razão inter
pretam e completam a sen ação e extrahem delia a
noçào de um objecto exterior.

Os sentidos exprimem, entre o espirito e o mundo
exterior, lUna relação completa e harmonica; não ha
ordem alguma de phenomenos que não esteja submettida
á obsenação deUes, porque os sentidos como as fa
culdades espirituaes, ão organizados de conformidade
com o lmiverso e destinados a manifestar a natureza
cosmica do homem. Entre a natureza dos orgams sen
sitivos e as propriedades que elies percebem nos ob
jectos, ha um paralielismo perfeito.

E' exelusivamente este paralielismo que explica, e
torna possivel o facto da sensação. Assim tres pro
cessos manifestam-se na natureza: o processo dynamico,
que envolve e combina as forças elementares, e produz
as maravilhas admiraveis, mas puramente formaes, ex
teriores e mathematicas das leis e movimentos dos
corpos; o processo chimico que, mais complexo que o
primeiro, exprime um grau supeTior da vida physica,
penetra na natureza íntima, nos elementors formadores da
base dos corpos; compõem e decompõem o organismo
destes; finalmente, o processo organico, que completa
os proces os inferiores, eleva-se ao alto da creação, até
no seio do ser, e .engendra a vida no estado mais ele
vado, nas fórmas mais ricas e harmonicas.

Ora, ao processo dynamico corresponde o tacto, e a
séde do tacto, espalhado na superficie do corpo, é um
conjuncto completo de forças: a cohesão, a gravitação, o
calor, a repulsão encontram-se constantemente sobre a
pelie. Ao processo chimico, duplo por natureza, poisque
funda-se na combinação de elementos, prendem-se o
olfacto e o paladar, e .estes sentidos são um perpétuo
laboratorio de chimica. Finalmente, Ró processo orga
nico referem-se as funcções destinadas li reproducção
dos seres.
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Mas, o homem estaria ainda incompletamente em
relação com o mundo exterior, si não disposesse de
sentidos que, menos dependentes da materia, facultas
sem-lhe attingi.T as jórmas das cousas; porque as fórmas,
inherentes á natureza, completam a harmonia do orga
nismo. Ora, as fórmas produzem-se, sob dous aspectos:
são exteriores, illuminadas e coloridas pela luz, ou são
interiores, e expTimem o som pela diver idade e jogo
de sua contextura. Dam a vista e o ouvido. A vista
manifesta a fórma de extensão das cousas no espaço;
o ouvido, a fórma de evoluçãO no tempo. Estes dous
sentidos, appreciadores das fórmas, são os mais univel'
saes que possuimos; são os verdadeiros representantes
das nossas relações cosmicas; seu magnifico conjlIDcto
deixa-nos perceber as fórmas e as poeticas bellezas da
natureza, e apresentam-se assim como o instrumento c
condição das artes que dependem do tempo e do es
paço. Dahi o character verdadeiramente elevaCi.o, e,
por assim dizer, espiritualista do ouvido e da vista.
A vista, que abraça a fórma extensa das cousas, é
egualménte o sentido mais vasto e mai,. extenso ~ e,
poisque esta fórma só pode se patentear na luz, como
a arte, que refere-se ao espaço, suppõe o dia, o 01'

gam visual é um quadro vivo e um foco de luz; é
, um espelho do mundo ex.terior, e a luz que illumina

este espelho. O ouvido, que percebe a fórma de
successão, o movimento íntimo dos. corpos, é, tam
bem, o sentido mais delicado e mais íntimo; e como
esta fórma só pode produzir-se no tempo, o orgam
auditivo é organizado de correspondencia com a arte
que prende-se ao tempo; a orelha é, pois, um apparelho
musical.

Assim, a sensação funda-se em certa relação, entre
os orgams sensiveis e a vida univer~al, numa de suas
manifestações; a sensação, por outros termos, só é pos
sivel com a dupla condição, uma subjectiva, outra ob·
.lectiva, a acção elo orgams, e a acção correspondente
da natureza.
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Os santidos, como acabamos de ver, si são a condi
ção de nossas relações com o mundo physico, não attes
tam, entretanto, de modo algum, a existencia dos ob
Jectos do mundo exterior: não nos dilo pel'cepção
alguma diTecta, immediata e completa aestes objectos;
não testimuuham absolutamente outra cousa, além de
sensações expel'imentadas ou impressões recebidas pelos
orgams. Em ültima anályse, não estamos em l'elação
com os objectos, mas com os sentidos, comnosco mesmos;
e é nos sentidos que pel'cebemos inçessantemente as
affecções, que recebemos do exterior. Os objectos re
si tem aos esforços que fazemos para attingi-Ios, no seu
proprio terreno, na sua essencia ontologica; smpre
hendemo-Ios atraves do prisma dos sentidos.

Assim, pelo tacto, não adqlúrimos noção alguma de
tempo, de espaço, de solidez, que possa convencel'-nos
da existencin. de um mundo exterior. No paladar e
no olfacto, apenas percebemos a decomposição chimica
que opera-se nos orgams.• No ouvido, apenas ouvimos
as vibrações do osso elastico da orelha. Na vista, fi
nalmente, apenas 'vemos a imagem dos objectos, tal
como se fórma na retina. Assim, em todas as sensa
ções, estamos unicamente em relação com os nossos
proprios orgams, sentimos :micamente as modificações
que elles experimentam, modificações que, sem düvida,
attestam a existencia de um mundo exterior, mas que
os sentidos não podem no-la fazer comprehender.

Em resumo, percebemos d'i?'ectamente as sensações,
percebemo~ indi?'ectamente o mundo sensivel.

Pensamos ter demonstrado que o conhecimento, até
o individual e sensivel do mundo exterior, não pode
ser explicado unicamente pelas sensações.

Examinemos, pois, quae são os elementos do espi
rita que devem completa?" a obra da sensação, para
operar o conhecimento.
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§ 3.

Segu.nda condição:. a imaginação.

.A. sensação como facto physico, não pode ter accesso
na intelligéncia. Para penetrar no eu faz-se-Ihe ne
cessario o auxílio de uni poder espiritual, que lhe seja
analogo, o qual, tendo com os sentidos a mesma base
categorica, individualize as cousas, e contenha em si as
fórmas sensiveis desta individualização, um espaço in
tellectual. Si a esta hypothese faltar realidade, o co
nhecimento sensivel quebrar-se-á no seu organismo
porque a sensação deixa de ter intérprete que a possa
receber no espirito.

Ora, este poder espiritual é a imaginação. À ima
ginação é o sentido interno; é .0 princípio individua
lizador do espirito que dá-nos q. imagem completa dos
'objectos, por meio das tres dimensões do espaço que
ella pOSSl,le.

.A. individualização é a propriedade da imaginação;
este character reproduz-se em todos os graus na ma
nifestação della. E' uma faculdade que não pode abs
trahir; as suas representações e creações são necessa
riamente finitas, figuradas, particularizadas. E' impos
sivel elevar-se, apezar de grandes esforços, ás noções
geraes, ao absoluto, ao infinito, noções da concepção
exclusiva da razão; deve limitar-se a attingir as indi
vidualidades, até nas altas regiões de seu poder, quando
entreve o ideal das cousas.

E' nesta relação que a imaginação approxima-se
da sensação; elia é realmente o sentiao~ o corpo do
espiTito bem que mais livre e mais rico que os
sentidos exteriores, por sua affinidade com a intelli
géncia.

A passagem do espirito para a natureza é assim
disposta pelos sentidos, isto é, pela imaginação e pelos
orgams externos.
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Precisemos o oifício da imaginação, na obra do co
nhecimento.

Os sentidos limitam-se á ttansmissão da impressão
dos objectos exteriores; não fornecem noção alguma
do tempo e do espaço, nem çlas fórmas e proporções
das cousas; DS objectos reflectem-se nos orgams, e estes
apenas' percebem essa reflexão indistincta e ,confusa.
Ora, é pela imaginação, princípio individualizador da
intelligéncia, que o espirito consegue desemmaranhar
essa confusão de imagens, que assaltam-lhe constante
mente os orgams, e attingir nella os objectos individuaes
procurados. E' ainda pela imaginação, que encerra em
si um espaço intellectual, medida da realidade externa
que o espirito lIDe ás impressões sensiveis a idea c1e
uma grandeza, distáncia e extensão determinadas.,

A imaginação é activa, em cada uma das sensações.
A cada sensação une-se immediatamente no espirito a
idea de uma fórma, de uma extensão, e essa idea pro
vém necessariamente da imaginação. Oom eifeito, a
sensação, incapaz de oiferecer noção alguma, limita-se
a simples e puras impressões; e as outras faculdades
da intelligéncia não podem representar estas ideas sen
siveis de espaço e de fórma.

Tal é o concurso da imaginação no conhecimento:
receber a sensação, precisa-la, determina-la e apre
senta-la ao pensamento com a apparencia de uma ima
gem sensivel, acompanhada das condições exteriores de
fórma e de extensão.

As especies sensiveis da média edade são, pois, subs
tituidas pelas sensações e imagens, phenomenos, agora,
perfeitamente distinctos: a sensação é o intermediario,
entro o espirito e o mundo exterior; a imagem é a
primeira manifestação da actividade da alma exer
cendo-se sobre os dados dos orgams sensorios.
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§ 4.

Terceira condição: a reflexão.

A segu.nda faculdade do espirito, cuja intervenção é
necessaria para o conhecimento 'sensivel, ou que, ex
primindo-nos melhor,. fórma todos os nossos conheci
mentos, é a 1"efleXclO ou o entendimento. A reflexão
interpreta a sensação, e assigna-Ihe valor proprio. A'
imagem interna e subjectiva succede a noção de um
objecto que suppomos exterior. Esta passagem do eu
para o não-eu requer o concmso das funcções e das
operaç.ões do entendirb.ento. Sem attenção, percepção
e determinação, não ha conhecimento: si a ·alma está
distrahida ou preoccupada, os objectos afi'ectam inutil
mente os sentidos, passam desappercebidos, e não pro
vocam imagem alguma; si a alma, mesmo attenta, não
attinge os corpos que modificam os orgams, o objecto
continua desconhecido; si a alma, finalmente, attin
gindo a sensação, não a analysa com su:fficicnte cuidado,
não verá o objecto tal qual é, e sera YÍctima de algum
erro. Em virtude desta~ funcções, a noção é adquirida.
Mas, tracta-se de um objecto transcendente, situado fóra
da esphera da alma. Ora, sem o juizo e o raciocinio,
não ha noção de um objecto extarior. A expel'iencia
é necessaria, para ligarmos as modificações nervosas á
existencia objectiva de um objecto no el?paço, ou á de uma
causa modificadora, difi'erente. da alma: devemos educar
os sentidos, comprehender o jogo elos orgams, procurar
uma causa determinada para cada sensação determinada, e
explicar os phenomenos exteriores pelos interiores. Esta
expei:iencia laboriosa á I qual estão submettidas as
crianças, os adultos, que recuperam o uso da vista ou
do ouvido, e até as pessoas que gosam da integridade
dos sentidos, no caso de illusão, não adquire-se. sem
juizo e raciocinio. Para julgar, basta percebermos duas
cousas em relação mútua, por exemplo, dous factos
que coexistem ou succedem-se; não é necessario pro·
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fundarmos cada termo~ nem sabermos em que consiste
o juizo. Na cpança, os juizos são inconscientes e illS
tinctivos, mas, em todo caso, são operações do enten
dimento. Ao ligar a sensação a um objecto, a criança
contenta-se. com perceber alguma cousa que se lhe
produz nos orgams, e alguma cousa que subsiste no
exterior, e com perceber as duas cousas, phenomeno e
substáncia, simultaneamente.

O mesmo processo observa-se no raciocinio. O syl
logismo e o methodo, são, sem dúvida, conquistas da
sciencia que excedem á capacidade da criança, mas o
raciocinio é mais geral que o sy1I0gismo e anterior ás
regras da logica. 'Para raciocinar, bastam dous juizos
referidos um ao outro, quer sejam compostos dos mesmos
termos, quer unidos, por um termo medio. Oada prin
cípio contém a materia de um raciocinio, desde que
seja applicado a um caso particular. Ja é raciocinar o
comprehender que o effeito tem uma causa, e que este
ou aquelIe effeito determinado procede de uma causa.
Procurando-se a origem da sensação, Taciocina-se, pOl·qv.e
combinam-se tres teTmos, a sensação, o efi'eito, a causa.
E' impossivel o conhecimento de um mundo exterior,
sem reconhecer-se que as impressões organicas estão
liga~as á pTesença de certos objectos. A cTiança não
formula os raciocínios, como o homem adulto; mas
observa, por exemplo, que ao abrir os olhos, vê uma
lampada, que, ao fecha-los, não vê mais nada, que ao
reabri-los, Teve o mesmo objecto, no mesmo logar, que,
cada vez que fixa a lampada, recebe a mesma impres
são, e que, cada vez que volta a cabeça, essa impres
são apaga-se; isto é bastante para gerar-lhe a suspeita
de que a imagem da lampada procede de uma causa,
independente da sua actividade, isto é, para Taciocinar.
A experiencia seTia decisiva, si os objectos, que cir
cumdam a criança, peTmanecessem sempTe na mesma
posição, e elIa os podesse tocar. Mas, quando, ao des
pertar, não vê mais a lampada, a cTiança .fica confusa:
não sabe si a imagem provém de um objecto, ou si o
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objecto existe, sem ser visto. Este estado permanece,
até que ella possa comprehender que as pessoas que
movem-se no aposento podem deslocar os objectos, e
recolloca-Ios, no mesmo logar.·

Assim, para a passagem da sensação ao mundo ex
terior, é necessario que haja uma impressão; á im
pressão corresponde um objecto; o eifeito tem uma
causa; a causa é uma propriedade; a propriedade é
inherente a mn ser; existe alguma cousa fÓTa do eu.
São juizos, proposiçõ.es categoricas, invenciveis, que
denotam a exacta intuição da verdade, e que fundam-se
na consciencia da sensação, e na applicação de algumas
-ideas racionaes a este phenomeno.

§ 5.

Qua1·ta condição: ..A 1'azão.

A actividade da imaginação e do entendimento suppõe,
:finalmente, a I)"azão: nova e última intervenção do es
pirito, na formação dos conhecimentos sensiveis. Quando
reunimos as sensações num todo, para formar dellas
uma representação unica; quando julgamos as impres
sões diversas, quando concluímos a existencia de cousas
exteriores, empregamos constantemente, nestes actos,
ideas racionaes, as ideas, de todo e de parte, de causa
e de eifeito, de ser e de propriedade, que os sentidos
não dão; e até a legitimidade dos raciociuios depende
do valor objectivo destas ideas.

Sabemos que as categorias são a lei da actividade
espiritual: a alma não poderia pensar, amar, querer,
sem um objecto, e este objecto é necessariamente o
ser, ou uma das suas determinações. A intelligéncía
não poderia imaginar, recordar, julgar,. sem recorrer
aos principios universaes da quantidade, da qualidade,
da relação e da modalidade. Kant teve a glória de
discriminar a íntima connexão, entre os juizos e as
categorias. Não é, porém; somente o juizo que de-
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pende dellas, são todas as operações do pensamento,
todos os actos da vida espu.'itua1.

As categorias são, pois, egualmente a lei da activi
dade intellectual, que tem por fim o conhecimento do
mundo exterior. Oom efl'eito, a razão eleva-nos acima
da nossa individualidade limitada até a causa ou a
razão das cousas) até o mundo, do qual fazemos parte) até
Deus, priucípio de todas as existencias. Â razão é o
laço que une o eu ao não-eu: sem a razão, a imagi
nação e o entendimento consumir-se-ião no vacuo, in
capazes de attingrr realidade alguma; as imagens e
noções caso fossem possiveis, não corresponderiam a
objecto algum. A:ffirmar um objecto, ja é acto da
razão; porque o objecto, é a categoria do ser, a mais
simples e mais universal de todas.

A razão é, pois) rigorosamente indispensavel ao co
nhecimento individual e sensivel; ella o completa, re
vestindo-o de um character objectivo e impessoal.

Resumamos os principios que regem o conhecimento
sensivel nas segllÍntes cq.nsequencias geraes:

1. Não existe conhecimento pummente sensivel, isto
é, adquirido exclusivamente pelos sentidos;

2. O conhecimento não sensivel é anterior ao co
nhecimento sensivel, poisque é impossivel a observação,
sem a applicação elas categorias aos objectos do pen
samento;

3. _ Â legitimidade do conhecimento sensivel depende
da legitimidade do conhecimento racional'

4. O sensualismo, dando os sentidos como origem
unica dos conhecimentos humanos, necessariamente in
corre nestas consequencias:

Primeira. Si a sciencia reduz-se á sensação, o ho
mem é a medida de todas as cousas, tanto da exis
tencia daquellas que existem, como da não existencia
daquellas que não existem;

Segunda. Si a sensação é a sciencia inteira, não é
possivel a distincção entre a verdade e o erro, poisque
as impressões são sempre o que devem ser) mesmo
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quando as nossas estão em contradicção com as de
outrem;

TerceÍl:a. Si a sciencia limita-se á sensação, s6 po
demos admittir razoavelmente as cousas materiaes que
offerecem-se aos sentidos: dahi o rnaterialisrno;

Quarta. Si todos os conhecimentos humanos estão
encerrados nos limites da sensibilidade) não temos noção
alguma de Deus) nem de sua existencia: dahi o
atheisrnf,J ;

Quinta. Si a sciencia é a sensação, o bem, para
cada homem, é aquillo que lhe dá prazer; o mal, aquillo
que lhe causa dor: dahi o egoismo, o endonisrno e o
fatalisrno;

Sexta. Si, finalmente, o homem s6 tem sentidos,
qual a significação da justiça ou do direito) princípio
da vida social ?



CAPÍTULO II.

Conhecimento abstracto
AnalyticlL logiclL.

'§ 1.

Objecto do conhecimento a.bstracto.

As noções individuaes e sensiveis não completam o
quadro dos conhecimentos humanos. O homem attinge
ainda, pelo entendimento, as relações gemes entre os
factos observados, e até pode elevar-se, pela razão, ás
noções que ultrapassam os limites da experiencia. Dis
cute-se o valor deste conhecimento não sensivel, mas a
existencia deUe, no espirita humano, está fóra de toda
a contestação. Conhecemes especies, generos, classes
de seres, pertencentes aos reinos da natUl.'eza ao passo
que os sentidos limitam-se a offerecer-nos, exclusiva
mente e sempre, individuas, cousas particulares e sen
siveis; e o espirita aflirma conhecer, al6m duqueUes
seres, alguma cousa do espaço, do tempo, da natureza,
ela humanidade, até de :Qeus, ao passo que a observa
ção apenas versa sobre seres finitos elo mlmdo.

Não ha negar a superioridade dos conhecimentos
não sensiveis, que teem por objecto propriedades ge-
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raes, leis universaes, cousas infinitas, sobre os conhe
cimentos sensiveis, que teem por objecto as particula
ridades ou os phenomenos. Não ha sciencia dos phe
nomenos, não ha sciencia~ sem element<Is gemes. A
propria história, como sciencia encyclopedica dos fac
tos, repousa em principios que denotam suas reláções
com a philosophia: a história politica apoia-se na idea
de sociedade, a, história nntlU'al, na de organização.
O conhecimento sensivel pois, é insu:fficiente, apezar
de sua extensão e riqueza.

O conhecimento abstra(\to e o racional são não sen
siveis; mas com esta difi'erença notavel a saber: o
primeiro, tendo por base a observação, contenta-se em
generalizar os resultados deUa, o segundo é inde
pendente c superior a toda e qualquer expcriencia.
Aquelle é propriamente o conhecimento do entendi
mento, como faculdade de abstrahir e de generalizar;
este é, de preferencia, o conhecimento da razão, como
faculdade superior, destinada a abrir-llos o mundo das
ideas, das causas e dos principios. Tal é a differença
substancial, <mtre as noções gemes e as noções gene
ralizadas. Estas são induzidas da observação, e existem
no espu:ito, em vu:tude do conhecimento adquirido das
especies encontradas no nosso globo: como a noção de
neve, de ferro, de infusorio, etc. Alguns homens po
dem deixar de te-las, sem que essa privação seja pre
Judicial aos interesses da razão. As noções geraes são
mais extensas; teem origem diversa, e não subjeitam-se
áqueUas restricções: taes são as noções das mathemati
cas e da philosophia pura, - as noções do finito e do

. infinito, do ser e da causa, do verdadeiro e do falso,
do bem e do mal, de Deus e do mundo. As ideas ge
raes são eternas, immutaveis, necessarias, ao passo que
as noções generalizadas podem variar com os tempos e
logares, .como a observação, origem dellas. Umas são
a pTim-i, outras, a poste?·im·i.

O conhecimento abstracto, isto é, o conhecimento
experimental das especies e dos generos, consiste na
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observação de cousas individuaes, cujas propriedades
communs são recolhidas, e na generalização, cada vez
mais extensa, do mesmo processo a outras especies e
a outros generoso

A abstracçãO é o acto da reflexão que divide o que
é indiviso, que separa o que é inseparavel, afim de
estudar, â parte, cada elemento de um todo. A abs
tracção é um preparo para a anâlyse, que considera os
objectos, independentemente das suas causas e relações
com o complexo das cousas, e que os decompõe na
diversidade das suas partes. Sabemos que não ha fórma
sem materia, phenomeno sem substância, propriedades
sem um ser, efi'eito sem causa, partes sem um todo.
Ora, em virtude da a1>stracção, o espirita pode fixar-se
na fórma, destacando-a da materia; pode analysar suc
cessivamente as partes de um todo, as propriedades
de uma substâI\cia, como si estes elementos existissem
em separado. A abstracção acompanha a attenção e a
percepção, quando estas funcções versam sobre objecto
finito. Para attingir o infinito, porém, não precisamos
fazer abstracção de cousa alguma, porque o - infinito é
tudo, e comprehende até o finito.

No conhecimento abstracto, a abstracçao eleva-se a
um grau superior, e recebe o nome de generalização:
abrange, então, um complexo de objectos individuaes,
subjeitos á observação, e reduz â unidade, numa noção
mais elevada, as qualidades communs destes obj ectos,
com exclusão das propriedades particulares. Esta du
pla operação distingue a observação propriamente dicta
da generalização: a primeira rec~e sobre objectos indi
viduaes, mineraes ou corpos organizados, situados no
horisonte dos sentidos, e, em cuja determinaçãO, não
podem ser conhecidos, sinão por um acto de abstracção
do pensamento; a segunda versa sobre o conjuncto ou
collecção dos objectos, sobre a especie, que extende-sc a
todos os seres da mesma natureza, passados, presentes ou
futuros, que não é attingida pelos sentidos, mas formada
pelo entendimento, após um novo acto de abstraoção.
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Repousando sobre a observação e a generalização, o
conhecimento abstracto começa pelos sentidos, e vae
além da sensibilidade. Suas condições de legitimidade
são~ pois, as do conhecimento sensivel, e as que são
proprias ao processo da generalizaçãQ. Nestas, deve
haver cuidado no estudo das circumstáncias e das no
ções intermediarias, para não se raciocinar de um caso
a todos 9S casos, para não se inventar hypotheses, e
fazer classificações artificiaes, não similhantes ás obras
da natUl'eza. Importa escolher o terreno, e não con
fundir factos heterogeneos; multiplicar as observações,
e adoptar bases largas, o complexo das propriedades
ou dos orgams, para a construcção da divisão geral
dos reinos da natureza.

Qual o processo scientífico, para remontarmos do. in
divídllO á especie e da especie ao genero? E' o se
guinte. Na formação da noção de especie, começamos
por observar o maior, número possivel de individ'ltos;
dividimos suas propriedades em duas classes, as quali
dades communs a todos e as qualidades proprias a oada
um, taes como a estatura, o volume, a 001', a edade, a
saude; fazemos a abstracção das qualidades proprias
ou individuaes, que distinguem os individuos entre si,
reunimos num todo as qualidades commlIDS: obtidas
pela comparação, e este todo constituirá a noção de
especie. Da espe"cia., remontamos, depois, ao genero,
submettendo as propriedades communs a novo trabalho
de revisão e de eliminação. Oom efi'eito, destas qua
lidades, umas são proprias a uma espeoie, não a todas,
e as outras são communs a todas as especies. Fazemos
abstracção das primeiras, das propriedades especifi
cas' que distinguem as especies entre si; as outras, as
propriedades communs a todas as especies, constituirão
o genero. As duas noções de especie e de genero,
satisfazem as necessidades da logica; as outras deno
minações de família, éI.t~ classe, de ordem, de reino,
usadas nas sciencias naturaes, são generos remotos, e
que obteem-se pelo mesmo processo. Eliminam-se as
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propriedades individuaes, depois as propriedades espe
cmcas; eliminam-se, por sua vez, as propriedades gc
nericas, operando sempre novas divisões no complexo
das propriedades communs. Deste modo chegamos, por
generalizações successivas, a noções cada vez mais abs
tractas, cada vez mais extensas e despoj adas de cha
racteres. A memória é indispensavel ao acabamento
deste trabalho complicado da intelligéncia.

Ooncebe-se a fecundidade deste processo. Remon·
tando á escala dos seres, do indivíduo ao genero su
premo, é visivel que adquirimos noções que, de um
lado, encerram um número de seres, cada vez mais con
sideravel, e os quaes, de outro lado, possuem um nú
lllero de propriedades, cada vez mais diminuto. O re
sultado é inverso, quando descemos da escala ,dos seres.
E' egualmente manifesto que a quantidade das pTO
pTiedades diminue proporcionalmente, á medida que a
quantidade dos individuos contidos na noção augmenta.
Sobre esta propl'iedade da generalização flillda-se a
theoria da extensão e da comprehensão, que tem tantas
applicações na logica. A extensão de uma noção é o
complexo dos individuos ou objectos aos quaes ella se
applica; a co?nprehensão, é o complexo das propriedades
ou characteres que ella possue. Assim, comparadas as
duas noções de especie e de genero, a extensão estara
sempre na razão inversa da comprehensão, a noção
mais extensiva sera, ao mesmo tempo, a menos com
prehensiva, e a mais comprehensiva a menos extensiva.

À" theoria da extensão e comprehensão dos termos,
é importante nas suas app1icações. Nas noções subor
dinadas, por exemplo, as de genero e de especie, o
genero é a noção superior, a especie, a noção infeTior,
e, o que é mais notavel, essas duas noções estão reci
procamente contidas uma na outra por duas relações
distinctas. A especie está contida na extensão do ge
nero, o genero está envolvido na comprehensão da es
p~cie. Dahi a explicação das regras das noções subor
dinadas. Aquillo que affirma-se. do genero devo tam-
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bem ser aflirmado de cada especie. Ora, o que a:ffil'
ma-se do genel'o, é uma qualidade do genero, um ele
mento de sua comprehensão. Quanto i comprehen ão.
pois, o genCTo é o conteudo, e a e pecie o continente:
o que pertence ao genero deve, portanto pertencer á
ospecie. Aquillo que nega-se da especie deve tambem
ser negado do genero; porque o que é negado é uma
qualidade, e a especie tem mais comprehensão que o
genero. O que não é qualidade de especie não pode,
pois, ser uma qualidade do genero: tudo que está fóra
do continente está tambem fóra do conteudo. As duas
regras, positiva e negativa, referem-se ás noções subor
dinadas. Mas as duas proposições recíprocas devem
ser rejeitadas.

Estas leis são confirmadas pelas regras relativas aos
)uizos subalternos. São subalternos dous juizos compos
tos dos mesmos termos, e que differem só quanto á
quantidade, por ser um universal e o outro particular.
q Todos os homens ão mortaes alguns homens são
mortaes '. Estes princípios, como explicaremos oppor
tunamente, applicam-se ao raciocinio, e ás fórmas do
conhecimento científico em geral.

Muitas vezes a generalização confunde-se com a in
ducção; esta confusão resluta da imperfeita applicação
da theoria da extensão e comprehensão dos termos.
A generalização tem por fim apoiando-se na experien
cia, determinar scientificamente as noções de especie o
de genero, no duplo aspecto da extensão e da eompre
hensão. Oonclue sempre de alguns casos para todos
os casos possiveis. Mas ha dous modos de conclu
ir-se do particular para o geral, caso o poncto de par
tida seja a extensão ou a comprehensão, ou, por ou
tros termos, si se tem em vista a definição ou a divi
são. As definições exp(:\l'imentaes são productos da
inducção; as divisões, procluctos da analogia. As scien
cias de observação não demonstrain, porém mostram os
factos de sua competencia; o grande trabalho dellas
consiste em concentrarem-se sobre as definições e divi-
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'Ges sobre a formação de noções preci as e adequadas.
Portanto, convem distinguir cuidadosamente, no pro
cesso da generalização, aq1.úllo que refere-se á extensão
e á comprehensão.

A inducção apoia-se na extensão nas partes ou es
pecies de um todo' eleva-se do particular ao geral,
con.cluindo de algumas e pecies ou das especies actual
men.te conllecicla. para todas as especies possiveis,
isto é para o genero. O genero é o complexo da
qualidades communs de todas as especies. Assim)
tem-se a. definição {lo genel:o quando possuem-se todas
as espemes.

.A. analogia apoia-se na comprehensão, na con ,ide
mçào das qualidades dos objecto ; generaliza con
luindo da similhança que uma especie offerece, sob

algumas relações eom as e pecies conhecida, para uma
imilhança .mais completa, sob outra relaçãe ainda

não observadas. Extende-se então á noção de genero
obtendo-se uma divisão mais completa. .

lia portanto cliffer nça entre analogia e inducção
como fórmas fllndamentaes do processo da generalização.

§ 2.

Vn.7or dns conhecimentos abstractos.

O valor do. conhecimento abstractos deduz-se elos
principios que os r o'u1am. Com effeito á noqCíc C11-

i, ei., aos facto ph nomenos, dados pela observação
pura, a generalização accrescenta as noções abstractas
de especi o· de genero. Ma é certo que os conhe-
imentos abstractos não teem tão boas garantia. como

o conhecimento sensivel; quanto á origem, enes são
ainda lilll produeto da faculdade de abstrahil', uma
creaçào do entendimento, concepções, talvez, despojada
de realidade obj cti a. Entretanto a im considerada
as classificações scientíficas seriam ainda um systema
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de noções subjectivas, destinado a estabelecer a ordem
nas nossas representações.

Os conhecimentos abstractos nascem natmalmente,
como fructo espontaneo da intelligéncia humana, e ex
pl1.mem-Se pelos nomes commwns. As noções abstractas
traçam a primeira linha demarcatoria, entre o homem
e o bruto' porque, com toda a vel'O imilhança, os ani
maes são privados do conhecimento não sensivel, sendo
que as suas proprias percepções são destittúdas de
character scientífico.

A generalização, como propriedade natural do espi
rito humano, aperfeiçoa-se pela educação e pelo estudo.
A sciencia vae corrigindo os conhecimentos abstractos,
á proporção que a observação extende-se. Dahi o pro
gresso reconhecido ela 'história natural moderna, rela
tivamente á antiga de euvier sobre Aristoteles por
exemplo. Mas aqui reapparece a questão elo valor dos
conhecimentol3 abstractos, isto 'é, si taes conhecimentos
são definitivos, e si a elles correspondem objectos reaes.

O valor das noções abstractas, propriamente dictas,
depende dos dous processos da generalização, que lhes
servem de origem. Estes processos baseiam-se em prin
cipios mais elevados, que lhe dão eilicacia, e que, en
tretanto, não resultam da observação. Todos os aucto
res teem reconhecido que o processo da generalização
repousa sobre a estabilidade e universalidade das leis
da natmeza. Ora a existencia das leis do universo
não é um facto ele observação; sinão os conhecimentos
ab traetos seriam pmamente hypotheticos. O valor da
inducção e da analogia, portanto, depende das leis e
das categorias, que são objectos do conhecimento racio
nal; isto é, aquelles dous processos dependem da razão.

A inducção e a analogia, como methodos de genera
lização, dão unicamente resultados provaveis, não certos.
A inducção tem um merito, ser inventiva, e um ue
feito, não ser demonstrativa. A invenção e a deduc
ção não são companheiras: uma pertence ao methodo
inductivo, outra, ao eleductivo. A demonstração exige
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um argumento mais geral que a these; ou premissas
mais extensas que a conclusão; a invenção, pelo con
trário, suppõe uma conclusão que excede ás premissas.
As noções abstractas ou generalizadas são pois provi
sorias, não definitivas: são hypotheses que carecem de
verificação que teem importancia e necessidade nas
sciencias de observação que podem tornar-se certas
pela accumulação dos factos, mas que em lütima aná
lyse, são hypotheses, verdadeiras ou falsas; e a scien
eia não é sciencia, emquanto depender de proposições
hypotheticas. Examinemos agora o valor objectivo das
noções abstractas, ou si realmente existem especies e
generoso E', como se vê, a questão do nominalismo· c
elo realismo que occupou os espiritos, no decurso da
média edade.

As especies existem; não como seres á parte dos
individuos, ma. como indicações da marcha da naturcza
na producção de suas obras. A terra tem sua história;
e seu desenvolvimento si ha leis, não é caprichoso no
poncto de vista biologico, nem no poncto de vista phy
sico ou chimico. . Ora, o curso da natureza:' desde que'
é regular, pode ser comprehendido e detel'minado pelos
sel'es Tacionaes, tanto na sua evolução organica, como
nos seus movimentos mechanicos, e é isso que denotam
os nossos ensaios de classificação. As noções de espe
cie e de genero, resultado de longa serie de observa
ções, teem por :fim reproduzil' na sciencia aquillo que
existe no exterior, isto é, o trabalho da natureza, o
poema. da creação. Nem todas ellas teem um valor
objectivo porque enganamo-nos muitas vezes, quanto
ás intenções qU!3 attribuimos benevolamente á natureza'
creamo especies chimericas, por não penetrar na essen
cia dos ser s, ou attingir o todo na profu ão das par
ticularidades i porém podemos nutrir a esperança de
discriminar, um dia, com mais clar0l'~a a organização
do mlmdo phy ico, poisque começamos a conhecer a
organização do espirito, as lei. elementares do unívcr o
e a estructura dos corpo ceIe te. Podemos; portanto,
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affirmar, com as roservas da questão da legitimidado
do ponsamento em goraI, que os nossos con1ecim ntos
abstractos, quando são verdadeira noçõe. do especie o
de genero, teem ,alor objectivo. Resta agora saber
quaes são as verdadeiras noções de especie e de ge
nero, e para a . olução de. ta quostãO cremei que a
oh. enação é, ao mesmo tempo incli pen avel e insufli
cionte. A.ffirmal' a immutabilidade o a neco. sidade das
lei.' do mundo já é uma con epção metaphysica e não
um juizo elo pura exporiencia.

Poele-se obter o me mo rcsultado por um proce so
clifl'erente, mas sempre com o apoio do algun' elaelo:
. ynthotico. que ultrapassam os limite da observação.
O fim de um er é realizar a sua es encia, isto é, ma
nifestar tuelo que lhe é possivel. Aquillo que reali
za-se na esphera do e piúto ou da natureza, era antes
po si,c1 porque o impo sivel, não pode nunca reali
zar-so. Si isto é verdade em geral, é egualmente ver
dade que a terra, como pade elo mundo eleve realizar

.o que lhe é po. sivel, em cada in:t::mto em cada pe
riodo de seu de en,olvimento. Esta propo~ição appli
ca-se tanto ás combinaçõe: po siveis entre os orgam.
para a manifestação ela vida como ás combinações po 
sivei entro os elomentos inorganicos. A tena, numa
pala";rra, devo esgottar seus estados possiv i', m todo
os aspecto' o realiza-los logo que as condiçõos dosta
I' alização são. eladas.

As noções abstractas de especio o ele genoro são sus
ceptiyei. de adquirir um valor objectivo, porque eXistem
o pccios o genero na natur za' ellas t em um valor
objectivo} quando são exactas, e devcm ser reconhecidas
cxacta , quando forem conformes com a noçõ s gemcs
obtida' por via d d duCÇão. Esto accordo da deducção
com a oh ervação, quando faz-se tUna classificação na
tural elos animaes o ela plantas é confirmado nos sys
tema ele Oaru c de Ouvicr.

Finaliz mos e ·te . tudo examinando i a ab. tracção
o a O'cnCl'alização podem applicar- o a infinito ao abso-
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luto, a Deus. A generalização tem applicaçào ao C1','

finitos compaTaveis entre ,i mas não ao infinito. Oada
infinito é só e unico no seu genero, e não tem limite.
Ha um só tempo que abrange todos os tempos, um
e paço que abrange todos o espaço . o periodos par
ticulares e os espaços determinados não são especie ,
mas partes homogeneas do espaço e do tempo, que
conteem outras partes divisiveis sem, fim. Não 6, pois,
por uma generalização successiva que o pensamento
dcve remontar dos seres do mundo, á causa de tudo
que existe, mas por uma intuição directa do infinito.
Entro os seres e o Ser, entre o mundo e Deus, ha
um abysmo que sô a razão pode transpOl', e o qual
elia deve encher por luna ,isão immediata ele Deu .
A logica abstracta abusa, quando empl'ega, a respeito
das consas divinas, o processo da abstracção. A gene
ralização extende-se por via de eliminação ele propl'Íc
dados i ora, em lagar de chegar-se á noção de Deu,
como SeI' da realidade inteira, chega-se a conceber
Deus como luna simples fôrma, de 'pojada de conteudo.
Deus torna-se então o genero sup~emo, cuja extensão é
infinita, cuja comprehen ão é nulia. Ja não é o r
real, ma o ser abstract,o identico ao nada 'egundo
Hegel. Divina substáncia, diz a schola, est forma sille
materia. Fazei abstI'acção de toda a materia de todo
o conteudo de tudo que viv ou pensa no mundo
procurae attingil' a fôrma pura a idea pura, como dizia
..ATi toteles, c comprehendereis Deu. O Pae do mundo
que Platão sonhava o Deus vivo de S. Paulo no qual
e pelo qual existem toda as cousas fica reduzido a
mais abstI-acta das abstracçõ s: tal é o re ultado do
processo vulgar da inducção, transportado ao infinito.
Descartes veio a tempo, pam impedir esta corrente de
atheismo que invadia a (lial ctica, e solapava as bases
ela religião.



CAPÍTULO III.

Conhecimento racional
Dialectica [agiaa.

§ 1.

Objecto elo conhecimento racional.

A sensação, o entendimento e a razão são os tres po
deres do pensamento, graduados segundo a importancia
dos conhecimentos por elies fornecidos. A sensação,
bem interpretada, dá as noções individuaes, pertencen
tes tanto ao mundo exterior, como ao mundo do espi
rito. A reflexão fornece as noções abstractas mais vas
tas que as l;Lntecedentes, mas que ainda não podem
ultrapassar a esphera da experiencia.

.A. ~'azão tem o poder de arrancar o espirito das es
treitas regiões do individualismo, dR penetrar as leis
eternas que presidem á' existencia das cousas, de ele
var-se até a unidade absoluta do universo, unidade que
constitue a base do .encadeamento e da solidariedade
dos seres, e da qnal irradiam, para todos os lados,

.. ricas e numerosas relações. As noções, collocadas nesta
altura, ultrapassam evidentemente os limites da perso
nalidade humana; são universaes, infinitas, absolutas;
são dotadas de uma realidade ontologica, independen-
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tes do tempo e do espaço, independentes das pI'opnas
concepções humanas. E porque a natureza de taes
noções ou ideas exprime a universalidade e a necessi
dade,. donominamos irnpessoal o poder psychologico que
lhes serve de origem (1).

Os conhecimentos racionaes ou independentes da ex
periencia são geraes, necessarios, categoTicos. Com efi'eito,
os verdadeiros characteres do conhecimento a priori são
a universalidade e a necessidade do juizo· que o ex
prime e estes dous characteres são inseparaveis. Aquillo
que é rigorosamente universal, que convem a uma cate
goria de objectos, sem excepção, denota uma necessi
dade inherente á natureza das cousas, e, reciprocamente,
aquillo que pertence necessariamente á natureza de um
ser, encontra-se em todos os seres da mesma especie.
Aos dous signaes do 'Conhecimento racional, pode-se
accrescentar a incondicionalidade ou o absoluto, que
manifesta-se no juizo categorico, opposto ao juizo hypo
thetico. Aquillo que é necessario e universaI, quer
como pensamento, quer como realidade, é tambem, na
mesma medida, independente de qualquer condição ou
relação com outro termo.

Uma verdade universal, necessaria, absoluta chama-se
princípio ou lei. E' nesta ac~epção que a philosophia
é a sciencia dos principios e uma sciencia inteiramente
racional, desembaraçada de elementos empiricos. Os
factos, as verdades particulares, contingentes, relativas,
são objecto da história propriamente .dicta. A philo
sophia da história combina os principios com os phe
nomenos ou expõe a lei dos factos. A lei, com efi'eito,
é a expressão do que é universal, necessario, absoluto
na serie dos factos val'iaveis. Os phenomenos são mul
tiplos e mudaveis, a lei é uma e a mesma. O conhe
cimento racional é, pois, o conhecimento das leis que
derivam da natureza das cousas. A lei não resulta da

(1). V. Psychologia: Segunda parte, cap. II. Theoria do pensamento.
46
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experiencia. A lei é universal, necessaria, immutavel,
ao passo que os factos teem propriedades contrárias.
A inducção não dá uma lei certa, mas uma presum
pção, uma hypothese; a hypothese t.alvez seja verda
deu'a, e então se transforma em lei, quando confirmada
pela deducção. Oompete á metaphysica o demonstrar
os principios de todas as sciencias. No estado actual
dos conhecimentos humanos, as leis da natureza, sem
exceptuar a attracção de Newton, são reputadas hypo
theses na propria opinião dos sabios.

Os objectos do conhecimento racional são os seres e
as pTopriedades, considerados na sua essencia eterna e
necessaria. Os seres finitos, almas e corpos, que ma
nifestam-se no tempo e' no espaço, são dados por uma
intuição sensivel, e submettidos á observação, interna
ou externa. Mas, acima dos seres finitos, fóra dos
limites dos sentidos e da imaginação, concebemos pela
razão pura seres unicos no seu genera, que compõem
o mundo, e acima do universo concebemos Deus. Reu
nimos os corpos na natureza; os espiritos, no mundo
espiritual; os homens, na humanidade. Dizemos que
estes seres são unicos no seu genero, e que cada um
delles extende-se, talvez, ao infinito, na sua esphera;
porque é mais conforme .com a razão admittir-se uma
infinidade de corpos na natureza, de almas, no mundo
espiritual, e de homens, 'na humanidade, do que um
número determinado. Temos uma intuição intellectual
destes tres generos da realidadé; mas a deducção, como
veremos depois, é a unica competente para nos mostrar
si esta intuição pura da razão tem valor objectivo.

Examinemos, em primeiro logar, o conhecimento ra
cional das propriedades, preparatorio da salução do pro
blema da legitimidade do pensameuto humano, e que
servirá de introducção á aflirmação da existencia de
Deus, como princípio da sciencia.

O conhecimento a priori das propriedades compre
hende tres ponctos. Oonhecemos propriedades, que re
putam-se pertencer a todas as cousas, que acham-se
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egualmente em todos os nossos pensamentos, e que são
então as leis da actividade intellectual: são as catego'rias.
Conhecemos propriedades que exprimem a ordem moral
do mundo, que são as leis da nossa actividade tine e
das nossas relações sociaes: as ideas do bem~ do 'bello,
do verdadeiro, do justo. Conhecemos, por último, pro
priedades consideradas como attributos ontol(Jgicos de
Deus, as quaes resumem todas a leis: são as ideas
do infinito do absoluto, do immutayel, do neces ario,
do eterno.

Examinemos successiyamente o conhecimento destes
tres grupos de pred1cados, e mostTemos que. similbante
conhecimento é independente de toda e qualquer ob
servação.

§ 2.

Conhecimento das categória.s.

Das ideas que o espirito possue, as mais simples são
as do ser, da essencia, dá fórma, da -existencia, da uni
dade, da identidade, da quantidade da relação, da de
pendencia, da causa e do effeito, do todo e da parte.
Estas categor-ias são primeiramente realizadas cm nós,
são nossas propriedades, e nesta accepção são na ver
dade innatas, poisque existem naturalmente impressas
na alma, independentemente do conhecimento que ten;l.Os
dellas. O espirito é constituido pelo modelo das cate
gorias, e pode d'escobri-Ias em si, em sair para o ex
terior, pelo unico desenvolvimento do conhecimento im
manente (1). Depois de presidirem á nos a con titui
ção espiritual, como attributos de nossa essencia, as
categorias acompanham o pensamento no CUl'SO de seus
actos, e servem para determinar os objectos tmnscen
dentes da inteUigéncia. São então os principios regu
ladores do conhecimento. Na verdade, não podemos

(1) V. Psychologia, Propriedades fllndamentaes da alma.
I
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conceber cousa alguma sem a applicação das categorias.
Os objectos do pensamento apresentam-se necessaria
mente ao espirito, como substáncia ou como proprie
dade, espiritual ou physica, finita ou infinita, e quando
as queremos julgar, damo-lhes uma qualidade e quan
tidade, uma relaçãO e modo. Não pensamos, nem po
demos pensar sem o auxílio das categorias. Não sei,
por emquanto, si isto é um cl.ireito ou um abuso da
razão; sei, porém, que é um effeito de nossa organi
zação espiritual. O pensamento é uma manifestação
de nossa essencia; porisso mesmo que esta essencia
ó organizada conforme as categorias, não poderiamos
pensar sem ellas, e qualquer outro modo de conhecer
é impossivel. Si nisto ha um vicio, este vicio é ori
ginal e irreparavel. Mas, por outro lado, si existe
realmente um systema de propriedades communs a
todas as cousas, as categorias devem tambem appli
car-se ao eu, e então nosso modo de pensar é perfeita
mente legitimo ou conforme com a constituiÇãO uni
versal. Dessa questão depende o valor do pensamento
humano. Devemos acl.iar a solução c1e11a, e assignalar
unicamente a differença que existe nas categorias,
quando são referidas ao eu ou ao não-eu. No dominio
do eu, onde a consciencia é soberana, cada um' pode
immediatamente affirmar suas propriedades, e, si não
for além, escapar ás objecções do scepticismo. Mas, no
mundo exterior e na especulação pura onde a cons
ciencia não pode se ouvida,- antes de a:ffu'marmos com
auctoridade, cumpre saber si as categorias teem um al
cance objectivo e transcendental.

As categorias, reservada a questãO da verdade, são
o objecto de um conhecimento lullversal, necessario,
absoluto. Oom razão ou sem e11a, applicamos as cate
gorias a tudo que existe, sem ligarmos importancia á
observação, e as exprimimos por juizos categoricos,
apocl.icticos é universaes, como theoremas: todo o ser tem
uma essencia; toda a essencia é uma e identica a si
mesma; toda a propriedade suppõe tUna subst:íncia; a
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parte está no todo, etc. Ninguem duvidará que estas
proposições são proposições a priori; porque a obser
vação é incapaz de dar o conhecimento da essencia de
todos os seres, sem exceptuar Deus: a universalidade
está fóra da experiencia. Não é a observação, mas
sim a razão, a origem das categorias. ElIas não são
contrárias, mas anteriores e superiores á experiencia,
são, até, a condição preliminar e necessaria da obser
vação. As categorias não podem, egualmente, proceder
da inducção; porque não teem o character abstracto
das noções genericas do entendimento, mas sim o cha
racter ideal dos elementos geraes da razão. E final
mente, elIas não são invenções chimericas da imagina
ção; porque o espirito não pode dispensar, como di.
pensa aqueHas, as noções de ser, unidade, causa.

As categorias são, pois, os elementos primarios da
razão.

A mais importante deHas, a raiz das outras, é a ca
tegoria do ser, objecto da ontologia. A metaphysica
define Deus pelo ser. Determinar o ser em si, no seu
conteado e nas suas relações, eis a sciencia inten:a.
As leis do pensamento derivam da ic1ea universal e
nece saria do ser, com estas duas fórmas principaes:
c O que é, é; o que não é, não pode ser.) E" evi
dente que a idea que está a sim em todos os no sos
pensamentos, que affinnamos em todos os nossos a.cto.,
que regula o movimento da intelIigéncia, qualquer que
seja o objecto a que appliquo-se, é anterior e superior
á experiencia. A observação attinge seros; mas não
uttinge todos, o não podóri attingir nenhum, si o pen
samento ja não estiver occupado com a ir1ea do 01'.

Os sentidos não dão seres ou suhstáncias, mas pheno
menos. E' isto que os apologistas exclusivos do me
thodo experimental obstinam-se em não reconhecer,
apozar das licções do Platão e de Aristoteles, de Des
cartes e Leibnitr., de Kant, de Reid e de Cousin;
tomam a observação no estado bruto, com seus· elemen
tos, Com a participação da imaginação e da razão, da'
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imagens e dãs ideas: e, quando a observação assim
provida pronuncia-se sobre os objectos exteriores, veem
seres, que teem uma e~sencia, imaginam que as cate
gorias do ser e da essencia derivam da experiencia.
Não dão- e ao trabalho de indagar que o conhecimento
é um todo complexo que merece ser decomposto nas
partes, e que a anályse estabelece, sem réplica, que
qualquer conhecimento, até o experimental, s6 é pos
sivel com principios a priori. As categorias, procma
das no exterior pela observação, existem ja no espi
rito, como condiçãO da observação. As ideas de causa
e de quantidade dão logar a equivocos similhantes.

Oada categoria é objecto de um conhecimento e até
de uma sciencia racÍonal, independente da experiencia,
mas não contrária á experiencia. A' sciencia do ser,
da essencia, da quantidade, podem-se accrescentar a
sciencia da f6rm:;t, a sciencia da qualidade, a sciencia
das relações, a sciencia da unidade e da harmonia, a
sciencia da direcção e da continencia, a sciencia da
causalidade, etc. Estas sciencias, apenas presumidas,
apoiam-se em principios metaphysicos que ultrapassam
a observação. Tomemos para exemplo a idea de cau
salidade, tão impol'tante para a theoria do conhecimento.

A causalidade exprime certa relação entre duas cou
sas, que chamam-se ca,usa e eife'ito. Não é exacto que
cxi tam entre os' factos unicamente relações de coexis
tencia e successão; mas entre os seres ha todas as
sortes de relações, - internas e externas, de subordi
nação, de continencia, de possessão, de inherencia, de
juxtaposição, de conclicionalidade, de acção, de funda
mento, de causa, deI origem, de meio e de fim. A r~

lação é uma categoria universal, cujos elementos mais
simples são notados nas linguas pela flexão dos nomes
e pelas preposições. Indaguemos qual é clestas relações
a que indiBa o nexo causal. Tomemos para exemplo
o homem, como um todo organizado, que tem por par
tes o espirito e o corpo. O espirito está com o corpo;
eis a coexistencia e juxtaposiçãO; porém, s,i não hou-
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vesse outras relações entre os dous aspectos da natu
reza humana, si entre el1es não houvesse união, acção
recíproca, influéncia e dependencia mútuas, o homem
seria apenas a somma de duas fracções, e não teria
outra unidade, além da de um mineral; quando duas
cou as estão junctas, djj tal sorte que uma é indispen
savol para a outra, como as diversas funcções de um
organismo, estão ligadas pela relação de condicionalidade.
A condicionalidade é, pois, a dependencia coordenativa
e bilateral das partes de um todo, tanto quanto estas
partes, consideradas nas suas relações recíprocas, são
necessarias umas ás outras ou não podem agir umas
sem as outJ.'as. E' porisso, que dizemos que o espirito
tem no corpo, no systema nervoso, na sensibilidade
algumas das condições do seu desenvolvimento sobre o
globo. Mas, é necessario não transformar a relação
condicional em relação de causalidade, como fazem os
mate:vialistas. A causalidade é outra especie de depen
dencia, a dependencia unilateral e subordinativa entre
o todo e as partes. O espirito e o corpo, como partes
de um todo, estão a respeito do homem em relações
de subordinação de continencia' e de razão ou funda
mento. Aqui não temos mais dous tennos oppostos,
sob a fórma de coordenação servindo-se mutuamente de
fim e de meio; temos dous termos deseguaes, superior
e inferior, o todo e a parte, e as relações, neste caso,
apresentam-se sob duas faces difi'erentes: o todo não
está para a parte, como a parte para o todo. A parte
é subordinada ao todo, contida e .fundada no todo, mas
o todo não está contido, nem fundado na parte. A ca
tegoria da raz{f,o ou do fundamento (ratio, principium)
indica a relação ele duas cousas, uma das quaes é inhe
rente á essencia ou contida na essencia da outra. As
propriedades estão para a essencia e a constituem; as
partes estão na essencia e a manifestam. As proprie
dades e as partes da natureza humana são ambas fun
dadas na idea de humanidade: a intel1igéncia da uni
dade e da perfectibilidade do homem, a razão do espi-
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rito humano, demandam a noção scientífica da natu
reza humana; o espiJ:ito e o corpo fazem parte da
nossa essencia; a essencia do homem, como ser de har
monia da creação, é a competente para explicar as si
milhanças c differenças da nossa organização espiritual
e physica, comparada com a dos aniJnaes. Os dous ter
mos desta relaçãO chamam-se Princípio e Oonsequencia.

A categoria da causalidade é uma determinação da
idea de razão. Ella suppõe, primeiramente, entre o
efi'eito e a causa, as relações de subordinação e conti
nencia, existentes entre o todo e as partes. E' porisso
que dizemos, de um lado, que o efi'eito está sob a
causa e na. causa, e que a causa, por outro lado, é
superior ao eifeito, que é mais do que o efi'eito, quo
pode produzir uma serie indefinida de phenomenos.
Não devem-se multiplicar as causas inutilmente, basta
uma causa para todos os efi'eitos da mesma natureza.
Algumas vezes parece sairem os eifeitos fóra da causa,
como no oonhecimento do espaço, da natureza, de Deus,
ou nas obras de arte que realizamos no exterior.
Oumpre, porém, não confundir a causa com o objecto
do conhecimento, nem com a materia d.a arte. O co
uhecimento, considerado subjectivamente, está em nós
e subsiste na consciencia. Assim tambem, a fórma
esthetiqa está em nós, na ilnaginação do artista, e si a
propria fórma passa para o marmore ou para a tela,
cumpre considerar o concurso da materia, susceptivel
de revestir muitas fórmas. Em these geral, um ser
somente produz o que lhe é possivel, aquillo que está
no seu poder, e seus estados possiveis estão encerrados
na sua essencia. Partindo do princípio de continencia,
podcmos adeantar a anályse da ligação causal. O que
está no eifeito, está tambem na causa, o que está fóra
da causa, está fóra do eifeito, mas as duas recíprocas
não são verdadeiras; porque a causa é mais extensa
do que o eifeito.

A causalidade, porém, não exprime unicamente re
lações de continencia e de subordinação, designa ainda,
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e este é o seu character distinctivo, uma relação de
determinação, a relação do determinante ao determinado,
relação notada pela preposição por. A causa é o por
que outra cousa é. O efi'eito é sempre alguma cousa
determinada, limitada no tempo e no espaço; tem est.a
ou aquella f6rma, esta ou aquella qualidade; determi
nações estas que teem sua razão no ser cuja actividade
as produziu. Si o efi'eito é physico ou fatal, a causa
é um corpo cuja acção é fatal; si o efi'eito é espiritual
e arbitrario, a causa é uma alma cuja acção é livre.
Dahi o axioma: tal causa, tal efi'eito; tal efi'eito, tal
causa; aquillo que é determinado, é determinado de
conformidade com a essencia de sua causa; ou, a causa
e o efi'eito são similhantes e proporcionaes. As deter
minações do efi'eito explicam-se, pois, pela causa. Por
isso, a cauSa pode ainda ser definida: a razão deter
minante ou sufficiente, a razão em virtude da qual o
efi'eito é como é, e não de outro modo. A causa, com
efi'eito; é uma especie de razão, e tem todos os cha
racteres dessa categoria, mas é a razão, emquanto pro
duz, por sua actividade, alguma cousa determinada,
feita á sua imagem. Aquillo que é causa, é, ao mesmo
tempo, razão, mas aquilio que é razão, não é causa.
Existe relação de razão entre duas cousas, desde que
uma, está, contida na outra; porém, para existir entre
elias uma relação de causalidade, é necessario além
disso, que uma seja efi'eituada pela outra, de confor
midade com a essencia desta. Nesta accepção, uma
simples propriedade, como o espaço ou o movimento, é
a razão das combinações de que occupa-se a geometria
ou a mechanica; mas s6 um ser, substáncia espiritual
ou physica, pode ser causa.

A causalidade designa, pois, uma relação triplice:
continencia, subordinação, determinação e depois simi
lhança. Cumpre examinar os termos e o· nexo desta
relação. A causa é um ser que efi'eitua alguma cousa,
conforme a sua essencia. O efi'eito, ora é um pheno
meno) ora uma substáncia, que são determinados pelo
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agente. O e:ffeito pode tornar-se causa relativamente
a novos phenomenos, mas não quanto á causa delle.
Entre a causa e o e:ffeito, a relação é unilateral e não
circular. A ignorancia pode produzir a miseria, e a
miseria produzir o crime, mas o crime não gera a igno
rancia, origem delle. O nexo causal não é uma sim
ples conjuncção, um encontro fortuito, mas uma con
nexão, um laço necessario. Dizendo necessario, não
queremos dizer que o efi'eito é sempre fatal, cousa que
supprimiria a causa livre, mas que o e:ffeito é tal como
é, fatal ou livre em virtude de sua causa. Entre a
causa livre e os actos livres, ha uma connexão moralmente
necessaria, queremos dizer que a alma livre obrará livre
mente; entre a causa corporea e phenomenos corporeos,
a connexão é physicamente necessaria. Oessando ou
diminuindo a causa, o e:ffeito cessa ou se enfraquece gra
dualmente, como acontece no curso das enfermidades. Não
ha efi'eitos sem causa, ou antes, phenomenos, sem causa.

Segundo Aristoteles, ha quatro sortes de causas: a
causa material, a causa formal, a causa efficiente e a
causa final. As duas primeiras não são causas, mas os
elementos constitutivos dos seres; a última indica o
fim, o destino das cousas. A causa efficiente é a unica
que merece este nome: é a razão determinante ou
sufficiente, de que falamos precedentemente} e da qual
Leibnitz fez tão largas applicações. Na eschola, costu
mam oppor a Ca1,lSa deficiente á causa efficiente, que é
antes a suppressão de uma contra-causa ou de um obs
taculo, por exemplo, a omissão de um remedio ou a
ausencia de uma sentinella. Uma negação, como tal,
nunca pode causar e:ffeito positivo, mas unicamente fa
vorecer a acção de outra causa, deixando-lhe livre curso.
A este genero pertencem as causas instrumentaes, pu
l'OS instrumentos, que não necessitam de outros nomes.
As causas occasionaes, celebrizadas pela doutrina carte
siana, são occasiões para o exercicio de outra causali
dade, Deus só é a Causa real, pensava Malebranche,
de tudo que acontece no mundo.
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A verdadeiTa causa, pois, é a causa efficiente. Mas
isso não impede de distinguirmos na causalidade tantas
fórmas quantos são os generos ele seres: ha causas
moraes e causas physicas, causas primárias e causas
secundarias, causas livres e causas fataes. Uma dis
tíncção importante é a das causas isoladas e das causas
concomitantes. Duas causas podem actuar uma contra
a outra ou uma com .a outra: no primeiro caso, ha
opposição e, em. certos limites, neutralização das cau
sas; no segundo, ha c.onclU'SO ou causas concomitantes.
O concurso das causas varia tanto quanto as especies
de substâncias. Nos movimentos da vida de relação,
ha ~oncurso de uma força moral e de uma força phy
sica. Si Malebranche e Leibnitz tivessem reconhecido
a possibilidade deste concurso, fundada na relação ín
tima, entre a alma e os nervos cerebraes, evitariam as
hypotheses das causas occasionaes e da harmonia pre
estabelicida. A metaphysica, emfim, pode estabelecer
o concurso de uma causa 'infinita e" de uma causa finita
na inspiração, no descobrimento do verdadeiro, na rea
lização do bem, no governo providencial do mundo.

Examinemos agora quaes os objectos a que applica-se
a idea de causa. E' com referencia ao eu, sem dúvida
alguma, que temos pela primeira vez consciencia da
causalidade. Oada um possue a intuição de si mesmo
e a de seus actos; eno.'e o eu e os actos, cada mn vê,
egualmente, um laço e affirma que esse laço é a rela
ção de causa á effeito. Qual a causa de nossos actos?
Esta causa está em nós, no eu, - na alma, si o acto é
puramente espiritual, no corpo, si o acto é physico, no
homem, si o acto é, ao mesmo tempo, espiritual e phy
sico, como a palavra. Mas o pensamento vae adeante:
depois de affirmar o eu, como causa de seus actos,
quer saber qual a causa do proprio eu. No primeiro
caso, prOClU'avamos a causa de phenomenos, agora pro
curamos a causa de uma substância.

Sabemos que a causa indica sempre uma relação de
continencia e de subordinação, e, p.ortanto, quando in-
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dagamos da causa de uma cousa, é como si indagasse
mos do todo, do qual ella faz parte, ou da essencia
superior, na qual ella está contida, e pela qual é de
terminada. O pensamento eleva-se e extende-se) cada
vez mais, na indagação das causas; vae do phenomeno
á substáncia, e do finito ao infinito: é o processo dia
lectico da razão. A causa do eu poderá ser aproprio
eu? Não, o eu não está contido no eu, nem subordi
nado ao eu, é o eu e nada mais; entre os actos e o
eu, existe uma relação de dependencia e de inclusão,
mas isto não se dá entre o eu e sua essencia. Que é
o eu, sem sua essencia?' Cousa alguma; como, pois,
não sendo nada, poderia elle efi'eituar sua essencia e
crear suas propriedades? E como o principio de cau
salidade é geral, devemos dizer: nenhum ser é causa
de si mesmo, apezar de dizer-se muitas vezes: «Deus
causa sui. ~ Deus, sem a essencia divina, não é cousa
alguma, e não é com similhante qualidade que Deus
pode adquirir a divindade. Si Deus fosse causa de si,
seria tambem efi'eito de si, o que é absurdo.

A causa do eu está acima do eu. Si o eu é corpo,
a causa estara na natureza; si é espirita, a causa es
tara no mundo espn:itual; si é o ser de união de um
corpo e de um espirita, a causa sera a humanidade.
Com efi'eito, o homem, como corpo, faz parte do mundo
dos corpos; está subjeito ás leis da natureza, e a sua
constituição material é inteiramente determinada pelos
elementos, pelo volume; pelo movimento da terra; faz
parte, como espirita, do reino dos espiritos, da razão
universal, a qual fornece-lhe a explicação das suas pro
priedades intellectuaes e das leis a que elle obedece
livremente; como homem, emfim, é membro do genero
humano, é subordinado á sua especie, é determinado
nos seus attributos e limites, de conformidade com o
todo por elle representado. A idea de causalidade pa
rece, pois, applicar-se exactamente, segundo seus cha
racteres scientificos, á indagação da razão sufficiento do
eu; e, entretanto, ja estamos fóra dos lilnites da expe-
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riencia. Falamos da humanidade, da natureza, do es
pirita, isto é, de cousas que são unicas no seu genero
e talvez infinitas, ao passo que, pela observação, ape
nas percebemos uma pequena parte do universo. O
globo e o systema solar, aos quaes pertence nosso
corpo, fazem parte de um todo mais vasto, da natUTeza
inteira, que escapa aos sentidos, que concebemos como
a causa das propriedades geraes dos corpos. Da mesma
sorte, a humanidade terrestre, si as hypotheses se ve
rificarem, é um annel destacado de um todo mais ex
tenso, da humanidade universal, que occupa os globos
habitaveis do espaço; é nella que situamos a causa. do
homem, posto que aquelle objecto não possa ser attin
gido por intuiçãO sensivel.

.A. constituição corporea e espiritual do homem liga-se
ao systema do mundo moral e do mundo physico, e
estes dous mundos nos apparecem como infinitos no
seu genero, ou como contendo na sua essencia uma in
finidade de seres finitos, espiritos ou corpos. Remon
temos, pela diaIectica, e appliquemos ainda o princípio
de causalidade aos generos infinitos. .A. causa do ho
mem reside no mundo. mas onde a causa do mundo?
Dissemos que o efi'eito J está contido na causa: por con
sequencia, a questão de causa pode ser suscitada em
relação a tudo que é finito e determinado, mas somente
em relação ao finito; o infinito contém tudo, mas não
está contido em nada. Si a idea de causa não pode
adaptar-se scientificamente ao infinito, como p n ar da
causa do mundo, suppondo o mundo infinito em cada
um de seus generos, espirito, corpo e humanidade?
Esta difficuIdade sera resolvida mais tarde pela clistinc
ção dos infinitos relativos e do infinito absoluto. Por
emquanto, fazemos notar somente que o mundo é a
collecção de seres finitos, distribuidos em especies e
generos, reunidos na natm:eza, no espirito e na huma
nidade, e que um genero é uma determinação da rea
lidade, uma parte elo todo mesmo quando se exten
desse ao infinito ou comprehendesse uma infinidade de
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cousas individuaes. Nesta accepção, cada genero do
mundo é ainda limitado ou finito, poisque é determinado:
é uma face particular da essencia e, como tal, deve ter
sua causa. Um só ser está f6ra da serie das causas, é
aquelie que é absolutamente infinito, superior a todo
o genero, aquelie que denominamos Deus. Podemos
pesquizar a causa do universo, sem prejuizo da theoria
scientífica da causalidade; mas não podemos perguntar,
sem contradicção, qual é a causa de Deus, desde que
tenhamos concebido o pensamento do Ser pUTO e sim
ples~ da essencia uma e inteu:a, que 'é tudo e compre
hende tudo. Desconhece-se Deus, como Ser 's6 e unico,
quando a respeito delie agita-se a questão de causa,
perguntando: põrque Deus? Deus deixaria de ser
Deus, si houvesse uma causa que lhe fosse superior.
Deus existe, pois, sem causa; elie proprio é a causa
últiJna de tudo que existe no mundo.

E' inu~l insistir sobre a iJnportancia do princípio
de causalidade para a philosophia e para a sciencia em
geral. A maior parte dos nossos raciocinios, repousam
nesta auctoridade. O homem, limitado no conheciJnento,
lança mão da lei da causalidade, para sair da esphera
do eu, e firmar-se no IDlmdo. 'Si nossas sensações
teem uma causa, devemos crer que existe um universo
material. Si nossas ideas teem uma causa, devemos
nutrir a esperança de attingir a Deus: porque então a
idea de causa, como elemento determinado da razão,
tera egualmente causa, e as ideas de infinito e de ab
soluto, distinctas da nossa natureza, elevar-nos-ão até
ao Ser infinito e absoluto.

§ 3.

Oonhecimento das leis da ordem moral: o bem, o bello,
o verdadeiro; o j~tsto.

As sciencias moraes e politicas, novo desmembramento
da philosophia, são independentes da experiencia, ape
zar da corrente do materialismo e do positivismo que
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procura arrasta-las no movimento das sciencias experi-'
mentaes. O objecto daquelIas sciencias são as ideas do
bem, do justo, elo belIo, elo verdadeiro, ele Deus, ou a
moral, o direito, a esthetica, a logica, a religião. A
história dos costumes, elas leis, elas artes, das sciencias
e dos cultos, certamente são estudos empiricos: os fa
ctos da vida social e religiosa são subjeitos li observa::
ção, e afil estatisticas moraes, uma colIecção ele docu
mentos obtidos pelo testimunho dos sentidos. Mas,
além dos factos, ha principios; além das acções, o de
ver; além das leis humanas, o direito; além das opi
niões e escholas-, a verdaele e a belIeza; além das cren
ças, Deus. Ao conhecimento da história elos costnmes
ou dos factos da vida moral, nos tempos antigos e mo
dernos, deve succeeler o estuelo da philosophia moral
ou elos principios directores ela vontade humana; ao
direito positivo e ás i'eligiões positivas, o elireito natu
ral e a religíão natural. Queremos elizer que cada uma
das sciencias que teem por objecto o bem, o justo, o
belio, o vereladeiro, o perfeito, comprehende duas partes,
uma historica, que fornece os factos ou phenomenos, outra
philosophica, que expõe os principios ou as leis absolutas.
Ora, destas duas partes, lUna é puramente experimen
tal, a outra, puramente racional ou a priori, de con
for.mielaele com a opposição ela história e da philoso
phia, em toda a sua extensão.

As ideas do bem, do balio, do verdadeiro, do justo,
que presidem ás sciencias moraes e politicas, não são'
resultados da observação sensivel, um producto ela in
ducção ou da analogia, uma crMção arbitraria do espi
rito; mas dados da razão, que cada homem 1jJ:az primi
tivamente em si, as c0nsidera como leis necessarias de
sua actividade, e as applica constatntemente, conforme
as suas luzes, aos factos da vida individual e social.

O principal character elestas ideas é a universalidade.
Não só ellas esclarecem a todo o homem, nêste mundo,
como parecem convir a todos os tempos e logares. A
criança e o selvagem sabem o que é verdadeil'o, e o
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que é falso, o que é bem, e o que é mal. As noções
do belio e do verdadeiro serão mais ou menos incom
pletas, concordamos, e os juizos de approvação e de
reprovação variarão, conforme a cultura da conscien
cia; mas o bem e o mal, o justo e o injusto serão re
con,hecidos por toda a parte, com esta ou aquelia fórma,
e poderão traduzir-se em todas as linguas. Si assim
não fora, a natureza humana cessaria de ser a mesma,
e poder-se-ia dizer que existem homens sem conscien
cia, sem coração e sem razão. As ideas da razão não
são particulares e variaveis, mas immutaveis e univer
saes; são, além disso, necessarias e não contingentes;
impõem-se á consciencia, apezar da nossa liberdade, são
imperativas, e tornam-se a origem do dever, como ne
cessidade moral da vida hmnana.

As ideas racionaes são, finalmente, absolutas, e, como
taes, devem ser reconhecidas e realizadas por si mes
mas, de modo absoluto. São faces diversas da reali
dade absoluta ou attributos de Deus, si a metaphysica
não é enganadora: Deus, tendo consciencia de tudo
que existe, é a verdade, uma e inteira; Deus, reali
zando tudo que é conforme com a ·sua essencia, é o
bem, um e inteiro; Deus, concedendo aos seres as con
dições para a realização de seus destinos, é a justiça,
uma e inteira. Por esta razãq, o bem, o belio, o v r
dadeiro devem ser attingidos immediatamente, por uma
intuição inteliectual. Estas ,ideas são; pois, realmente
difi'erentes, por seus characteres, das noções individuaes
e das concepç"ões abstractas: são absolutas, necessarias,
miiversaes. São, portanto, anteriores e superiores á
observação. E' verdade que podemos achar na e:x:pe
riencia acções generosas, leis excelientes, obras de me
rito; mas não esqueçamos quc nestes actos ha duas
cousas: um phenomeno sensivel, que produz-se no tempo
e ,no espaço, e que é dado pelos sentidos; um princi
pio immuta el e eterno que é dado pela razão. O phe
nomeno é objecto de uma intuição sensivel, a idea é
objecto de uma intuição i~tellectual. O bem, o belio,
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o verdadeiro, na sua pureza e plenitude, são o mesmo
Deus que, sob qualquer relação, não é objecto de ob
servação.

Em virtude da universalidade e da necessidade, as
ideas do bem e do belIo, do justo e do verdadeiro são
objectos de juizos que ultrapassam os limites de toda
a experiencia possivel. As sciencias moraes e politicas
pertencem á mesma familia das sciencias mathematicas,
e seus principios ou seus theoremas enunciam-se por
proposições categoricas, apodicticas e universaes. Aquillo
que é conforme á essencia divina, é conforme á razão;
aquillo que é racional, é bom, é belIo, é verdadeiro,
é justo; aquillo que é verdadeiro, é belIo; aquillo
que é justo, é bom; aquillo que é injusto, é falso.
A metaphysica é a unica auctoTidade competente
para justificar estas proposições, que, alias São conhe
cimentos que imperam em todas as epochas ,da philo
sophia.

Os principios momes, politicos e estheticos, além da
generalidade, são ainda, quanto ao uso, independentes
da observação: servem precisamente de verificação ao
empirismo. Aqui, a materia da observação são os factos
da vida racional, as producções do espirita humano no
passado e no presente, isto é, os usos e costumes, as
leis e as instittúções sociaes, as artes e as lettras. E'
evidente que, si tivessemos do bem e do mal um co
nhecimento exclusivamente expeTimental, similliante co
nhecimento nunca dominaria o estado actual dos cos
tumes, e em caso algum poderia lhe ser contrário. Os
factos e as leis seriam a regra inviolavel da conscien
cia no mundo moral, como no mundo physico, o pen
samento deixa-se guiar pelos phenomenos que submette á
anályse. Esta não é a situação real da alma na presença
das obras da vontade humana: a relação inversa é
que é a verdadeira. Os factos não esmagam a cons
ciencia, os costumes não a suffocam, as tradições não
a opprimem; a consciencia os domina, e os julga no
foro interior.

48
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A consciencia, poil3, tem comsigo um criterium para
a appreciação dos phenomenos da vida moral e social;
não recebe dos costumes a idea do bem, das leis civis
a idea do justo, das artes a idea do hello, das lettras
a idea do verdadeiro, ella critica os costumes por meio
da idea do bem, provoca um melhoramento social,
apoiando-se na idea do justo, transforma, emfim, a vida
inteira dos seres racionaes, comparando o que esta vida
é com o que deveria ser. E' deste modo que o pro
gresso se manifesta, e que o futuro se prepara pelo
trabalho invisivel da consciencia, porque este trabalho
é independente da experiencia. A observação tem
por objecto o que é ou foi; as sciencias moraes, pelo
contrário, teem por objecto o que deve ser. Ora, para
sabermos o que deve ser a vida do homem, quando
racional, o que deve ser a sociedade, quando conforme
com o princípio absoluto do direito, não é certamente
a experiencia, mas sim a razão, que cumpre seguirmos.
Procuramos a perfeição, ao passo que a experiencia
offerece somente cousas imperfeitas.

Com estes principios, podemos agora entrever, a par
do mundo physico, subj eito ás leis do movimento, um
mundo submettido ás leis do bem. O primeiro é es
sencialmente invariavel, e todos os corpos am gravitam
perpetuamente para seu cl~ntro, em orbitas sempre uni
formes. O segundo é essencialmente variavel, sinão
nos principios, ao menos nos phenomenos e nas com
binações internas, porque é formado gradualmente pela
acção de causas livres que gravitam para Deus. Este
mlmdo moral é a antithese do mundo physico: ~ o
mundo das almas, dos seres intelligentes e livres, go
vernados pela razão. As ideas do bem é do justo, do
verdadeiro e do bello servem-lhes de leis, e as mesmas
i~eas, determinadas pelo entendimento com o concurso
da razão, tornam-se um ideal, um typo de perfeição
absoluta, que é o fim da actividade racional. O bem,
com effeito, quando impõe-se á consciencia como impe
rativo, tem os characteres da necessídade e da gene-
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ralidade, que o dão facilmente a conhecer como lei:
o bem é o que encontra-se em todas as acções humanas,
o que é commum a todos os phenomenos da vida
moral. Eis a lei, lei natural, universal, immutavel,
que, combinada com a liberdade dos agentes incum
bielos de executa-la, engendra o dever. Mas, o bem
repousa na boa vontade e realiza- e progres ivllmente
na vida á proporção que a alma cultiva- e nas ua di
versas direcçõe, e cleva- e ao sentimento das cou as
divinas: eis a perfectibi7idade no mundo moral, em vez
ela inercia que domina a materia; e o último termo
deste progresso, quando é feita a abstracção da im
perfeições inherentes ás cousas finitas é o ideal, o pharol
da razão. O ideal é exclusivo do imperio da liber
dade: é na vida individual na familia, na sociedade,
na cultma das arte e das sciencias, que devemos con
tinuamente di tinguir, entre o estado real e o estado
ideal, entre o positivo e o absoluto, entre o que é e o
que deve ser.

O erro do positivismo consiste em confundi]." estes
dous aspectos do mundo. .A. conclusão é que o homem
deixa de ter um ideal: «o ideal não existe, faz-se;
elle é menos o fim para o qual tende a humanidade]
do que o resultado variavel dos esforços de todos os
povos.» E' assim que entrega-se o pensamento a suas
proprias incertezas, e o sentimento é, de novo] a me
dida de todas as cousas. .A. missão da arte sera, pois,
a imitaçãO da natureza e, de preferencia ao belIo, a
reproducÇ<:'1.o do horrivel, porque a belIa natureza assi
melha-se muito ao ideal: eis o realismo. '.A. missão da
sociedade consistirá em gyrar constantemente no mesmo
circulo de instituições tradicionaes. E o direito natu
ral e a religião natural, estas belIas conquistas da phi
losophia moderna, estes signaes brilhantes de um pro
gresso sem lirp.ites no dominio das sciencias moraes e
politicas? .A. questão é ociosa: direito natural quer
dizer dU'eito ideal, dU'eito absoluto, direito racional,
direito conforme] em todos os ponctos, com a natureza
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do homem, fóra das considerações de tempo, de 10
gares e de cultura. Foi o vago sentimento dos direitos
do hom,em e do ci9.adão, que suscitou o movimento
social mais decisivo de nossa epocha; mas, o positi
vismo não conhece esta ordem de factos e não tem um
logar para a razão, para o absoluto, para .o ideal, no
catalogo das faculdades da alma. O direito natural é,
pois, supprimido, o direito positivo é su:ffi.ciente. A
religião natural, sem dúvida, vae ter o mesmo destino
e ceder o logar ás religiões -positivas. Mas, as re
ligiões positivas são ainda muito elevadas, porque
occupam-se de Deus, do infinito e do absoluto, do ideal
supremo da razão: elias pertencem, segundo Comte, á
phase primitiva do desenvolvimento do pensamento, o
qual, passando, pela metaphysica, cOJ:!lpleta-se no posi
tivismo. Ora, o positivismo não conhece o infinito e o
absoluto, que não são factos de observação. Nestas
circumstáncias, Comte propõe a substituiçãO de Deus
pela ~umanidade, e convida o homem a adorar a si
proprlO.

Entre o cw..eito natural, que é absoluto e immutavel,
e as legislações positivas, variaveis e contingentes, ha
logar para uma sciencia intermediaria, incumbida de
applicar os principios aos factos, conforme os tempos,
os logares e as relações, ou de expor as vias e meios,
para que a sociedade actual caminhe gradualmente nos
trilhos da sociedade ideal, sem .vaciliações e violencias.
E' a Politica, tantas vezes conflmdida com o complexo
das sciencias sociaes, e cuja dupla base, philosophica
e historica, assenta, ora, no processo a priori da de
ducção: ora, no processo a posteriori da observação,
procumndo a occasião mais favoravel para a applicação
de uma verdade, ja sazonada. Daqui, para o estadista,
o duplo problema: saber quaes as ieformas que ne
cessitam as instituições, afim. de se approximarem das
condições ideaes da natureza humana; saber, depois,
como e quando oonvem realiza-las, respeitando as cir
cumstáncias historicas da vida nacional.
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Consideradas no seu estado ideal, as sciencias moraes
e politicas são, pois, independentes da observação, e,
portanto, não podem ser o producto da generalização.
ou do methodo inductivo. A inducção é certa na ordem
onde a propriedade fundamental dos objectos é a inercia
ou a impossibilidade de dar a si proprio qualquer
modificação. Mas, no mundo moral, onde a proprie
dade fundamental dos seres é a vontade, a faculdade
de modificar a si proprio, de conformidade ou em oppo
siÇãO com a lei, cumpre começar por distinguir os
factos produzidos por obediencia á lei, dos factos con
trarios, produzidos por uma vontade culposa. Destas
duas classes de acções, qual a que se deve escolher,
para induzir-se a lei? Si não se conhece anterior
mente a lei, como saber os factos que lhe são confor
mes; e si não pode se fazer a distincção dos factos
conformes e dos factos contrarios á lei, como remontar
dos factos ás leis, no mundo moral ? .

As ideas do bem, do belio, do verdadeiro, do justo
são absolutas, necessarias, universaes, independentes da
observaçãO, anteriores e superiores a qualquer processo
inductivo. As sciencias moraes e politicas, fundadas
nestes principios, são, pois, sciencias racionaes a priori.
As doutl,inas contrárias, que pretendem introduzir na
ordem moral do mundo os metho s empregados na
ordem physica, acarretam eonsequencias tão absurdas
quanto revoltantes. "

§ 4.

Conhecimento elos att?'ibutos de Deus: T!~eOl'ia do
infinito e elo absoltdo.

A metaphysica, scieneia racional por excellencia, 6
independente da observação. Com effeito, a metl1phy
sica tem por objecto o absoluto o infinito, o immutl1
vel, o necessario, o eterno, aquellas propriedades con
sideradas geralmente como attl-ibutos de Deus. Ora,
nenhuma serie de phenomenos empiricos poderia dar-nos
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ou msplrar-nos o conhecimento destas propriedades di
vinas, si não os tivessemos originariamente em nós.
À observação attinge precisamente as qualidades con
tráriLl , o relativo, o finito, o variavel, o contingente,
o temporal. O conhecimento do infinito e do absoluto
não resulta pois, da experiencia. A noçõe supra-
ensiv i demonstram perfeitamente o charactel' recep

tivo da razão, como origem de conhecimentos.
Examinemos especialmente a tbeol'ia elo infinito e do

absolu.to. Os sen ualistas não podendo explicar a pre
sença daquellas ideas na alma, adoptaram o partido de
bani-las da linguagem philosophica. Fazem notar que
o infinito e o absoluto ou o incondicional são t 1'mos
negativos, e pretendem que o conhecimento que delles
decorre é negativo, isto é, que os conhecemos por
via de abstracçãO, eliminando successivamente todos os
limites e condições, ou para melhor clizer, que não os
conhecemos. Os sensualistas confundem então o infi
nito com o indefinido: derivando-os da experiencia, e
omittem o absoluto, aflirmando que tudo é relativo.
Outr.os acutores sustentam que o absoluto e o infinito
são objecto de concepção, não de conhecimento, que
podemos dizer o que elles não são, não o que são, que
devemos limitar-nos a defini-los negativamente, dizendo
que o infinito é que é sem limites, que o absoluto
é o que existe sem condições, e que isso é uma diffe
rença ra.dical entre. o doJninjo da razão e o do enten
dimento. Outro escriptor, admittindo que Deus é o
Ser infinito e absoluto, declara que aquelles attributos
não são verdadeiros attributos, mas, simples characteres,
que convem a uma propriedade e que, fóra desta appli
cação, não representam cousa alguma, e são apenas
abstracções.

Taes são as objecções mais sérias apresentadas contra
o conhecimento do infinito e do absoluto. Si ellas
teem fundamento, não ha dúvida que a metaphysica 6
impossivel; mas si, pelo contrário, forem chimericas,
então não vemos obstaculo invencivel á sciencia de
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Deus. E', com efi'eito, ás noções do infinito e do
absoluto que se referem as mais graves difficuldades
da metaphysica. Nada mais ha de inaccessivel ao pen
samento, desde que a razão pode attingir com certeza
a essencia infinita e absoluta. Ora, as objecções re
pousam num vicio de- methodo ou num erro psycholo
gico. Os sensualistas negam a razão, como faculdade
clistincta da alma: a negação do conhecimento racional,
por elles, é a consequencia de uma lacuna de sua psy
chologia. Outros ,confundem a razão com o entendi
mento, como faculdade de abstracção e de anályse, e
sustentam com Kant que as intuições empíricas cons
tituem a materia unica do pensamento: a pretensão de
construir a metaphysica sobre os dados da expeTiencia
é então a consequencia de uma falsa theoria da razão.
Estas opiniões devem ser julgadas por um estudo pro
fundado da sciencia da alma e do conhecimento. Que
a experiencia interna ou externa desperta as ideas da
razão, é uma these sustentavel, relativamente ás noções
mathematicas e ás concepções moraes, porque as fi
guras da geometria, as obras da natureza, as ac<;ões do
homem ofi'erecem, :lO menos, alguma similhança com
as combinações ideaes do espaço, com os pTincipios
absolutos do beIlo e do bem; mas, que o finito en
gendra o infinito, e o relativo o absoluto, isto só se
concebe com a condição de serem o infinito e o abso
luto provenientes dos termos contrarios. O methodo
psychologico, desenvolvido sobre as bases das categorias
de Krause, conduz-nos a um resultado diametralmente
opposto, e aquelle é um dos ponctos mais desaperce
bidos e mais importantes para a construcção da meta
physica como sciencia.

Oonforme a licÇão da psychologia, o eu é um ser,
o ser é essencia, e a essencia é uma. Esta determi
nação do eu não pode dar logar á contestação alguma,
si por se?' entender-se uma cousa, um objecto qualquer;
por essencia o que o ser é ou o complexo de suas pro
priedades, e si por wnidade quer se designar que a
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. essencia do eu é pura e simplesmente a e~sencia do
eu e não outra cousa. Esta unidade de essencia do
eu manifesta-se por dous attributos novos e cOOl'de
nados: o eu é o que elle é, e é tudo o que elle é;
queremos dizer que a essencia do eu é sua, que lhe é
propria, no poncto de vista da qualidade, e a essencia
é inteÍJ:a ou inteiramente sua, no poncto de vista da
quantidade. Oada um pode certificar-se da verdade
destas proposições, interrogando-se a si proprio.

.A. essencia propria e a essencia interra, a proprie
dade e a interreza,. exprÍJnem, com eguaes titulos, a
unidade pura e sÍJnples da essencia. Não é somente
ao eu que applicamos estas qualidades, com razão ou
sem ella~ as attribuilnos a todos os objectos do pensa
mento, com ou sem os limites da observação, de tal
sorte que ser-nos-ia impossivel formar um conhecÍJnento
qualquer sem o auxílio dellas.

Determina-se Deus como o eu, que é feito a sua
ÍJnagem. Deus é o Ser, é a essencia, é o Ser só e
unico ou a unidade do ser e da essencia. A cliffe
Í'ença subsiste entre Deus e o eu, apezar da similhança.
O eu é talou tal ser, Deus é o proprio Ser; o eu é
tal ou tal essencia, Deus é apropria essencia; e esta
essencia é uma, porque é pura e simplesmente a es
sencia divina. Fóra do ser e da essencia, nada mais
ha; os objectos possiveis do pensamento resumem-se
num só e mesmo termo: o Ser ou Deus; aquillo que
não é Deus, está em Deus, sob Deus, por Deus:
« ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia.» Os
attl'ibutos da essencia divina são, pois, os mesmos da
essencia do eu, contemplada a differença entre os seres
e o Ser: o eu é a sua propria essencia e sua es
sencia inteira, Deus é apropria essencia e a essencia
interra. De um lado, a essencia, uma e inteira, é a
propria essencia de Deus e não de outrem, poisque
não ha outro a par do Ser; e do outro lado, a essen
cia divina é a essencia interra, tudo o que é. Estas
duas qualidades derivam-se da unidade pm'a e simples
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da essencia; Deus, sendo unico e só, é tudo e é tudo
de si mesmo. Si Deus é tudo o que é, si é a essencia
inteira, Deus é o que chama-se infinito; e si de si
mesmo elle é tudo o que é, si a essencia inteira é
sua propria essencia, Deus é o que chama-se absoluto.
O infinito e o absoluto são a traducção da essencia
inteira e da essencia propria, applicadas á unidade da
essencia. O ser que e unico e só, é sem limites e sem
condições: sem limites, porque no exterior nada ha
que possa restringir a sua essencia; sem condições e
sem relações, porque não pode depender de cousa al
guma do extel'ior; por outros termos, o ser que é só
e lmico, é infinito e absoluto, porque é um, quer no
seu genero, quer acima de toelo o genero. Assim, di
zemos que Deus é infinito, porque é toda a essencia
ou a essencia inteira, sem restricção, e que é absoluto,
poisque é por si mesmo o que é ou o que é indepen
dente ele outrem, egualmente sem restricção.

Examinemos si as noções do infinito e elo absoluto
são positivas ou negativas, e si, entre ellas, é conve
niente distinguir a concepção elo conhecimento.

Os metaphysicos e theologos, que procuraram ex
plicar a natureza ele Deus, dão-lhe -o nome de Ser in
finito e absoluto, e consideram estes attributos como
characteristicos e parallelos: mas não seguem processo
methodico algum e tomam por guia unica a intuição
da razão. Reconhecemos agora que aquelles escri
ptores não se enganam, e que os resultados do methudo
São, neste poneto, conformes com a inspiração da cons
ciencia. Deus, na verdade, é o Ser infinito e abso
luto e estas qualidades, que manifestam a unidade da
essencia, são outras expressões da essencia inteira e
da essencia propria. lia, porém, esta differcnça, entre
o pnlprio e o absoluto, entre o todo e o infinito, que
estes termos, como elementos da linguagem, são uns
positivos, outros negativos. .As particulas in e ab que
entram no infinito e no absoluto ou o incondicional de
notam uma negação: infinito quer dizer, neste poncto

49
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de visttt, não finito ou sem fim, e absoluto significa
sem relação ou sem condição. Os termos, proprie'dade
e inteireza, são, pelo contrário, positivos. Ora, as pa
lavras, como signaes do pensamento, teem tambem suas
propriedades, e esta propriedade exige que os attribu
tos positivos sejam designados por termos positivos.
Mas, deixando de lado as palavTas, examinemos a na
tureza das cousas.

Não é exacto que o infinito define-se pelo finito
e o absoluto pelo relati,o. O infinito define-se pelo
todo (totum, omne) e o absoluto pelo proprio ou o
mesmo (proprium, ipse a se, per se). .A. esscncia
infinita é a essencia inteira, a sciencia infinita a omnis
cicncia; o ser absoluto é ser que existe por si mesmo,
a verdade absoluta, a verdade pura, que brilha por
sua propria luz, que é evidente em si mesma. E' ver
dade que podemos accrescentar determinações negativas
a estas proposições, mas como explicação, não como
definição. E aquelles que consideram o infinito e o
absoluto, antes como characteres de um attributo, do
que como propriedades de Deus, esquecem-se que estes
characteres não podem pertencer aos attributos do Ser,
sem que pertençam a essencia delle, e são, como taes,
attributos fundamentaes de Deus. Assim, não ha mo
tivo para fazer-se a distincção entre concepção e co
nhecimento do infinito e do absoluto.

lia ainda alguns auctores que sustentam que pode
mos conhece~' o infinito e o absoluto, mas não com
prehende-Ios, que Deus é incomprehensivel. Si o com~

prehender significa encerrar nos limites de uma repre
sentação ou de uma imagem, concordamos; o infinito
e o absoluto não são objectos de intuições sensiveis
para a imaginação, mas de intuições intellectuaes para a
razão; a razão comprehende aquillo que a ,sensibilidade
não attinge. E' uma questão verbal, .que aproveita
unicamente á sophistica. Considerando a palavra co
nhecimento, na accepção mais geral, como exprimindo
uma relação qualquer, entre o pensamento e seu objecto,
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podemos tomar os termos comprehendeI', conceber, per
ceber, como synonimos de conhecer. Tudo que é per
cebido pelos sentidos, concebido pela razão, corrlpre
henc1ido pelo entendimento, é conhecido de um modo
qualquer. Portanto,' é claro que aquelles auctores não
tractam aqui do conhecimento, mas do valor scientifico,
da verdade e da certeza do conhQcimento, que é cousa
cli:fferente, E' objecto do conhecimento uma cousa
qualquer, finita ou infinita: conhecemos' completamente
o infinito e o obsoluto? Não, cada um destes termos
é inesgottavel para uma intelligéncia limitada. O in
finito contém uma infinidade de combinações ou aspec
tos, alguns dos quaes se ofl'erecem somente ao nosso
pensamento; e a questão de saber si conhecemos o
infinito e o absoluto, de modo exacto e certo, nos ponc
tos ofl'erecidos ao nosso pensamento é a questão da
legitimidade dos conhecimentos racionaes, que descu
tiremos depois.

Assim, não achamos razão plausivel na opinião de
certos philosophos, alias tão clistinctos, que pretendem
que, ora, conhecemos o infinito, sem conhece-lo, ora o
conhecemos, sem comprehende-lo.

Determinemos o conhecimento do absoluto e do in
finito.

Tudo aquillo que, em certos respeitos, é só e unico,
6 absoluto pOl'que existe só sem l' lação sem depen
dencia, sem condição. O absoluto 6 a independencia,

. é a ausencia de toda relação com outra cousa. Tudo
aquillo que é considerado só e unico, sem relação com
um contrário. é considerado absoluto nos limites da
creação. Aq{Ullo que não existe só, que está ligado
numa relação ou considerado relativamente a outra
cou a, é relativo ou condicional. O relativo é a ne
gaçãp do aosoluto, do que existe em si ou do que 6
conhecido como tal; o relativo só apparece onde ha
phu'alidade de seres, onde ha relações, isto é, no mundo.
Mas, não ha cousa alguma e::s:clu ivamente relativa,
porque toda relação suppõe ao menos dous termos, e
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estes termos teem uma essencia propria e existem em
si, assim como teem relações e uma existencia relativa.
Ora, os seres finitos, quando teem uma e sencia e exis
tencia proprias, ou quando considerado taes, em si
mesmos, são assignalados com o character do absoluto,
nos limites de sua natureza. E' com esta significação
que a palavra absoluto é empregada commummente nos
dominios da sciencia e da realidade. Um direito abso
luto, é um direito essencial que não depende de con
dição ulterior, que não pode, sob pretéxto algum, ser
contestado, nem diminuido. Isto é bastante para de
monstrar que a pala;vra absoluto tem uma significação
muito precisa, e constitue um termo indispensavel da
linguagem para designar uma cousa considerada em si
mesma, na sua propria essencia (definição positiva,)
isto é, sem comparação, nem relação com a idea con
trário. (explicação negativa). , O absoluto existe, pois,
em todas as cousas que teem uma essencia propria, e
como taes são consideradas.

Ra tres graus na applicação do absoluto. E' infini
tamente absoluto o 'que é s6 em todos os respeitos: tal
é o Ser um e inteiro, que não é comprehenclido na
serie dos seres, mas a comprehende na sua essencia.
Deus não tem segtmdo, poisque que é tudo o que é;
existe, pois, sem especie algtillla de relação com qual
quer cousa de exterior ou de superior, é absoluto de
um modo completo e unico. E absoluto no seu genero
ou parcialmente absoluto aquillo que é unico no seu
genero, como o espaço, o tempo, a natureza, a huma
nidade. 'Ra um s6 espaço; portanto, o espaço é a
realidade inteira deste genero, sem ser tudo o que é,
existe tambem sem relação com um segundo da mesma
ordem. O espaço, como tal, é infinito e absoluto; mas
não é todo o infinito, nem todo o absoluto, tem estas
qualidades ;na sua propria esphera. O absoluto elo es
paço não prejudica o absoluto do tempo, da natureza
ou da humanidade; porque applicam-se a generos difr'e
rentes que excluem-se. O espaço não pode, em caso
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algum, confundir-se, nem limitar as propriedades do
tempo. Finalmente; é absoluto em Ce1"tos respeitos, abso
luto nos limites da existencia individual, aquillo que,
apezar de finito, é considerado como só, fóra de toda
a relação com outros seres. E' nesta medida que os
seres limitados, os inclividuos, participam do absoluto e
testimunham assim sua similhança com Deus. Um ser
finito não está isolado, tem simi1hantes; vive com outras
creaturas, e conserva necessariamente com o exterior
relações de condicionalidade, bem como depende de uma
causa superior. Mas os seres finitos são sós e unicos
de alguma fórma, quando r~presentam sua especie de
um modo singular, isto é, quando individuos.

Examinemos a noção do infinito.
O finito e o infinito podem chaTacterizar-se em duas

palavras: um é posto só, sem seglmdo; o outro é posto
a par de outras cousas, e apresenta-se sob a fórma ele
opposição ou de antithese. Os seres finitos são ne
cessariamente multiplos e oppostos entre si, vivendo
lms com os outrQs no mesmo todo; cada um tem li
mites proprios, isto é, poneto inicial, caso seja enca
rado do exterior para o interior, e poncto final, caso
seja considerado do interior para o exterior; cada um
tem fórma particular, cada um é mn todo determinado,
susceptível de augmento e diminuição, quer na exis
tencia, quer na actividade, e um todo deste genero ó
uma quantidade. Havendo um todo determinado, pOI'
exemplo, o globo terrestl'e, pode seI' appreciado no seu
conteudo ou no seu envoltorio enerior: o envoltorio 6
o limite, que manifesta-se como princípio e como fim;
o conteudo ou a materia, é a quantidade ou grandeza.
Toda a quantidade é, pois, encerrada em limites, e si
a quantidade é representada por uma cifra, pode-se
dizer que todo o número é limitado, ou que não ha
número infinito. O infinito, com effeito, não é suscep
tivel de addição nem de subtracção; o infinito não é
uma quantidade, mas ultrapassa toda a quantidade; o
infinito não é um número, mas é innumerave1. Por-
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tanto, não é exacto que o finito e o infinito são modos
da quantidade: o infinito é o todo indeterminado, a
quantidade é um todo determinado ou finito.

Todo o ser finito tem um conteudo, partes, actos ou
phenomenos, mas este. conteudo tem limites, poisque,
o finito não existe só. a limite é, pois, a linha de
demarcação entre o interior e o exterior. Existe, para

. qualquer ser finito, um mundo exterior; mas o homem
só, tendo consciencia de sua limitação, tem consciencia
das cousas que existem no exterior. E' assim que ao
eu oppõe-se o não-eu; mas então o eu e o não-eu li
mitam-se reciprocamente. Si o eu fosse infinito, não
haveria não-eu para eUe. As categorias de interior e
de exterior são, pois, inseparaveis de tudo que é fi
nito. a mesmo succede com a aflhmação e a negação.
Todo o ser finito é positivo, quando posto ou quando
é alguma cousa; mas como elle não é tudo, como exis
tem outros seres no exterior, o ser finito é egualmente
afi'ectado de negação: falta-lhe alguma cousa, é pri
vado da realidade inteira que ultrapassa a. sua. Esta
lacuna, esta imperfeição constitue o character negativo
das creaturas. Nesta accepção, a idea do infinito,' con
forme seu objecto, é essencialmente, mas não exclusi
vamente negativa. a nada do mundo é um nada re
lativo; si as creaturas não são tudo, são alguma cousa;
o positivo e o negativo combinam-se no finito. Mas, 6
verdade que o finito, como tal, só poderá ser concebido
por uJ!l processo de eliminação que afi'aste o restante.

a finito é objecto de observação, não que os sen
tidos forneçam a idea geral do finito, mas elles põem
nos em relação com elementos finitos, nunca com outros.
a infinito é objecto de contemplação, um dado da razão
que o sentidos e a imaginação não attingem. Ao fi
nito applica-se a intuição sensivel, ao infinito a intui
ção intellectual. Entre os dous termos não ha meio.
a indefinido, que muitas vezes os escriptores appro
ximam do infinito, quer no infinitamente grande, quer
no infinitamente pequeno, é subterfugio da imaginação
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quo, com uma palavra, quer salvar as apparencias. O
indefinido é o proprio finito: é uma grandeza que o
espirita extende cada vez mais, recua incessantemente
os limites, de modo que torna-se assim incommensura
vcl, con ervando-se, como quantidade limitada. Adquire
se o indefinido repetindo ou multiplicando' o finito, at6
perderem-se de vista os seus limites, e não seja pos i
vel mais medi-lo pelo producto de nossas unidades 01'

dinarias.
A idea do infinito existe primitivamente na razão,

porque o espirita humano não pode inventa-la, nem
te-la pela abstracção dos elementos sensíveis. Um SOl'

sensivel, de um lado, é incapaz de crear o infinito,
como inventa chimeras, si é verdade que o eifeito está
semprb encerrado nos limites da causa; e, de outro
lado, a abstracção dos elementos sensiveis ou a elimi
nação successiva dos limites dá nascimento ao indefi
nido, não ao infinito. Aifastando gradualmente os li
mites de um periodo ou de um logar, extende-se a
quantidade de tempo ou de espaço, obtem-se o incom
mensuravel, mas o incommensuravel está tão longe do
infinito como a unidade. N em é verdade que a noção
do il'lfinito seja abstracta, derivada da experiencia;
porque, entre a idea do infinito e as noções de e pecie
e de genero, devidas á generalização, na~a ha de com
mum. Do indivíduo á especie e da especie ao genera,
ha graduação: a extensão augmenta, a comprehensão
diminue; 'do finito ao infinito não ha gradação alguma,
ha contradicção. E' impossivel a transição e1?-tre o
finito e o infinito; o pensamento não pode ser condu
zido. do primeiro ao segundo termo. Quem não tiver,
a pl'iori, a idea do infinito não poderá nunca extram-Ia
da consideração das cousas finitas.

Não sendo um producto do espirito humano, o infi
nito nos é dado, comó dissemos por' occasião dos ob
jectos do conhecimento. Não é dado pelos sentidos,
não é dado pela linguagem, porque a linguagem di
rige-se egualmente aos sentidos: logo o infinito nos é
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dado por si mesmo: bem como os corpos se nos ofi'e
recem nos sentidos~ assim o infinito se nos offerece na
razão. Para reconhecer a exactidão desta conclusão,
tão importante para apropria existencia d0 infinito,
basta provar que a alma tem duas faculdades objectivas
ou intuitivas, que lhe fornecem a materia de seus conhe
cimentos, a sensibilidade, para o mundo physico, a
razão, para o mundo moral. O infinito, com effeito,
é objecto de um conhecimento intuitivo, não c1isCUl'sivo.
E' até, com o absoluto, com Deus, o unico objecto qne
não pode-se attingir sinão pela int~6ição) porque é im
possivel deduzi-lo de um princípio superior pelo effeito
do raciocinio ou da demonstração. A demonstração
applica-se excellentemente aos conhecimentos mathe
maticos e moraes, quando a relação, entre duas ver
dades, não é evidente cm si, e quando ha necessidade
de lUll termo medio. para descobri-la. Mas, não ha
vendo poncto de comparação para o infinito, é claro
que o raciocinio não revelará aquella idea a quem a
ignora. O infinito mostra-se, mas não demonstra-se.

O infinito é a negação de toda negação, a a:ffir
mação plena e inteira da essencia, o todo. E uma
propriedade essencial e exclusivamente positiva, que
convem desigual' pelo termo de totalidade ou antes de
inteireza. O infinito é a totalidade da essencia, a es
sencia, uma e inteira, omni-realidade. Dizer que um
ser é infinito, é dizer que elle é só e que, em conse
quencia, é tudo. Mas aqui apresenta-se uma distincção.
Um ser pode ser só e unico no seu genero, sem ser
tudo o que é: é assim que concebemos o espaço, o
tempo, a humanidade, a natUl'eza; ou então o ser l)ode
ser só e unico, sem comparação, ele um modo abso
luto, acima de todo o genero: é assim que compre
hendemos Deus. Dahi duas ordens de infinitos: o
infinito ?'elativo e o infinito absoluto. O que 6 tudo no
seu genero, é relativamente infinito, bem como é par
cialmente absoluto: o quo é tudo, sem restricção, é
absolutamente infinito, bem como é infinitamente abso-
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luto. O infinito e o absoluto correspondem-se como
.propriedades parallelas, inher'entes á unidade de essen
cia: á unidade pura e simples, o infinito e o absoluto
completos: á unidade de genero, o absoluto e o infinito
determinados, encerrados nos limites e nas condições
de um genero. Quem diz genero, diz uma di:fferença
precisa, uma distincção saliente na realidade. Si é
unico, o genero sera infinito, mas esta infinidade não
ll:á além da sua propria essencia, que não é a essencia
inteira. O tempo e o espaço são infinitos no seu ge
nero, isto é, ha um só tempo, que abrange todos os
tempos possiveis, ou todos os seres passados, presentes e
futuros vivem no mesmo tempo, e ha um só espaço, que
comprehende todos os espaços, e no qual movem-se todos
os corpos, observados ou não. O espaço, sem dúvida, não
é toda a realidade, visto como, além do espaço, fóra do
espaço, attingimos ainda os espiritos e a Deus: mas, o
espaço é toda a realidade deste genero, tem a pleni
tude das propriedades deste genero. Do mesmo modo,
o tempo infinito, é o tempo inteiro,'mas exclusivamente
o tempo. O tempo e o espaço são homogeneos e con
tinuos: dividem-se ao infinito em partes similares. A
natUl'eza e a humanidade, que suppomos egualmente
infinitas no seu genero, não subjeitam-se a similhante
divisão, pOTém, manifestam sua essencia nas individua
lidades que as representam, nos corpos e nos seres
racionaes. A humanidade e a natureza são infinitas
com a oondição que os seres individuaes de seu ge
nero, os homens e os astros, sejam sem número ou que
haja uma infinidade delles.

Os infinitos relativos coexistem sem prejuízo recí
proco. Ha tantos infinitos relativos quantos são os
generos unicos na oreação; porém, o infinito absoluto
é um só. Generos distinctos coordenam-se, e podem ex
tender-se ao infinito, mas o que é absolutamente infi
nito é absolutamente tudo, e o todo absoluto é unico
ou não existe. Deus é infinito em todos os respeitos
e sob todas as relações; mas, si outrem compartilhasse
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esta realidade~ Deus seria um genero e teria uma in
finidade relativa. Dous infinitos absolutos, contradi
zem-se e destroem-se reciprocamente. Um infinito re
lativo é ainda finito em certo respeito, poisque fixa-se
JJ.um genero, numa determinação da realidade; o infi
nito absoluto é s6 inteira ou infinitamente infinito, na
expressão de Malebranche. O infinito relativo pode
ainda ter uma causa, .uma condição, um exterior não
como infinito, mas como relativo, poisque elle não é
tudo; o infinito absoluto é superior a estas determi
nações; não é um genero da realidade, enlaçado na
serie dos seres, é todo o ser, não exclue cousa alguma,
e não é afl'ectado de negação alguma. Esta é a noção
mais importante para o conhecimento scientífico de
Deus.

o Si Deus é absolutamente infinito; si não é este ou
aquelle ser, mas o Ser puro e simples; si não é este
ou aquelle infinito, mas todo o infinito, infinito de todos
os modos: não pode se dizer que Deus é um puro
espirito, opposto á natureza, porque o espirito é um
genero determinado que exclue a materia, ao passo que
Deus está acima de todo o genero, e não exclue cousa
alguma. Não se pode dizer egualmente que o mundo
subsiste f6ra da essencia divina, porque não ha exte
rior para aquelle que é. tudo. Deus, de um lado, e o
mundo, de outro, seriam dous termos a limitar-se mu
tuamente, pela simples razão de serem dous: o mundo
começaria, onde acaba Deus. Finalmente, cumpre não
dizer que Deus abrange o universo s6 em poder, não
na realidade, por sua intelligéncia e vontade, não por
sua essencia; porque a realidade no infinito é ade
quada ao poder, e' a intelligéncia e a vontade não po
dem ser sepal:aclas da essencia divina.

As relações entre Deus e o mundo são uma appli
cação das relações que a intuição verifica entre o in
finito e o finito. Um erro muito vulgar, ou antes, um
prejuízo que priva o pensamento dos meios de conhe
cimento scientífico, consiste em considerar o finito e o
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infinito como objectos coordenados. Quando um pen
sador aifirma não comprehender o infinito, é porque,
cedendo aõs habitos analyticos do entendimento, põe o
infinito a par do finito. Não vê que, oppondo o infi
nito a outra qualquer realidade, é destrui-lo. Os seres
finitos são oppostos entre si, mas o infinito é posto
só, sem outro, e só é infinito com esta condição. O
finito não é, pois, coordenado, mas subordinado ao in
finito. Suas relações são as do todo com a parte, pois
que o infinito designa a totalidade da essencia, e o
finito possue uma essencia determinada. O infinito é
tudo, até o finito. O finito não está fóra do infinito,
mas no infinito. O finito não existe com o infinito,
-como dous objectos que acondicionam-se reciprocamente,
mas pelo infinito. Relações de continencia; de subor
dinação e de causalidade, taes são os laços que existem
entre a parte e o todo, entre o finito e o infinito.
Dahi a singular similhança que offerecem os seres fi
nito com o Ser infinito. Cada ser, tendo origem no
Ser, traz o vestigio desta origens: cada ser é a sua
propria essencia, como Deus é a essencia; é um, como
Deus é unico; é elie proprio o que é, como Deus é
ene Pl'Oprio o que é; é sua essencia inteira, como
Deus é a essencia inteira.





LIVRO TERCEIRO

Leis do conhecimento.

As leis do conhecimento, bem que muito controver
tidas pelos systemas, merecem severo exame, pela luz
que espalham na theoria do conheoimento. Elias exis
tem, apezar das pretensões do sensualismo e do positi
vismo, que querem encerrar a sciencia nos limites dos
phenomenos. Examinemos, pois, quaes são os elemen
tos a priori elo conhecimento humano.

CAPÍTULO I.

Noção e divisão das leis do pensamento.

§ 1.

Leis natu?'aes, leis hztmanas.

As leis não são substáncias, nem causas activas, mas
relações: são a expressão elas relações necessarias que
existem enó..e as cousas, segundo Montesquieu. Estas
relações, umas são fundadas na propria natureza dos
seres, sem intervenção da nossa vontade, outras, são
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estabelecidas pelo homem, para o fim de servir de re
gra e de freio á actividade livre dos seres mcionaes
na vida social. Dahi as leis divinas ou naturaes, incli
cando as relações necessarias entre as cousas, e as leis
humanas ou civis, indicando as relações que devem exis
ti.r na sociedade ou que são reconhecidas como neces
sarias para a realização do destino do homem. Em
ambos os casos, ha uma serie de phenomenos, sempre
differentes, e de relações, sempre as mesmas. Os pheno
menos são, por exempló, no dominio das leis naturaes
da ordem physica ou moral, os factos chimicos, mecha
nicos, psychologicos, resultantes da actividade da mate
ria, ou os actos voluntarios e livres, provenientes dos
espiritos individuaes; no dominio das leis civis, as acções
e obrigações dos homens, reunidos em sociedade. Taes
factos e actos mudam continuamente, segundo o tempo,
o logar, os antecedentes, as relações, as influéncias que
actuam sobre os corpos e sobre as almas. Cada facto
é completamente determinado em todas as relações, e,
por este lado, nunca é rigorosamente identico a outro
facto da mesma especie. Mas, alguma cousa ha que
não é differente na serie de factos similhantes. -As
relações são constantes como numa proporção ou numa
progressão mathematica. Os factos assimelham-se em
terem todos começo, fim, causa, condições, destinos; e
posto que as causas e condições possam variar para
dous factos successivos, as relações são invariaveis, en
tre um facto e sua causa ou sua condição. Os corpos
gravitam para o seu centro, eDi viTtude da afu.'acção;
os phenomenos da gravitação podem variar ao infinito,
segundo as circumstáncias; mas são sempre determina
dos pelas !)lassas e pelas distáncias. Assim tambem, os
actos da vontade gravitam para o bem, seu centro ou
destino de seu movimento; os phenomenos momes diffe
rem egualmente do infinito, conforme a cultura do cora
ção ou do espiTito; uns teem por objecto o bem do
indivíduo, outros, o bem de todos; mas, em summa, é
sempre o bem, como cada um concebe e sente, que



LIVRO TERCEIRO, CAPíTULO I. 399

attrahe a "Vontade. Ha, pois, alguma cousa de perma
nente nesta dupla serie de phenomenos; ha um ele
mento commum que permanece fixo, no meio das mu
danças produzidas no tempo. Este elemento invariavel
é a lei dos phenomenos. .A. lei natural não é, pois,
alheia aos factos; é a propria expressão dos factos,
quando estes teem um elemento commum e relações
necessarias e constantes.

Havera leis para o conhecimento, isto é, algum ele
mento invariavel que affecte os phenomenos do pensa
mento? Verifiquemos primeiramente a diversidade dos
estados intellectuaes; veremos depois onde reside a
unidade delles.

Cada pensamento differe de outro qualquer, em ener
gia, vivacidade, brilho, elevação, direcção, justeza, no
duplo poncto de vista do subjeito e dQ objecto. Esta
diversidade augmenta ainda na razão das disposições
individuaes e dos graus de cultura. Em certos indi
viduos predomina a memória sobre o juizo; em outros
o juizo sobre a memória. Os primeiros teem mais
aptidão para a observação, ·os outros, para a especula
ção. Naquelles desenvolve-se a memória sensivel dos
factos, nomes, tempos e logares, nestes, a memória ideal
dos principios, das leis ou das cousas. Ora, a imagi
nàção é mais chematica ou creadora, ora presta-se
melhor á imitação do que á producção, e distingue-se
por um estylo mais poetico que scientífico. Ha indivi
duos que percebem facilmente as analogias; outros, as
differenças. Nestes, as faculdades intellectuaes são livres
entre si ou mais independentes das emoções do cora
ção; naquelles, ellas estão mais ligadas umas ás outras
ou mais estreitamente unidas ás affeições. Notam-se
ostas e outras variedades nos characteres do espirito,
as quaes dão a cada in.telligéncia individual e a cada
estado uma physionomia inteiramente original.

Esta variedade ou este fluxo perpétuo dos pheno
menos não destroe, entretanto, a unidade do pensamento.
Os phenomenos intellectuaes tem characteres commullS,



400 LOGICÁ.

e são submettidos á direcçãO commum; teem um sub
jeito e objecto, essencia que é uma, identica, simples,
como apropria essencia da alma; nutrem relações com
os estados coordenados do sentimento e da vontade, e
com os estados anteriores e posteriores da intelligéncia.
Ha, finalmente, nos estados do pensamento alguma
cousa de -voluntario e de involuntario. Queremos di
zer que depende do subjeito o pensar neste ou naquello
objecto, com este ou com aquelle grau de attenção, em
cada parte determinada do tempo; mas não depende
delle pensar ou não pensar, com ou sem um objecto;
não depende delle o mudar as condições, o modo de
desenvolvimento, o fim e os characteres scientificos do
pensamento. Pensamos sempre, quer queiramos, quer
não. O pensamento é uma propriedade da alma, e a
vontade não pode crear propriedades, mas unicamente
dirigir as manifestações dellas na -vida. Assim, a 10
gica, que characteriza o movimento organico do pensa
mento, não é jurisdiccionada pela vontade.

Ora, aquillo que é commum a todos os estados intel
lectuaes, é uma lei do pensamento; porque o elemento
commum a todos os termos de uma serie de pheno
menos, designa relações necessarias entre estes termos,
de accordo com a definição de lei. Si os pensamentos
não podem realizar-se no tempo, sem a intervenção da
vontade, a propria liberdade é uma lei da intelligéncia;
e, na verdade, não .está em nosso poder fazermos com
que a consciencia cesse de ser livre; até aquelles que
abdicam a autonomia a favor de uma auctoridade exterior,
continuam na posse do pensamento, cuja direcção podem
recuperar, quando queu:am. Aquillo que é involuntario
ou que está acÍlna da vontade, nos.estados intellectuaes
da alma, é, conseguintemente, uma lei do pensamento ou
do conhecimento. As leis do pensamento são leis natu
raes ou divinas, estabelecidas para a actividade dos espi
ritos, derivadas da propria natureza das cousas, sem parti
cipação alguma da vontade do homem. A sciencia, a 10
gica, a verdade, são o organismo das leis do conhecÍlnento.
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§ 2.

Leis elo conhecimento.

401

o conhecimento tem leis, e estas podem dividir-se em
dous grupos, conforme a propria noção de conhecimento.
lia leis subjectivas, concernentes ao desenvolvimento e
ás condições do pensamento, feita a abstTacçãO dos
objectos: taes ão as funcções do entendimento e os
graus de cultUTa da intelligéncia. lia leis object'ivas,
concernentes ás manifestações do pensamento, nas suas
relações com a cousas: taes são as categorias da iliese,
da antithese e da ynthese, que comprehendem, entre
outro, os principios da identidade, da contradicção o
da razão su:fficiente,~ indicadas como regras fundanlen
taes das operações logicas.

As leis que presidem aos dlversos graus de cultura,
poderão chamar-se leis da vida intellectual: indicam como
o pensamento, no CUTSO das edades, eleva-se pouco a
pouco da sensibilidade ao entendimento, e do entendi
mento á razão, na qual elie attinge seu completo desen
volvimento, e acha-se habilitado, pata conhecer tudo que
é accessivel ao espirita humano, nas condições terrestres.

As funcções ou os diversos momentos da actividade
interna da intelligéncia são as leis elo pensamento, como
faculdade de conhecer: indicam como o pensamento,
plenamente desenvolvido, procede no conhecimento dos
factos ou do principio, quaes as condições geraes e
permanente de qualquer conhecimento, quaes, final
mente, o meios de que o espirito dispõe para a deter
minação dos objectos que quer profundar.

As categorias são, prop)'iamente falando, as leis do
conhecimento: indicam como as cousa são, ou qual a
ordem de suas propriedades, e, portanto, como deve
mos estuda-las, para conhece-las, taes quaes são. A me
~aphysica demonstra que as leis do conhecimento são
ldenticas ás leis da realidade, e que, p~n·tanto, o pen
samento, quando obedece ás suas leis, pode conhecer as
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cousas, não só como nos apparecem, mas como são na
realidade. Porém, visto como esta proposição não pode ser
reconhecida com certeza, no poncto em que estamos, limi
tamo-nos a a:ffi.rmar que as leis do conhecimento exprimem
simplesmente como, em virtude de nossa constituição es
piritual, conhecemos, e devemos conhecer as cousas.

Das leis do pensamento e do conhecimento depre
hende-se claramente o methodo philosophico. Estas duas
questões são connexas. O methodo é a marcha· do pen
samento para o seu fim, para a sciencia, de conformi
dade com as leis de sua actividade. O movimento do
pensamento que aspira á certeza não é arbitrario, mas
regulado, poisque a certeza é o termo que se deve
attingir evitando os desvios. O methodo é um com
plexo de regras ou de prescripções, dizia Descartes; é,
com eifeito, uma evolução gradual e regular, é o ca
minho mais recto e mais segmo que conduz á scien
cia. Pensando ao acaso, confiando-se á corrente da
inspira'ção, o espirito pode aehar alguma verdade' po
rém mais frequentemente desvaira-se, e nunca tem cer
teza de chegar ao termo, nem de possuir elementos que
resistam á crítica. A sciencia não se improvisa. Oum
pre proceder methodicamente na indagação da verdade.
Ora, proceder com methodo, é seguir exactamente as
leis do pensamento e do conhecimento. As funcçoes
do pensamento consistem em reflectir, perceber e deter
minar; e ha unicamente dous modos de determina):
um objecto: a inttúção e a deducção. Dahi a análysc
e a synthese, que combinam-se na construcção. Mas
é preciso dar certa base a estes dous processos; é pre
ciso observar certa ordem na anályse e na synthese,
a qual reside no systema das categorias. As categorias
são as propriedade,s fundamentaes dos cousas. Si, pois,
o methodo applica-se á realidade, ou regula-se pelos
objectos ela sciencia, o quadro das categorias ou leis elo
conhecimento é a primeira necessidade ela sciencia.



CAPÍTULO rI.

Leis subjectivas, ou do pensa.mento

§ 1.

Leis dct vida 1:ntellect2tal.

Tractemos, em primell.'o logar~ de acompanhar o desen
volvimento do pensamento na vida. A vida é a pro
priedade do ser que realiza a sua essencia, por mna
serie contínua de estados ou phenomenos. A alma,
manifestando-se como inteliigéncia, tem uma vida intel
lectual, e são pelas leis desta vida que vamos oomeçar
o nosso estudo.

Os graus de cultura da 'alma são tres, e correspondem
perfeitamente á infancia, á mocidade e á madureza da
vida physica. Os tres graus abTangem a actividade da
alma considerada como pensamento, como sentimento e
como vontade; mas como o pensamento exerce maior
influéncia nã dll.'ecção da vida, elies são characteriza
dos pelas tres phases que denotam a applicação da in
telligéncia ao conhecimento, pela sensibilidade, pelo en
tendimento e pela razão, faculdades preponderantes nos
conhecilnentos sensiveis, abstractos e racionaes. No pri
mell.'o grau de cultura, predomina a sensibilidade; no
segundo, o entendimento tIDe-se aos sentidos, e gene
raliza as impressões por elIes dados; no terceiro, a ra
zão une-se ao entendimento e aos sentidos, e completa
o circulo da actividade espiritual, na- dupla relação com
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os prinClplOs e com os factos. Depois da educação da
natureza, a educação do espirito; depois da educaçllo so
cial, a educação pessoal, na qual o espirito torna-se o
regulador das influénçias exteriOl'es e o árbitro de seu
destino.

O predominio da sensibilidade na infancia explica-se
plausivelmente pela posição do espirito na terra, e pela
missão dos sentidos, no complexo das relações do ho
mem. A alma é associada, neste -mundo, a um corpo.,
que lhe é desconhecido) e que é destinado a lhe ser
vir de instrumento. O espirito tem, pois, necessidade
de começar por conhecer o corpo a que está unido, de
apprender a servir-se dos membros, e de interpetrar- as
sensações dos orgams delle. Os sentidos são o inter
mediario obrigatorio das nossas relações ClEn a natureza
c com os nossos similhantes. Eis porque os nossos
primeiros conhecimentos determinados são conhecimen
tos sensiveis. Todos os phenomenos são objectos de
conhecimentos sensiveis ou empiricos. A experiencia
domina no começo da vida. Oada um deve educar os
seus proprios sentidos, e servir-se desta educação, para
orientar-se no mundo exterior.

As outras faculdades seguem a mesma impulsão da
sensibilidade. A sensibilidade é uma das correntes que
alimentam as forças da alma. Oonhecimentos sensivei
arrastam sentimentos sensiveis. e fornecem moveis sen
siveis á actividade voluntaria e' montl do homem. Neste
grau de cultura, os principios absolutos não exercem
impressão sobre o espirito, mas tcem grande vivacidade
os sentimentos de prazer e de dor, de esperança de
temor, relativos ás cousas que conveem á natureza sen
sivel. A vontade ainda não é liVTe, porque está pri
vada da força dos motivo racionaes, hauridos na con
sideração dos interesses geraes e ordem moral do mundo.
O espirito é servo dos sentidos. E como o prazor é
um elemento puramente subjectivo, approciado só pelo
indivíduo, a criança disposta a referir tudo a i, igno
rando as conveniencias obrigações da familia, apenas
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manifesta as qualidades de um egoista. Mas a Criança
começa no poncto terminal dos seres inferiores, e deve
caminhar além.

O pensamento desprende-se, pouco a pouco, das in
fluéncias exteriores, á proporção que o espirito asse
Moreia-se das forças cmporeas, e as apropria aos seus
respectivos fins. O entendimenpo ja intervem na for
mação dos conhecimentos sensiveis, pelo auxílio das
funcçães e das operações proprias, mas é immediata
mente esmagado pela multiplicidade dos phenomenos.
Agora a attenção é mais sustentada, a precepção mais
viva a- determinação m~is completa; a abstracção e a
generalização extendem-se cada 'vez mais, e o entendi,
1nento então, dominando os phenomenos, torna-se o indí
cio ele um novo grau de cultura. E' da propúedade
desta faculdade combinar, calcular, classificar, l'eduzil'
a variedade á lmidade collocando os individuos numa
especie, as especies num genero os generos numa or
dem mais vasta. Os conhecimentos abstractos ja não
são sensiveis e preparam os conhecimentos racionaes.
Mas a razao ainda não está completamente acordada;
os pTincipios permanecem obscuros e incertos para a
consciencia' o espirito tem o presentimento vago do
infinito, do absoluto de Deus da leis da ordem mo
ra,1, como objectos, antes da fé do que da razão. Pri
vada do apoio da razão a reflexão apenas se exerce
sobre os dados da sensibilidade, como no systema de
Locke. Entretanto, a sciencia começa, e progúde pela
anályse, bn. eada na observação. Neste caminho, o es
pU'ito ganha terreno sem recorrer á synthese dos co
nhecunentos humanos e até persuade-, e que esta syn
these é inacces iyel ao pensamento.

A influéncia do entendimento é sensivel sobre a
aifeiçães e sobre a vontade. O prazer e a dor conser
vam o predominio adqull'ido no complexo das aifêiçães,
mas submet.tem-se a uma regra que impede qu elle
caiam no exces o, c ao me mo tempo manife tam-s
outros entim('ntos: a família e a patria excitam gene-
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l'osas emoções; a belleza, a justiça, o heroismo provo
cam, por vezes, o enthusiasmo; porém, taes sentimen
tos, ainda não reconhecidos na sua verdade, não pro
jectam pl'ofl1nda-s raizes na alma. Dahi as fiuctuaçõe
que, ora rebaixam, ora glorificam a natureza humana.
Em summa, sob a direcção do entendimento, o senti
mento permanece apaixonado e pessoal. A vontade,
balançada ntro influéncias contrárias, conforma-se com
as conveniencias de fortuna o de po.~ição, com os cos
tumes e prejlúzos recebidos na sociedade. O elemento
utilitario predomina. O dever; nesta situação moral,
apTe. enta-se como chu'a necessidade imposta á conscien
cia por auctoridade extranha; porém, donde quer que
venha, elIe é muitas vezes. comprehendido, como har
monizando-se com os interesses da natill.'eza humana
nesta ou na outra vida.

A mzão impera na edade madura, no teTceiro grau
de cultura. Este predominio é conforme com a oTdem
hieTarchica da, faculdades da alma. A razão, orgam
do divino, tem pOT de8tino presidir a todas as manifes
tações de um ser racional; é a auctoridade invocada,
como signal da verdade nos confiictos de vida intelle
etual e moral; a subordinação dos nossos actos ás leis
da Tazão é, pois, consentanea com a natm'eza do homem.

Este terceiro grau ele cultura abre-se pela formação
do.' conhecimentos racionaes, e sobretudo, do conheci
mento de Deus) como Ser infinito e absoluto, causa das
cousas, principio da sci~mcia, ideal da razão. Da noção
de Deus, bem comprehendida, decorre a organização
dos conhecimentos humanos, distribuidos, conforme seus
generos, e Teduzidos a seu principio. Fica feita a
acquisição da verdade e da certeza. A mesma ordem
se estabelece nas aifeições. Todos aquelIes sentimentos
que s:1o conformes com a natureza, não são suifocados
pelo sentimento religioso, plenamente desenvolvido, de
conformidade com a razão; mas os movimentos desor
denados do cOTação applacam-se, na presença do infi
nito; á paixão, succedem a calma, a serenidade a con-



:DIVRO TERCEIRO, CAPíTULO II. 407

fiallça em Deus. A vontade, desembaraçada da oppres
são dos motivos) caminha sem obstaculo para o seu des
tino. Este destino é o bem; e elia o practica pura e
simplesmente sem consideração alguma alheia ao bem.

Taes são os tre graus de cultura da intelligéncia.
Dam esta lei da nda intellectual: a alma desenvol
ve-se, ao princípio, pela sensibilidade depois pelo en
tendimento finalmente, pe'a razão ordem esta que não
pode ser invertida. A sensibilidade é a base da acti
vidade humana, a razão é o remate delia.

§ 2.

Leis do pensàmento.

A actividade do pensamento, na formação dos conhe
cimento sensiveis e racionaes é l'egulada pOI' leis, de
nominadas leis do pensClImento. Estas leis resumem-se
nas funcções do entendimento, isto é, nos diversos mo
mentos da actividade subjectiva da intelligéncia, feita
a abstl'acção dos objectos. Aqui mesmo, notam-se tl'es
graus successivos, que manifestam o movimento do pen-
amento, quando applica-se a conhecer, quer um ob

jecto ou uma r lação, qUOI' tun facto ou um princípio.
Depois de tender para um objecto, o pensamento o
percebe e, finalmente o determina no complexo de suas
propriedades, partes o relações. A successão é regular
e independente da vontade do agente. A attenção) a
percepção e a determinação seguem-se sempTe na me ma
ordem, qualquer que seja o objecto. A vontade inter
vem apenas para acceleral: a evolução da intelligéncia,
ou dar-lhe tempo para amadurecer em cada phase de
sua actividade. Temos aqui todos os elementos de uma
lei: q Qualquer que seja a operação do espirito, para
ser boa, deve ser feita attentamente; de sorte que a
attenção é tuna qualidade commum ás tres. J Esta oh
servação de Bossuet applica-se á percepção e á deter
minação. Para comprehender, ajuizar e concluir) alóm
de um acto de attenção é· necessario perceber o ter-
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mos e ua relação, e convem determina-los em todos
os aspectos, si se quizer evitar o erro.

Os dous unicos modos de determinar scientificamente
os objectos são a intuição e a deducção, isto é, pela
púmeil'a, os objeótos são conhecidos em si mesmos;
pela segunda, no seu princípio ou na sua causa. Dahi
os dous processos methodicos da anályse e da synthese.
O methodo, pois, baseia-se nas leis do pensamento e a
realiza. Proceder por intlúção determinar as cou. as
em si mesmas, é exercer a anályse. Proceder por de
ducção, determinar as cousas no seu princípio, é exer
cer a synthese. Estas duas leis orientam o pensamento
na determinação dos objectos. E' necessario reconhe
ce-las; porque ambas se derivam da natureza humana.
A anályse é a observação, é o conhecimento intuitivo
que envcJve tudo aquillo que sabemos a posteriori; a
synthese, é o conhecimento deductivo que envolve tlldo
aquillo que sabemos a priori. Os positivistas laboram,
pois, em erro, reduzindo á experiencia todos os nos os
meios de conhecer.

Independente uma da outra a anályse e a synthese
podem ser empregadas isoladamente por uma intelli
géncia limitada; mas, no interesse da sciencia aquellcs
dous ramos do methodo devem unir-se, completar- e c
applicar-se um ao outro. Esta applicação constitue a
constr-ucção, como terceira parte do methodo. O fim da
construcção é evitar equivocos ou garantir os funda
mentos do conhecimento. Quando a concordancia é
perfeita entre a anályse e a synthese, a verdade obtem
aquellas garantias reclamadas para tornar-se certeza'
porque essa concordancia significa que as cousas foram
conhecidas em si mesmas, taes como deviam ser; em
virtude de seu princípio.

A geometria é um exemplo notavel da construcção
methodica. A perfeiçã,o secular desta sciencia é de-vida
á combinação regular da anályse e da synthese.



CAPÍTULO III.

Leis objectivas OH do conhecimento

§ 1.

Uso e utilidade das categorias.

A anályse, a synthese e a construcção, como pro
cessos do espirito, são destinadas á determinação das
cousas. Ora, si do subjeito passarmos ao objecto, pelo
emprego do methodo, o fim do pensamento é conhe
cer o que as cousas são, isto é, sua essencia oú na
tureza. O objecto, pois, da determinação é a' essen
cia ou natureza dos seres. Mas, os seres são conheci
dos por suas propriedades; si as essencias differem, as
propriedades tambem differem; si as propriedades são
ic1enticas, as essencias tambem o são. Determinar a
essencia das cousas é, pois, determinar o complexo de
suas propriedades. Mas os seres, quer sejam conside
rados em si, quer nas suas relações, teem grande nú
mero de propriedades. Qual a ordem que deve se
adoptar na determinação das cousas? E' a questão das
categorias.

As categorias são um instrumento de determinação
methodico e unive:I:saL Qualquer que seja seu valor
uni'Vérsal, é certo que nada podemos conheoer, sem o
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emp~'ego dellas. De Deus, diremos que é o Ser, a es
senCla, que é unico, que é apropria essencia e essen
cia inteira, que é posto, que existe, que é a substán
cia. Do espirito e do corpo do homem, diremos que
são seres que teem umà essencia, que cada um tem
sua essencia propria e sua essencia inteira, que ambos
são postos e existem por si mesmos, como substáncias.
De um grão de areia, diremos que é um ser, que tem
essencia, que esta essencia é propria e inteira, que é
posta, que tem, como qualquer corpo, uma existencia
substancial. Estes elementos são a:ffirmados, em todas
as applicações objectivas do pensamento. As catego
rias acham-se, não só no juizo e no raciocinio, como
em todas as operações do entendimento. O subjecti
vismo sustenta que as categorias existem em :qós~ mas
não no exterior. Aqui não é- o momento opportuno de
destruir essa bnrreira, entre o pensamento e a reali
dade: diremos apenas, por antecipação, que o ser, a
essencia, a unidade, parecem pertencer tanto ás cousas
como ao -espirito, e que, si não são principios constitutivos
das cousas, em harmonia com os principias reguladores
do pensamento, são, pelo menos, leis do conhecimento
em geral, conforme a distincção que deve ser feita entre
conhecimento e verdade. As fórmas do pensamento são
indubitavelmente elementos communs e necessarios dos
nosso'3 conhecimentos, poisque é pelo pensamento que
conhecemos.

Dahi 'a utilidade de um quadro das categorias como
organismo das leis do conhecimento ou como tOlJica 10
gica. Si existe um quadro dos attributos mais simples
e fnndamentaes que o espirito possa descobrir nas cou
sa~, os objectos do pensamento serão determinados pelo
modo mais profundo e completo, considerados alterna
damente pelo aspecto de cada categoria. E como o
methodo é a marcha do pensamento fundado em leis
determinadas, proceder com methoclo na determinação
scientifica das cousas, sera seguir a ordem das catego
rias. O rigor que nos admira nos trabalhos de Kant,
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provém do emprego das categorias, apezar da imperfei
ção dellas, como regras de methodo.

§ 2.

Lei do Se'I' .

.A. primeira, ou antes a unica lei do conhecimento é
a categoria do ser.. Impossivel é pensarmos, sem pen
sarmos em alguma coztsa, seja substância, seja proprie
dade, isto é, sem concebermos o ser em si mesmo, ou
numa de suas determinações. O ser está, pois, de
modo permanente na essencia de todo pensamento hu
mano, com conhecimento ou sem elie, e si não esti
vesse tambem nos objectos do pensamento, nada exis
tiria, excepto o eu. O proprio eu existil'ia e não eXÍB
til'ia, ao mesmo tempo: existiria como subjeito, não
existiria como objecto para o pensamento de outrem.
.A.ffastando estas puerilidades do idealismo dizemos sim
plesmente que o ser existe, poisque elie é necessaria
mente, com esta ou aquella fórma, o objecto do pensa
mento, cada vez que pensamos em alguma cousa, cada
vez que pensamos. Ser e cousa são identicos.

.A. idea de ser é a lei fundamental do' conhecimento.
Si, pois, a metaphysica ensinar que Deus é o ser, o
ser puro e simples, o ser um e inteiro, poderemos con
cluir, .com toda a certeza, que Deus é a lei ou o prin
cípio do pensamento que é Deus que aflhmamos, com
ou sem consciencia, nos nossos pensamentos, em toda
as nossas afE.l'maçãeS até quando negamos a Deus, e
que, neste poncto, a sciencia está de accordo com o
sentimento religioso. Sem Deus, nada existiria, até o
proprio pensamento. Ha, certamente, alguma di:ffi.cul
dade na passagem do ser para os seres, estas di:ffi.cul
dades, porém, por mais inextricaveis que sejam, nao
devem fazer-nos renunciar á evidéncia. Ora, é evi
dente que a categoria de ser é a primeil'a lei do co
nhecimento, e que, em 'virtude deIla, Deus não pode
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ser conoebido einão c(!)mo o ser sem restricção, conse
guintemente como a proprlR lei e a lei total da mtel
ligéncia.

As outras leis do conhecimento devem ser- deduzidas
da categoria do ser, como determinações parciaes della,
applicayeis ás fórmas particulares do pensamento. Des
cobre-se o complexo das leis .especiaes do conhecimento;
considerando successiyamente o ser em si mesmo, na
unidade de sua essencia, depois no seu interior ou con
teudo, finalmente, nas suas relações com o conteudo.
No primeiro aspecto, o ser é só e unico é em unidade
tudo o que elle é; no seglmdo, o ser manifesta-se sob
o charactel' da phualielade e ela oppo íção das partes
ou das especies; no terceiro, o ser apresenta-se em
união 011 em ln.al!~olria com tudo que está contido na
sua essencia. Estes trea aspectos do ser desig~am-se

pelos nomes. de these, antithese e synihese, e exprimem
completamente a essencia elas cousas. Não ha quarto
termo, nesta orden'! de considerações. Quando um ob
jecto é estudado como todo, como reunião de partes, e
como relação do todo com as partes e das partes com
sigo mesmas, a essencia deste objecto fica esgottada.
Dahi esta :nova fórmula da lei do ser, desenvolvida nos
seus elementos geraes: Cumpre pensar e reconhecer as
cousas, conforme as leis da these, da antithese e da
synthese. Quando todas as prescripções desta lei são
observadas, o conhecimento é organico ou completo,
pOl'que o organismo não tem outras condições; qua:ndo,
pelo contrário, somente algumas partes são observadas,
o conhecimento é incompleto ou defeituoso. Proceder
com methodo é, ainda, realizar a lei da these, da an
tithese e da synthese. Exemplos fOrllMidos pela na
tureza do homem e de Deus, confirmam esta theoria.
A anthropologia desenvolve-se' regularmente, segundo
aquella lei: a these, é o homem; a antithese, é o es
pU'ito e o corpo, como objectos oppostos da psycholo
gia e da somatologia; a sy-nthese é a união do espmito
e do corpo entre si e o homem. A metaphysica ex-
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põe a noção de Deus sobre o mesmo plano: 11 these~

é Deus; a antithese que está contida em Deus é a do
mundo physico e do mundo espiritual; a synthese, é a
união das duas faces do mundo entre si e com Deus.

Aos principios da these, da antithese e da synthese
prendem-se agora as leis especiaes do conhecimento,
principalmente os principios da identidade, da contra
dicçãO e da razão sufficiente, unicos que fOTam submet
tidos a um exame seria, e admittidos quasi sem con
te tação na logica. O primeiro é um caso particular
da lei da these; o segundo, da antithese; o terceiro
da synthese. Verifiquemos o valor e o lagar delles.
no complexo das leis do pensamento.

§ 3.

Lei da these.

Na lei da tlzese, estão comprehenclidas todas as cate
gorias que referem-se ao ser considerado em si me mo,
como, entre outras, as ideas geraes de essencia, fórma
e existencia, de unidade, identidade e totalidade. Esta
lei pode exprimir-se assim: Oumpre pensar e determi
nar cada cousa, seglmdo sua essencia e fórma, na uni
dade de tudo que lhe pertence como proprio. E' a lei
da unidade que applicamos, quando referimos a um e
mesmo objecto as impre sàes que recebemos p~los cinco
sentidos) ou quando systematizamos a serie de nossos
conhecimpntos.. A identidade é outro momento da these;
mas não é o primeiro, nem o unico. A idoa de iden
tidade é a do proprio ou do mesmo, feita a abstracção
de toda a consideração de tempo. Como princípio de
conhecimento, esta idea n[o significa que as cou as
persistem. as mesmas, sem mudança e som alteração,
mas simplesmente que elias são o. que são, nem mais
nem menos, que são eguaes a si mesmas, que teem
uma essencia propria, e que são essa essencia, não
outra. Esta lei é applicavel a todos os objectos do
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pensamento, e reveste tantas fórmas quantos são os ob-.
jectos: Deus é Deus, eu sou eu, o verdadeiro é ver
dadeiro. Dahi os juizos de identidade, que são abso
lutamente incontestaveis, e que dizem numa só palavra
pouco mais ou menos o que pode se dizer de nm ob
jecto. As indagações scientificas seriam illusorias, si
não começassem por admittir a legitimidade deste prin
cipio. Mas a lei da identidade não é, como querem
FicMe e Schelling, o princípio absoluto e completo da
sciericia: é uma propriedade essencial, mas não é a
essencia inteiJ:a.

§ 4.

Lei da antitllese.

Na lei da antithese, estão comprehenclidas todas as
categorias dos cont1'arios, a determinação e a exclusão
a affirmação e a negação, o ser e o não-ser. A sua
fórmula geral é esta: Oumpre pensar e conhecer cada
cousa na multiplicidade dos elementos nelle contidos,
e na opposlção recíproca de todas as suas partes. .A.
esta lei referem-se, entre outros, os principios da de
terminação, da contradicção, da originalidade, da ana
logia e do parallelismo.
. Pelo princípio da determinaçãG o objecto deve ser

examinado por todos os lados, e em todo o seu con
teudo, para que desappareça o que houver çle ouscuro
e vago na intelligéncia. Oada ser é exclusivamente o
que, elle é, mas pode, no que elle é, ser determinado
ao in:fi.nito~ de um modo positivo ou negativo, pela
applicação de todas as propriedades, ou pela combina
ção de todas as categorias.

.A. lei da contmdicçãu refere-se aos elementos contra
rios contidos num todo, isto é, aos membros determi
nados de uma opposição, emquanto estes membros são
limitados, ou affectados de negação. Os termõs de uma
antithese são l por exemplo, a linha recta e a linha
curva, e náo a linha e a linha curva ou a linha e a
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linha recta' ,o espirito e o corpo e não o homem e o
corpo. E' aos contrarios, e unicamente a elles quo
applica-se o princípio da contradicção, como lei da an
tithese. De dous termos oppostos ou coordenados, cada
um é o que elle é, mas nenhum é o seu contrário'
'cada um é identico a si mesmo, mas é o contrário do
outro; o primeiro não é o que é o segundo, e é o que
o segundo não é; cousa que não impede que ambos
tenham ainda propriedades communs, e reunam-se no
mesmo genero; porque mIo é nas qualidades communs
que elles são contrarios, mas nos characteres oppostos
que afl'ectam estas qualidades. A linha recta e a linha
curva teem" ambas; uma direcção mas esta direcção é
determinada de dous modos que se excluem. O prin
cipio de contradicção, baseado nesta opposição interior
da essencia· de um ser, exprime-se assim: uma cousa
não é a sua contrária; um ser não é o que elie não é;
o mesmo objecto não pode ter dous attributos contra
dictorios, 'um dos quaes seja a negação do outro. Nes
tes limites, applicado aos contrarios, considerados taes,
o princípio de contradicção é tão certo e tão indispen
savel, como principio de identidade, que elle completa.

.As especies do mesmo genero excluem-se, as partes'
do mesmo todo repelle~-se. Haveria contradicção na
concepção do um angúlo que fosse, ao mesmo tempo,
agudo e obtuso de uma vontade que fosse, ao mesmo
tempo, livre e determinada por causas exteriores. :Mas
do todo para as partes, do genero para as especies não
applica-se o princípio de contradicção, e sim a subor
dinação e a synthose. O princípio de cont1:adicção não
rege este caso, ou, si governa-o, é de modo positivo,

, deixando subsistir a contradicção ao passo que adapta-se
de modo negaii \'0 á especies comparadas entre si. E'
pois, inexacto dizer-sa de modo indeterminado que nada
de contl'adictorio existe no mundo. Oada ser, pelo
contrário, é e te~ em si partes contrasta?-tes ou elo
mentos contradictol'ios, cada um dos quaes pode SOl', ao
mesmo tempo) affirmado e negado; sem offender a ver-
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dade. O homem, por exemplo, é espirito e não é
espirito, a materia muda e não muda. O princípio
de contradicção, pois, não applica-se negativamente
com suas fórmas ordinarias, sinão ás partes conside
radas nas relações recíprocas; porque as partes, como
taes, são completamente determinadas ou são a nega
çào umas das outras. Esta applicação respeita o prin
cípio de identidade, que subsiste entre as partes como
membros do mesmo todo e da synthese que lhes é
passiveI. As leis do pensamento completam-se, mas
não se destroem. A contradicção não extingue a uni
dade de essencia, e a unidade não prejudica a ver
dade.

A lei da antithese encerra ainda outros prlUCl
pios. A identidade e a contradicção combinadas appli
cam-se ás cousas individuaes encerradas nas especies.
Oada individualidade. é. identica a si mesma, e exclue as
outras individualidad,es do mesmo genero. E' assim que
os homens differem entre si, posto que sejam membros
da mesma especie. E' o princípio da originalidade.
Mas a originalidade não impede a similhança. As in
dividualidades que revelam-se como distinctas, na mesma
especie, teem, entretanto, todas as propriedades com
muns de sua especie, por consequencia de seu genero
e ordem. A linha recta e a linha curva posto que
oppostas entre si, assimelham-se como linhas, isto é,
como comprimentos dotados de certa direcção. Na mais
lata accepção dos termos, pode-se dizer que tudo é ana
logo a tudo, poisque em todas as cousas subjeitas ao
pensamento encontra-se a essencia, a fórmn, a existen
cia, a unidade, a identidade, a relação) todas as cate
gorias do ser. Dahi a lei da analog·ia universal, tão
fecunda em applicações nas sciencias. Porém, num
sentido restricto, a similhançc6 liga-se a cousas que são
identicas, até na propria essencia, como dous circulas
ou dous triangulos equilateraes. Quando a analogia
manifesta-se entre os dons membros da antithese, tor
na-se parallelismo ou similhança contrastante como
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quando o espirito e o corpo desenvolvem-so paraUela
mente na vida como organismos homologos.

§ 5.

Lei da synthese.

Na lei da synthese, estão comprehendidas as catego
rias das relações que ligam as partes entre si e com o
todo, como a condição, a continencia, a razão 01;1. fun
damento, a causalidade. Esta lei exprime-se pela f6r
mula geral: Cumpre conhecer cada cousa na união do
tudo com tudo; cumpre liga-la ao seu todo, si é deter
minada, e desenvolve-la em todas as relações de suas
partes.

.A. lei da relação merece a importancia que lhe dão
muitos auctores i mas deve ser comprehenclida tambem
nas suas relações com as outras leis do pensamento,
para não ser falseada em suas applicações. Esta lei
exige que o objeoto seja desenvolvido no complexo de
suas condições internas e externas, como condição de
um perfeito conhecimento; mas não declara, como mui
tos dizem, que o objecto s6 pode ser conhecido estando
em relação com outro, por via de comparação. .A. lei
da relação não destI'oe as outra leis do conhecimento
apenas ·as completa. A relação suppõe pelo menos,
dous termos, depende· e eri te pOl' eUes: si os termos
são desconhecidos a relação tambem o é mas o conhe
cimento dos termos ainda não dá o conhecimento da
relação. A attenção, pois fixa-se primeiramente sobre
as cousas, os seres; depois faz-se a comparação. E',
por esta razão, que a noção é anterior ao juizo: pri
meiro fi intuição do um objecto, depois a intuição d
uma relação. Fazer da relação o princípio exclusivo
do conhecimento} é prejulgar a questãO da legitimidade
do pensamep.to, ou declarar antecipadamente, e sem
examo, a insolu~ilidade da questão. .A. sciencia neces
sita de um poneto de partida e de um princípio; o
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primeiro é o eu, o segundo é Deus. Ora, não ha termo
de comparação para o primeiro pensamento que appa
rece na consciencia, e para o pensamento um e inteiro
que completa o desenvolvimento da consciencia. A lei
da relação deve, pois~ ser conservada em justos limites,
e nunca entrar no conhecimento indeterminado.

Das relações das partes entre, si, nasce a lei da con
dicionalidade, que applica-se aos membros dete;l.'minados
ele uma antithese. Estes membros existem uns com
os outros e para os outros, e estão entre si, como :fim
e como meio. Elies devem, portanto, ser reconhecidos
na sua dependencia recíproca, e explicados cada um
pelo seu contrário, por meio do contraste, como termos
correlativos. Dahi, egualmente? a lei da reciprocidade,
segundo a qual tudo que está unido num todo, actua
o reage, modi:fi.cando-se mutuamente. E' assim que o
espirito e o corpo, essencialmente unidos no homem,
são modificados por esta união, ao poncto de contrahi
rem, unindo-se, propriedades, que elies não teriam, como
seres isolados.

A condicionalidade.e cOmIDunidade de acção são con
cernentes á relaçãO das partes ent1'e si. Si agora con
siderarmos as relações das partes com o todo, temos as
lois dá subordinação. Estas leis teem a sua fórma

- geral no princípio de continencia. As partes estão no
todo, e o todo está egualmente em cada uma das partes.
E' assim que as partes imaginaveis do espaço estão no
espaço, e o proprio espaço é· es4ts partes com toda a
extensão que elIas abarcam. E assim que o e$pirito
e o corpo e8t[0 no homem, como partes constituintes
da natureza humana, e o homem é egualmente o es
prrito e o oorpo com suas determinações e serie de
phenomenos. Nas rel~ções destes termos, um dos quaes
exprime o todo e o outro uma parte, vê-se que tudo
que está na parte está tambeJU no todo, poisque o pro
prio todo é cada uma das partes, mas que tudo o que
está no todo n[o está porisso na parte poi~quo as par
tes 1).ã9 /lão egqaes ao todo.
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Os principios de razão e de causa suppõem o prin
cípio de continencia. Aquillo que está no eifeito ou
na consequencia, está tambem lia causa ou na razão;
aquillo que não está na causa ou na razão) não está
egualmente no effeito ou na consequencia. As duas
recíprocas não são verdadeiras; porque a causa e a ra
zão ultrapassam suas manifestações particulares: tudo
que está na causa, não está no effeito, e tudo que está
fóra do effeito não está fóra da causa. Estes principios
são leis fundamentaes do conhecimento, e satisfazem a
necessidade do pensamento, quando indaga a origem e
fim das causas.

Tal é o. complexo das leis do conhecimento reconhe
cidas nas suas relações organicas e ligadas á ide[\, fun
damental do ser. As leis do pensamento prendem-se
ás categorias: ambas são inclispenflaveis á solução do
problema da legitimidade dos conhecimentos humanos.
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Leg'itiIuidade do conhecimento

Examinemos agora a legitimidade do conhecimento.
Attinge o conhecimento o seu objecto tem o pensa
mento valor objectivo? E, como se vê a questão da
verdade e da certeza ou a questão da sclencia. De um
lado, o dogmatismo a:ffirma que o espirito humano é
capaz de verdade e de certeza, sob condições que a
sciencia tem de determinar; de outro lado o scepti
cismo o condemna ao erro e á dúvida.

a poncto preciso do debate, affastados os vãos cla
mores contra a fraqueza do espirito humano, é este:
Um conhecimento legítimo é um conhecimento verda
deiro e certo, um conhecimento scientífico. Pergtmtar
si os conhecimentos humanos são legitimos, é, pois.,
perguntar si o homem sabe que as cousas são em si
mesmas, taes como elle as conhece. Si procedermo
com methodo~ não ha dúvida, que as podemos conhecer.

a methodo philosophico compõe-se de anályse e de
synthese. Pela nnályse, verificamos como as cousas nos
apparecem, ou nos são dadas na intuição; pela syn
these, verificamos como ellas devem ser, em virtude
de seu principio. Si a' cousas no apparecem na
observação tae como deyem ser, para a razão, a questão
da certeza fica decidida. A yerdade é garantida contra
a dúvida pela independencia recíproca elos' dous pro
cessos, da intuição e da deelucção, que servem ao co
nhecimento, e que verificam-se mutuamente. .A. amí
lyse vê, observa, contempla o objeoto; a synthese el -
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monstra o objecto como consequencia de uma verdade
superior, guiando-se unicamente pelo raoiocinio. Mas,
a demonstração suppõe um p1'incípio. Existe um prin
cipio absoluto, e pode o homem conhece-lo? Esta
primeira condição é, ao mesmo tempo, a mais diflicil.
E' evidente que, si o espirito humano não encontrasse
difliculdade na posse do princípio absoluto do conhe
cimento a sciencia em geral não suscitaria contestações,
como as sciencias parti.culares, que repousam em princi
pias certos. O espirito é, pois, forçado a proc1U'ar o prin
cipio, poisque sem elie não ha sciencia. Esta inda
gação não pode ter por base o conhecimento transcen
dente, susceptivel de dúvida, mas o conhecimeJIto im
manente, que fornecerá uma verdade, superior á opp'o
sição elo subjecto e do objecto, e a todas as objecções
do scepticismo. Esta verdade sera o poncto de partida,
segunda condição.

O poncto de partida e o princípio, ligados pelo me
thodo, taes são as condições fundamentaes do conheci
mento scientífico. A sciencia começa pela primeira, e
completa-se pela segunda. Aquelia é a base subjectiva do
desenvolvimento do pensamento; esta, a base óbjectiva.

E:x.aminemos os dous ponctos da questão.

CAPÍTULO L

ConheciJV.ento immanente

§ 1.

o pensamento EU é o ponelo de partida da· sciencia.

O poncto de pa,rtida da sciencia deve ser immediato~

certo, universal. A psychologia deu-nos uma verdade
que reune as tres condições, verdade s6 e unica, e que
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consiste no pensamento eu. Observemos que não se
h-acta aqui da existencia e da identidade do eu, pro
priedades que podem ser definidas e contestada. : ma
do facto primitivo da consciencia. Tracta-se pura c
simplesmc.nte elo eu, sem designação, mas tambem sem
exclusão de qualidade alguma. E' o primeiro exemplo
de uma noção que não suppõe juizo e raciocinio. O
pensamento eu é anterior aos pensamentos particulares
relativos ás propúedades, ás partes, aos actos, ás re
lações do eu. Àquillo que se a:ffirma do eu, ja é
baseado na affirmação do eu. Com mais força de razão,
o pensamento eu é anterior a qualquer pensamento
relativo ao não-eu a qualquer conhecimento do mundo
ou de Deus. Porque o não-eu, como termo negativo
só existe c'om :referencia ao eu, a que oppõe-se, e q'ue
limita, e não pode penetrar na consciencia, sem que o eu
ja tenha consciencia de sua 'propria limitaçào, isto é, ~c

uma de suas propriedades. Ha, pois, um pensamento, um
só, que precede necessariamente aos outros, imman ntes
ou transcendentes, o pensamento eu. E' immediato,
loisque não deriva de outro, por "Via de consequencia:

c é universal poi que exi te para todos os seres racio
naes, em e ~cepçào dos scepticos, que não poderão
nüga-lo sem contradicção: é certo, poisquc o eu ainda
não é detorminado como corpo" como cspirito, como
subjeito ou como objecto, e assim verdadeiramente su
perior á opposição enh-e os dous termos do conheci
menta. Esta qualidade confere-lhe o titulo de poncto
de partida da sciencia.

O poncto de partida é uma intuição, intuição inde
terminada, cujo objecto é o eu inteiro, antes de qual
quer acto de anályse, portanto, uma intuição intellec
tual. A existencia das instituições intel1ectuaes figura,
pois, no poncto inicial da sciencia. Esta intuição in~

tellectual contém em unidade todas as intuições sonsi..
veis, applicadas ás .diversas determinações do eu, coroo
pensamento, como sentimento e corno vontade. A scien
cia do eu é o desenvolYimento da intuição eu ()
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este desenvolvimento parece inesgottave1. Por esta
razão o pensamento eu, que serve de poncto de par
tida para a sciencia inteira, é, ao mesmo tempo o
princípio pa'rtic~tlar da psychologia; porque chamamos
princípio aquillo que é razão de outra oousa que a
contém na sua essencia. Fichte confundiu estas duas
ordens de pensamentos, e dando a intuição eu por prin
cípio da sciencia, concluiu logicamente que o eu é tudo
e que o não-eu é apenas a outra face do eu. Dahi o
idealismo subjeotivo.

Os conhecimentos immanentes estçlo estrictamente
encerrados na esphera do eu, e apresentam esta par
ticularidade' notavel, que o subjeito e o objecto do pen
samento são identicos ou que o objecto não sae dos
limites do subjeito. Elles teem por fim a determina
ção completa do eu, por meio do senso íntimo e da
observação interna.

§ 2.

Legiti?nidade elos conhecimentos immanentes.

Os oonhecimentos immanentes reunem as condições "'
da sciencia, teem um poncto de partida, logo elle~ são
legitimos, comtanto que se proceda com methodo. A
certeza da intuição eu arrasta a certeza das intuições
particulares baseadas no eu. E' um c'ritm'iu?n a res
peito destas a:ffirmações determinadas. Porisso o scep
ticismo em geral, respeita os factos da consciencia
percebidos directamente pelo pensamento, differençan
do-os dos phenomenos do mundo exterior, percebidos
atravez do pTisma dos sentidos. O espirita tem a pro
priedade ele referir-se a si mesmo, de interrogar-se, de
responder a si mesmo,de julgar-se; elle observa, e
o proprio observado. Similhante conhecimento, no qual
o subjeito e o objecto são cousas identicas, não pode
servir de origem ao erro. .A psychologia é, pois pas
siveI como sciencia, ao menos nos limites da obserya
ção individuaL
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o conhecimento immanente, com efi'eito, é concer
nente exclusivamente ao eu individual. A sciencia do
eu não é a sciencia da humanidade, objecto trancen
dente da intelligéncia, mas a sciencia de um ser de
terminado. A metaphysica decidil..á si as propriedades
do eu individual são as propriedades de todos os seres
racionaes, as propriedades do genero humano. Oonvém
reconhecer estes limites do conhecimento immanente.
Assim quando empregamos ao eu certas propriedades,
que chamamos categorias, como o ser, a essencia, a
unidade, a identidade, a cau.sa.lidade, não é como ca
tegorias que as emprega.mos, mas como simples attri
butos do eu. Não concedemos a estes elementos valor
universal, poisque não deixamos o campo do eu; o
unico valor que lhes damos é o valor objectivo que
resulta de sua applicação ao eu. AJfu..mamos que o eu
é um ser ou um objecto, que o eu existe, que é subs
táncia, conforme a significação ligada a estes termos ;
o conhecimento transcendente, poderá aflirmar si ha
outros seres, outras cousas, fóra e acima do eu.

Si o objecto da sciencia é individual, a certeza que
ella acarreta, tambem o é. Estou certo do testimunho
da minha consciencia, mas ninguem é obrigado a acre
ditar nas verdades que eu só posso perceber. Porisso
eu devo exprimir-me sob a fórma de juizo individual,
para bem characterizar a situação do eu no conheci
mento Ílnmanente: eu penso, eu existo. Devo abster
me de generalizar, poisque traeta-se do eu. Nestas
condições, a certeza é completa.

Oom isto não queremos dizer que a psychologia está
ao abrigo do erro, porque o erro é possivel em qualquer
materia, mas pode ser evitado, desde que a base da
sciencia esteja assentada. No conhecimento immanente,
o e pirito deve conformar-se com as regras da observação,
consignar exclusivamente os factos, sem espirito de
partido, premmlÍndo-se contra as hypotheses e opllllões
preconcebidas, philosophicas ou religiosas; deve evitar
os abusos de linguagem, e definir cuidadosamente os
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termos; deve, emfim, caminhar com methodo do co
nhecido ao desconhecido, conservando a ordem e o
encadeamento natural dos factos.

O conhecimento immanente, rigorosamente cn:cums
cripto nos seus liJIlites, resiste aos ataques da crítica.
E' legítimo desde' que realiza as condições da sciencia.
Dahi um complexo de verdades certas que a dúvida
não pode abalar.

Examinemos si o scepticismo pode, egualmente, ser
expulso do conhecimento transcendente, que tem por
objecto o não-eu.



CAPÍTULO II.

Conhecimento transcendente

§ 1.

Passagem do conhecimento immanente pam o transcendente.

Fóra e acima do eu, existem objectos que o espirita
não pode perceber sem a intervenção dos sentidos e
da razão. E' a respeito destes objectos, não garantidos
pelo testimunho da consciencia, que a dúvida é logica
mente passiveI. Aqui, o sl;lbjeito e o objecto do co
nhecimento são distinctos, talvez até incompativeis e
contradictorios. Não illudamos a d.ifficuldade do conhe
cimento transceudente. Muitas vezes somos victima de
alguma illusão de optica ou de acustica, o que prova
que os sentidos nerp sempre nos transmittem fielmente
os objectos exteriores; não sabemos si o entendimento
percebe. as cousas externas, taes quaes são em si mes
mas. Náo sabemos quem tem razào, si aquelles que
affirmam, ou aquelles que negam a existencia de Deus,
poisque lião sabemos si a razáo nos transmitte fielmente
seu objecto. Excepto o eu, tudo está subjeito á contes
tação. Haja um Deus ou não, haja um mundo ou não,
sejamos ou não induzido em erro pelos sentidos e pela
razão, cada um pode dizer com certeza: eu existo. E
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si quizermos ir além, necessitamos das categorias que
applicamos a todos os objectos do pensamento; mas si
as categorias são legítimas, referidas ao eu, quem ga
rante o valor dellas no mundo trancendental?

Estas di:fficuldades existem, mas podem ser superadas.
Seria uma singular anomalia, com efi'eito, que a scien
cia tivesse começo, e não tivesse fim. Temos um poncto
de partida, porque razão não teremos tambem um prin
cípio? .A. di:fficuldade está justamente neste princípio.
Si o conhecessemos, é provavel que os obstaculos des
apparecessem á luz desta verdade superior. O princí
pio é precisamente a razão das cousas, e é, na razão
das cousas, que deve-se procul'ar a razão dellas. O
princípio do conhecimento é a razão final do conheci
mento, e nella deve estar a solução das dúvidas que
embaraçam a theoria do conhecimento. Si o princípio
do conhecimento é, ao mesmo tempo, o princípio da
realidade, a sciencia constitue-se na sua unidade, sob
o poncto de vista do subjeito e do objecto, e então
havera harmonia, entre a intelligéncia e a realidade,
entre as leis do espirito e as leis das cousas.

.A. passagem, do conhecimento immanente para o co
nhecimento transcendente, acha-se na razão. Fran
queando-nos o mundo absoluto e divino, a razão dá-nos
principios e leis, que ultrapassam a esphera restricta
da individualidade, e pelos quaes tomamos posse do
não-eu. Tendo por base os principios de causa c de
condição, de todo e de parte~ de interior e de exte
rior, affirmamos a existencia de um complexo de cou
sas que nos circumdam, que subsistem por si, no' qual
encontramos os meios e a razão da nossa propr-ia exis
tencia. O eu então colloca-se em face do não-eu, e
adquire, por esta opposição, o mais vivo sentimento
de sua limitação, dependencia e relações de toda espe
cie com o exterior. Então começa o desenvolvimento
do conhecimento transcendente, segundo as leis da vida
intellectual, sob o predomínio snccessivo da sensibili
dade, do entendimento e da razão. Pelos sentidos, re-
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conhecemos phenomenos, cousas individuaes; pela lin
guagem, communicamo-nos com os nossos similhantes;
pelo entendimento, combinamos e generalizamos as im
pressões dos sentidos; pela razão, finalmente, ele-vamo
nos acima do eu, acima elo mundo, até Deus. Dahi
os conhecimentos sensiveis, os abstractos e o racio
naes, que comprehendem os objectos transcendentes do
pensamento.

No exame da legitimidade dos conhecimentos trans
cendentes, a logica tem um limite: tracta-se de deci
clir a questão em geral; e não nas suas particulari
dades. No conhecimento sensi-vel, por exemplo, tracta-se
de estabelecer a legitimidade em princípio, e não na
totalidade das applicações aos objectos da experiencia.
De mais, quando o problema fica resolvido nas suas
condições geraes, todas as sciencias podem prevalecer-se
ela solução.

Lembremo-nos que os conhecimentos sensiveis exigem
o concurso do entendimento e da razão, que os conhe
cimentos abstractos são a generalização elos dados da
sensibilidade, que os conhecimentos racionaes são inde
pendentes de toda experiencia. A marcha, pois, que
vamos seguir é traçada pela natureza das cousas: os
conhecimentos racionaes estão contidos, como condição,
cm todos os outros; é, por elles, que devemos princi
piar. As categorias estão ligadas, com razão ou não,
a todos os obj ectos do pensamento, sensiveis ou supra
sensiveis. Ja sabemos que ellas são legítimas, quando
applicadas ao eu; se-lo-ào tambem no seu uso transcen
dental? Terão um valor objectivo e universal? Eis a
questão preliminar. Além disso, o conhecimento racio
nal 6 que tem por objecto o estudo do princípio da
sciencia, e sem princípio não podemos dar um passo.
Assim, si o conhecimento racional é illegitimo, os outros
tambem o são; e si for legítimo, a legitimidade dos
outros sera facilmente provada, por via de consequen
cia. Os objectos supra-sensiveis são os que a theoria
tem mais difficuldade em attingir, e suscitam dúvidas



430 LOGIOA.

que não afi'ectam os objectos da experiencia: como a
critica de, Kant deixou demonstrado. Ora, a certeza
dos objectos da razão acarreta a certeza do pTincípio
da sciencia, a certeza do emprego das categorias, a. cer
teza do accordo do pensamento com seu objecto, na
ordem da especulação. Assim, quanto aos conhecimen
tos sensiveis e abstractos, quando a certeza é adquiJ..ida
naquelles difi'erentes ponctos, basta estabelecer simples
mente que o pensamento haTmoniza-se com seu objecto,
na ordem da observação.

Frisemos agora a questão. Temos um poncto de par
tida; temos um pTincípio? Falamos do princípio da
sciencia inteirá, de toda a sciencia, e não do princípio
deste ou daquelle dominio da sciencia. As sciencias,
por mais extensas que sejam, não são a sciencia, e seus
principios o unico objecto do pensamento. Tracta-se
de saber si existe um princípio mais elevado, que com
prehenda, ao mesmo tempo, os principios de todas as
sciencias, e os reuna, em unidade; no organismo da
sciencia, uma e inteira.

O princípio de urna sciencia contém os desenvolvi
mentos della; é a razão commum das yerdades de seu
dominio, encadeia-se pelos laços do raciocinio, f6rma da
sciencia um s6 todo, ou a reduz á unidade. Antes de
examinar o princípio da sciencia, vejamos quaes os
seus characteres necessarios. Como a sciencia suppõe
a distincção do subjeito 'e do objecto, o princípio da
sciencia deve tambem conter a sciencia inteira, no du
plo poncto de vista do snbjeito e do objecto. E' ne
cessario, pois, que elle envolva, em primeiro logar,
todos os nossos pensamentos, ou os reuna num s6. pen
samento, que sera a unidade subjectiva da sciencia.
E" necessario, depois, que ene envolva todos os objec
tos da intelligéncia, ou que una os seres ao ser; esta
é a unidade objectiva ela sciencia. Assim, pois, o prin
cípio sera, ao mesmo tempo, pTincípio de conhecimento
para o pensamento e de e.âstencia para a realidade; e
ambos formarão um s6, isto é, o princípio das cousas
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sera tambem o princípio do conhecimento. Deste modo,
o princípio é a expressão da unidade da sciencia. :l\!as,
contendo tudo, o princfpio da sc:iíencia é tambem, em
unidade, tudo que é, é o todo; porque o todo é egual
mente cada uma das partes ou determinações interio
res, sem ser limitado nesta parte, ou encerrado nos li
mites della, sem nada t.er de determinado. Finalmente,
si o princípio da sciencia é tudo, e contém tudo que é
determinado, o princípio é um; pOTque é impossivel
concebermos dous principias, cada um dos quaes seja
tudo.

O princípio da sciencia, portanto, deve ser uma cousa
unica, ou antes, o ser unico, que é tudo e contém, na
sua essencia, tudo que é limitado, tornando assim pos
sivel a explicação dos conhecimentos humanos e de
seus respectivos objectos.. Mas, similhante princípio
existe? .Essa é a questão. Da existencia delle de
pende a legitimidade ou não legitimidade do conheci
mento. Notemos, antes de ir adeante, que todos os
povos, em todos os tempos, acreditaram na existencia
do princípio; porque todos falam de um ser unico, que
é a realidade inteira, a causa de tudo quanto é deter
minado; este ser chama-se Deus. Os characteres do
princípio da sciencia são precisamente aquelles que,
por toda a parte e sempre, foram attribuidos á divin
dade. A questão do princípio da sciencia transfor
ma-se, pois, nesta outra, na da existenoia de Deus.

§ 2.

Deus é o princípio da sciencia.

Deus é o princípio da sciencia. Mas temos certeza
da existencia de Deus? 4- certeza suppõe o conheci
menta; ninguem está certo sinão daquillo que sabe.
Assim, para l'esolvel' a questão, e até para compre
hende-Ia, precisamos das noções de certeza, de existen
cia e de Deus. A convicção da existencia de Deus
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depende da noção que a respeito delle os homens formam.
Si Deus for considerado como um ser finito, situado
além do mundo, cumpre negar-lhe a existencia.

Por certeza entendemos a consciencia que temos da
verdade: é certa a cousa, quando sabemos que é ver
dadeira, quando a reconhecemos, tal qual é na cons
ciencia, após maduro exame. A proposição que repelle
o exame, que colloca-se acima das faculdades do espi
rito humano, pode ser verdadeira, mas não é evidente
ou certa. A certeza resulta dos esforços para attingir
a verdade; é a recompensa do trabalho espontaneo da
intelligéncia; suppõe, o livre exame, como condição
preliminar. No maior número düs casos, a certeza é
adqlurida por via de demonstração, mas sem confun
dir-se com ella. A demonstração é um meio de che
gar-se á certeza, mas não é o unico. Si a certeza não
fosse mais extensa que a demonstração, a sciencia soria
impossivel, porque o princípio e o poncto de partida
da sciencia não se demonstram. Os axioma.s da geo
metria são evidentes, sem demonstração. Comecemos,
pois, por distinguir entre a demonstração e a certE;lza:
perguntar si a existencia de Deus é certa, não é per
guntar si Deus se demonstra, ma.s si temos consciencia
da existencia delle.

Por existencia entendemos a propriedade das cousas,
quando são postas. E' uma combinação da essencia e
da opposição ou da fórma. Uma cousa existe, quando
sua essencia é posta, quando é positiva. Mas a essen
cia pode ser posta de diversas maneiras, em nós ou
fóra de nós, só ou com outras cousas. No primeiro
caso, as cousas teem existencia imaginária, como as
creações da Fábula; no segundo, as cousas teem uma
existencia objectiva no mundo, como as plantas e os
animaes. As cousas que existem com outras, chamam-se
finitas, e teem uma exis~encia limitada. O finito é,
pois, aqlrillo que está em opposição com um complexo
de objectos. O finito não é toda a essencia, mas uma
parte da essencia; não é o ser inteiro, mas um ser
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determinado. Suppõe necessariamente outros seres, e
os exclue. O finito é, pois, positivo em si mesmo, e
negativo relativamente a tudo aquillo que não é eUe.
A idea de negação é inseparavel da de limitação. O
mesmo acontece com a ele exterioridade. O ser finito,
visto como existe com outros, é envolvido por todos os
lados, e ha para elie um ~undo exterior. Aquilio que
é posto, como só e unico, sem antithese, que é a es
sencia inteira, aqlúllo a que nada' é exterior, que não
é negativo, sob poncto de vista algum, chama-se in
finito. O infinito nega, pois, a negação e a exteriori
dade. O infinito é tudo; nada lhe é opposto, nem
lhe é exterior. Donde segue-se que o infinito não pode
logicamente existir na imaginação só; sinão, seria ape
nas um termo opposto á natureza; deixaria de ser tudo
o que é, deixaria de ser infinito. Ao infinito convem
a existencia infinita, e a existencia infinita é neces
sariamente, ao mesmo tempo, subjectiva e objectiva.
Envolve tanto o mundo da imaginação, como ó mundo
exterior, ao passo que a existencia finita, pelo facto de
ser finita, pode ser circumscripta num destes mundos.

Entendemos por Deus o Ser, todo o ser o ser inteiro,
sem re 'tricção, nem limitação, o ser infinito e absoluto.
Não dizemos, pois, que Deus é um ser, um espirito ou
um corpo, porque um ser é alguma cousa determinada,
oppondo-se a outros seres; não dizemos até que Deus
é o ser mais elevado, mais perfeito, aquelie que está
acima de todos os outros; porque similhante ser seria
ainda determinado, seria apenas um termo na serie
das essencias seria o ser primeiro ou derradeiro, o pri
meu'o ou o último annel da cadeia dos seres. Deus é
em unidade o que é. E' neste sentido que Deu~ é
infinito; porque o infinito, na sua dupla negação de
signa a totalidade da essencia, ou a essencia inteira.
E porque Deus é o ser, Deus é tambem só e unico.
Não estando com outrem, Deus não depende de cousa
alguma; 6 tudo o que é, possue todas as condições
de sua propria existencia; sua essencia e qualidades
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lhe são proprias. E' neste sentido que Deus 6 o in
condicional ou absoluto, porque o absoluto exclue toda
condição e limitação.

Tal é a noção que devemos formar de Deus, de con
formidade com o desenvQlYimento natural do espirito.
Esta noção é preparada pela anályse do conhecimento
racional e da.s leis do pensamento. Elia presuppõe. a
posse das ideas de ser, de essencia, de unidade, do in
finito e do absoluto e apresenta-se á consciencia, no
grau superior da cultura intelle,ctual, depois de reco
nhecida a insufliciencia dos elementos dados pela obser
vação sensivel e dos diversos generos de realidade for
necidos pela abstracção. Si se quizer uma confirmação
da noção de Deus pelo testimunho historico, basta con
sultar as di:fferentes epochas da história \la philosophia,
antiga e moderna, e nesta última, encontraremos grande
cópia de testimunhos insuspeitos.

Mas, Deus pode ser comprehendido pelo espirito hu
mano? A objecção foi afi'astada, quando tractamos do
infinito e do absoluto; basta, portanto, menciona-la
aqui. Pensamos que comprehender é conhecer, mas
que conhecer não é esgottar o objecto do pensamento.
Conhecemos a Deus pela Tazão, não pela imaginação,
como conhecemos o espaço e o tempo, sem podermos
completar a determinação destes objectos. Os conheci
mentos humanos teem imperfeições e limites, inherentes
á natureza de um ser limitado, mas são sempre conhe
cimentos. A sciencia de Deus progride, no nosso es
pirito, como a sciencia do homem e do mundo; mas
nunca conheceremos a Deus, como Deus se conhece a
si mesmo; porque deveriamos ter a omnisciencia, para
profundar este conhecimento. Mas o conhecimento pode
existir, e pode até ser verdadei.ro, sem ser completo.
Conhecer algumas partes da sciencia é conhecer algu
mas verdades.

Cumpre não confundir o conhecimento com a ver
dade. O conhecimento exprime simplesmente u~a re
lação, entre o pensamento e o objecto, relação scion-
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tífica ou não. À opinião é ja um conhecimento, em
bora vago. Neste sentido, a incomprehensibilidade de
Deus não é duvidosa, temos ja uma noção de Deus.
Basta que Deus se apresente ao pensamento, para que
seja conhecido. O ptmsamento dirige-se para a essen
cia propria das cousas, mas pode não percebe-la. Deus,
porém, não é objecto unicamente do pensamento indi
vidual; é tambem objecto de pensamento do genero
humano ou da razão universal. À nossa propria es en
cia é conforme com o senso commum. Oom e:ffeito,
todos os povos teem uma religião, e nutrem, por con
sequencia relações com Deus. Oada lingua possue um
termo correspondente ao termo Deus, e que attesta que
a cousa representada é um objecto do pensamento.
Deus não é, pois, uma cousa desconhecida. À these
que combatemos não tem apoio na noção de conheci
mento. Para a:ffil'mar que Deu é incomprehen ivel, Ó

necessario ja conhecer a Deus. Comprehencler que
Deus é infinito, e a:ffiTmar que Deus é incomprehen
sivel, é uma contradicção. .A.quelle que declara não
conhecer a Deus deve conhece-lo, si tem consciencia
do que diz.

§ 3.

Existencia de Dmts. A ?'evelação e a ?'azão.

Examinemos agora si o conhecimento de Deus é le
gítimo ou scientífico, isto é, verdadeiro e certo. Este
é o poncto preciso da questão.

A 1'evelaçao é um termo de que tem-se abusado; ó
o argumento preguiçoso, ignava mtio, o argumento da
quelles espiritos que. não querem dar-se ao trabalho de
reflectil', e julgam poder decidir todas as cousas com
uma palavra. E' o mesmo que acontece com a omni
potencia de Deus, que, nas mãos dos theologos, serve,
para levantar todas as di:fficuldades da metaphysica.
Depois que a razão emancipou-se da fé, o dominio da
revelação historica circumscl'eve-se cada vez mais. Hoj e,
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pode-se estabelecer como princípio que a revelação é
inutil para tudo aquillo que poder ser determinado pela
razão; a invocam unicamente na carencia de argumento
scientífico; os proprios theologos abster-se-iam della; si
podessem justificar todos os ponctos de sua dOlltrina
de modo intelligivel; restringem-n-a ao que chamam a
ordem sobrenatmal. Não ha dúvida que não nos as
siste o direito de dizermos que não existe objecto para
a revelação; mas diremos, como Leibnitz, que a re
velação não pode supprir os meios de 'conhecer, nem
contradizer ~s proposições reconhecidas como certas.
« Querer proscrever a razão, para substitui-la pela re
velação, seria aTrancar os olhos, para ver melhor os sa
tellites de Jupiter, atraves de um telescopio. » - « Isto
faz com que a revelação não possa -ir contra a clara
evidéncia da razão, porque, quando mesmo a revelação
fosse immediata e original, cumpre saber com evidén
cia que não nos enganamos attribuindo-a a Deus, e que
comprehendemos o sentido della; e esta evidéncia mmca
pode ser maior que a de nosso conhecimento intuitivo,
e, por consequencia, nenhuma proposição poderia ser
recebida como rev.elação divina, quando é opposta con
tradictoriamente a este conheciIlfento immec1iato; ao
contrário, desapparecería toda a differença no mundo,
entre a verdade e o erro, toda a medida do criveI e
do incrível. E não é concebível que uma cousa venha
de Deus, bemfazejo auctor de nosso ser, a qual, sendo
recebida como verdadeira, deva aluir as bases de nossos
conhecimentos, e inutilizar nossas faculdades. E aquel
les que teem a revelação mediatamente, ·ou por tradi
ção de boca em boca, ou por escripto, teem ainda
mais necessidade da razão para ceJ.'tíficar-se della (1). ».
.A. revelação, numa palavra, deve ser subordinada á razão.

Com e1feito, achamo-nos na presença de muitos sys
temas revelados. Cada povo do Oriente tem o seu.

(1) Leibnitz. Nouv. Essais sur l'entend. humain. liv. IV. eh. xvm
et XIX.
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Budha, Zoroastro, Hermes, Moyses, Mahomet, os evan
gelistas passam como l'eveladol'es aos olhos de seus
concidadãos e proselytos. Não falamos dos impostores
e espiritos enfermos, que pretendem ser favorecidos de
uma communicação da divindade. Ora, todos e tes
systemas l'evelados, que devem explicar Deus, o mundo
e a humanidade, contradizem-se em muitos ponctos.
Assim, pois, é I inutil afETmal'em que estão em posso da
verdade, o princípio de contTadicção e senso commum
os repeUem. Mas, qual deUes adoptaT, e qual a base
para a escolha? Basea-Ia na fé, é impossivel, pOTque
é resolver a .questão pela questão. Oada systema tem
seus crentes. Todos, pois, serão egualmente verdadei
ros e respeitaveis, e dever-se-á sustentar que Deus dictou
soluções contradictorias sobre os inteTesses fl.lndamon
taes do homem, que não ha differeJiça, entre a a:ffi.r
mação e a negação entre a verdade e o eno, que tudo
é verdadeiro ou falso, como se quer. Verdadeira 6
aqueUa religião que é conforme como a razão, e aquiHo
que, num systema revelado, é contrário á razão, é falo.

A. Tevelação é, pois, in ufficiente. Mas, quando
mesmo fosse incontestavel, não poderia nunca ser con
sultada, sobre a questão da existencia de Deus; por
que aqueUes que negam a Deus, negam egualmente a
revelação, e estariam assim na impo sibilidade de Te
conhecer o princípio da sciencia. A revelação ó é
pos ivel com a condição de Deus existir, mas não é
uma consequencia necossaria da existencia de Dous.
Sem dúvida, si ha uma revelação, ha um Deu ; mas,
qual o modo de estabelecer a existencia da revelação, "t
sem estabelecer, primeiramente, a existencia do Ser
supremo? A revelação é menos evidente que Deus, e
não é permittido demonstrar uma cousa incerta por
outra que ainda o é mais. Estas observações logicas
São, alias, confirmadas pela história. Os Gregos não
tinham livl'oS sagrados, doutrinas reveladas; e entre
tanto elles admittiram a existencia de Deus, e seus phi
losophos tractaram dos attributos ontologicos e mOI'aes
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de Deus, de modo mais scientífico do que os Orien
taes; até mesmo deixaram suas obras por modelos aos
Padres da Egreja e aos d:'outores da média edade.

Assim, pois, em relação á questão que nos occupa,
a revelaçã<? é inutil e impossivel de ser adoptada. O
tt'adicionalismo deve abandonar este posto, a seu ver
inexpugnavel, e donde jogava doestos sobre a razão
humana. Um theologo de muito dignos sentimentos,
incumbiu-se de condemnar a de Bonald, e de vingar
a razão. Registramos com prazer esta sentença, e a
recommendamos aos philosophos retardatarios. «O co
nhecimento da existencia de Deus, dos primeiros de
veres moraes, da immortalidade da alma) f6rma o do
minio proprio da razão, na ordem da verdade natural,
religiosa e moral. O homem, por sua propria natureza,
por sua propria essencia, pela necessidade das ideas e
suas consequencias, está, pois, de posse dos elementos
da vicIa intellectual, religiosa, moral. Ha, pois, na
realidade, verdades religiosas e moraes, essenciaes á
razão e á consciencia (1). »

Estas proposições restituem á razão o conhecimento
dos problemas fundamentaes da ordem moral e reli
giosa. Basta assignalar a importancia e fazer notar
que ellas são conformes com as decisões da auctoridade
romana. Ha alguns annos, Q arcebispo de Pariz pu
blicou quatro proposições, formuladas e approvadas no
seio da congregação do index. A segunda é concebida
nestes termos: Rationatio Dei existentiam, anima; spiri
tualitatern homfnis libe1"tatern curn ce1'titudine proba/te potest.

E' pois, pela razão s6 que se deve estabelecer a cxis
tellcia de Deus. Com effeito, todas as questões de
princípio sào da jurisdicçãO da razão, Ha secuIos que
a razão apoderou-se deste problema, e fortificou-se pro
curando resolve-lo. Tres processos teem sido seguidos:

(1) Philosophie et Religion, par lV1aret, doyen de la faculté de theo
logie, vicaire général de Paris. 1836. Laçou 17, 23.
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o processo demonstrativo, o processo hypothetico e o
processo analytico.

O processo de?rwnstmtivo comprehende diversas ordens
de provas: a prova ontologica conclue do pensamento
do Ser infinito, necessario, perfeito, a realidade deste
ser; a prova cosmologica conclue, da existencia do
mundo, a existencia de Deus, como causa; a prova
teleologica parte da ordem, da belleza, da proporção,
da correspondencia dos fins e dos meios .que brilham
por toda a natmeza, e eleva-se assim ao reconhecimento
de um ser soberanamente intelligente; a prova moral,
finalmente, certifica a necessidade de um accordo entre
a virtude e a felicidade, e vendo esta harmonia tantas
vezes pertmbada na vida presente, invoca um ser so
beranamente justo, para dar, na vida Íllttu'a, completa
sati. facção á ordem moral.

Façamos algumas considerações geraes sobre estas
diversas provas. O processo demonstrativo tem van
tagens e defeit9s. Tem o meTÍto de habituar a razão
ás especulações metaphysicas de elucidar algumas ideas
fundamentaes, de profundar alguns attributos de Deus.
O proprio desenvolvimento deste processo é uma prova
de que o pensamento engrandece na lucb. com as cousa
upra-sensiveis, e tem concorrido muito para esclarecer

a noção de Deus. ,Com eifeito as principaes proprie
dades do Ser foram submettidas á anályse. Na prova
ontologica, instituida por S. Anselmo, e continuada
pela eschola cartesiana, Deus figura como o Ser infinito
e perfeito, que existe necessariamente, pelo facto de
termos o pensamento delle, porque este pen amento,
di:fferente nisto das outl.'as nossas noções, não pode
decorrer sinão do proprio Ser infinito. Na prova cos
mologica, exposta por Leibnitz, Deus é concebido como
a causa primeira e immediata elos estados successivos
do mundo, como o Ser supremo que está fóra e acima
da serie elos eifeitos, e que é o unico capaz de satisfaz er
as necessidades da razão, na indagação das causas. Na
prova teleologica, que dirige-se ao coração, e harmo-
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niza-se perfeitamente com as maravilhosas descobertas
das sciencias natmaes, Deus é a Providéncia infinita
mente sábia e bemfazeja, que creou a ordem universal
e dispos tudo em harmonia com tudo. Finalmente, na
prova moral de Kant, Deus reveste um novo charaoter :
é o :fim supremo do homem, é a justiça absoluta que
sanociona os nossos actos, é o legislador da ordem
moral. Estas provas fortificam-se, e .eompletam-se mu
tuamente; conformam-se com as crenças do genero hu
mano; servem para d!3terminar de modo scientifico e
dão entrada, na razão cultivada, ás verdades essenciaes
da religião.

Porém, si taes provas podem contribuir para a so
luÇão do problema, entretanto, não o resolveram. E' uma
singular illusão a do homem em acreditar que pode-se
demonstrar Deus, como demonstra-se uma proposiçãO da
geometria. Este é o vício radical do prooesso demons
trativoo A demonstração, com ef!'eito, tem limites. Suppãe
uma these, li! "- argumento e uma relação de contínencia ou
de subordinação, entre a these e o argumento. O argu
mento contém a these, como as premissas do syUogismo
conteem a conclusão. Donde segue-se naturalmente que
a demonstração é um raciocínio deductivo e não induc
tivo, que é applicavel a tudo que está encerrado num
principio superior, isto é, aquillo que é finito, mas não
convira de modo algum ao infinito, porque o infinito é
tudo, e contém tudo. O infinito é a razão do finito,
mas não o finito do infinito. O finito é subordinado
ao infinito, e decorre deUe; o infinito, porém,: não é
subordinado á cousa alguma. Deus, pois, não se de
monstra. Uma demonstração de Deus seria a negação
de Deus, porque Deus é precisamente a unica cousa
que não se demonstra.

E' visivel, portanto, que, nas provas da existencia
de De-qs, empregam-se argumentos cuja certeza depende
da propria these que está por demonstrar. Taes são
a existencia objectiva do mundo e o valor universal
do principio de causalidade.
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Além deste erro commum, ha ainda erros particu
lares. Na prova ontologica, a conclusão ultrapassa as
premissas; porque as premissas apenas versam sobre o
pensamento de Deus, e a conclusão sobre a sua exis
tencia. Este raciocinio prova unicamente uma cousa:
é que nos é logicamente impossivel pensar em Deus,
sem pensar nelie, como existente. Nestas proporções,
elie 6 inexpugnavel, mas, não é uma demonstração. Nas
outras provas, d.eduzidas, ou do mundo em geral, ou
do mundo moral ou physico, a conclusão é egualmente
mais extensa que as 'premissas, pOTque o mundo não
é adequado a Deus. Uma serie de efi'eitos finitos não
dá uma cousa infinita, mas pode uni.camente suggerir
esta noção, em virtude das leis da intelligéncia. No
mesmo caso está a observação das maravilhas da na
tureza. .A. natureza 6 belia e harmonica, sem dúvida;
mas o pouco que conhecemos deHa no nosso globo
não é exempto de desordens. Por este motivo Kant
destruiu estas pretendidas provas da existencia de Deus,
c, ao mesmo tempo, a metaphysica das escholas; e é
o primeiro a confessar que a sua propria não tem o
valor de uma demonstração apoclictica.

O p'rocesso hypothetico nasçeu da insufliciencia do
processo demonstrativo, na opiniãO de Kant: poisque
Deus não se demonstra, disseram os successores deste
philosopho, basta a:ffirma-Io; poisque não pode-se obte-Io
como consequencia do raciocínio cumpre estabelece-lo
como princípio; poisque repelie a marcha di cursiva
e laboriosa da demonstração, a razão deve attingi-Io
por uma intuição immediata ou directa. As. im, pois, é
por Deus que a philosophia deve começar, não de
monstrando-o, mas mostrando-o, revelando-o á razão,
como a natureza revela- e aos entidos, manifestando-o
ao. espirito e ao coração, como a suprema hypothese
que explica tudo e justificará a si propria, pelo com
plexo das consequencias acarretadas, isto é, pelo 6YS

tema inteiro da sciencia.
Esta reacção do processo hypothetico contra o de
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monstrativo é legítima em si, mas exaggerada e de
feituosa em alguns ponctos. Porque a demonstração
não attinge Deus, porque a noção do ser infinito é
uma intuição immediata: não se segue que se deva
começar por Deus o trabalho philosophico. O espirita
precisa de preparação, para conceber o ser na sua pu
reza e verdade; é uma necessidade da natureza hu
mana, pelo menos nas condições terrestres. O espirito,
com effeito, começa a desenvolver-se pela sensibilidade,
e completa-se pela razão. A marcha indicada pela na
tureza deve egualmente ser observada no desenvolvi
mento da sciencia. A noção de Deus, no caso con
trário, sera uma noção vaga, arbitraria, misturada de
erros; o espirito fica exposto a falsear o systema da
philosophia, porque estabelecerá, como base do edificio,
uma hypothese illegítima.

§ 4.

Solução da questão da existencia de Deus pelo 17rocesso
dJialectico de Krause.

O processo analytico, inaugurado por Krause, e de
signado com razão, como um dos resultados mais impor
tantes da philosophia modema, nasceu das imperfeições
e perigos dos dous methodos antecedentes.

O processo analytico tem em consideração a parte
verdadeira dos outros processos, e resguarda-se aos
erros deHes. E' uma combinação methodica, não um
amalgama, daquelles methodos. Oom effeito, o pro
cesso analytico, completo em si mesmo, recolhe as ver
dades parciaes, sem intenção de fazer cclectismo, e as
liga, despojando-as de exclusivismo, sem cair em ex
tremos: isto é o signal de um systema superior. Exige,
como o processo demonstrativo, que o pensamento de
Deus seja elucidado no espirito, antes deste pronun
ciar-~e sobre seu valor objectivo, e até reclama uma
preparação mais extensa e regular na qual nos offe-
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rece as diversas provas da enstencia de Deus; mas
não nutI'e a pretensão de demonstrar o que é inde
monstravel. Exige, como o processo hypothetico, que
a intelligéncia conceba a Deus, por uma intuiÇão im
mediata ou directa; mas não confunde o poncto de
partida com o princípio, e a noção de Deus, madura
mente elaborada e discutida na consciencia, evita assim
os characteres da hypothese.

Vê-se que o processo analyt:ico compõe-se de duas
partes, uma pI'epâratoria, outra final, que correspondem
aos methodos anteriores. A primeira é uma elevação
successiva a Deus. O fim della é sondar o espirito,
despertar-lhe as energias, fortificar-lhe a actividade es
peculativa, e conduzi-lo progressivamente, passo a passo,
até á presença. do ser infinito e absoluto. A segunda
parte do processo, é mais simples. .Quando o espirito
está na presença de Deus e tem att:ingido as relações
desta noção suprema com as outras noções fundamen
taes, que pertencem á serie dos conhecimentos, - com
o mundo e o eu, com o ser, a essencia e a existencia,
com o infinito, o absoluto e a causa, tracta-se então
de ver, com evidéncia, que Deus está acima de toda
demonstração, que não pode-se provar sua existencia,
nem sua não-existencia, sem cair num círculo, que po
demos, e devemos ficar satisfeitos com uma intuição
racional. Esta intuição, provocada pelas necessidades
da razão, basta e satisfaz as necessidades da logica.

Esbocemos os ponctos principaes do processo analytico.
A consciencia propria ofi'erece-nos uma primeira ver

dade, immecliata e universalmente certa, o eu. Mas,
a intuição eu é insufliciente: todos os. pensamentos e
sentimentos não podem se concentraI' nella. O eu é,
pois, o poncto de partida, não o princípio da sciencia;
porque a noção elo principio deve conter todas as ou
tras noções, e explica-las. Tal é o pensamento Deus,
mas tal não é o pen amento eZ6. .

Dahi as duas especies de conhecimentos, que teem
por objecto o eu e o não-eu. A esphera do eu cir-
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cumscreve o conhecimento immanente, cufa· certeza é
garantida pela consciencia propria. O mesmo nao acon
tece com o conhecimento transcendente. Neste, o sub
jeito conhece pelo emprego das categOl'ias de essencia,
de unidade, de identidade de causalidade ideas cujo
valor objectivo nao pode ser decidido pela experiencia,
e obrigam ao espirito a remontar a um poncto mais alto.

A.ppliquemos a idea de causa aos conhecimentos
tJ.'anscendentes. .A. causalidctde expriple, entre duas
cousas, uma relação de determinação: o eifeito é de
terminado pela causa. Esta relação suppõe duas outras,
a continencia e a subordinação: o eifeito está na causa
e sob a causa. Com eifeito, pela observação verifica-se
que o que um ser efi'eitua, como causa, é o que está
na sua natUTeza, no seu poder, o que lhe é possivel.
Um espirito não produz eifeitos physicos, um corpo,
eifeitos espirituaes. Daqui segue-se que a idea do
causa é applioavel a tudo que está contido noutra cousa,
conseguintemente, a tudo que é finito. Esta applicação
é uma necessidade da razão, e constantemente a veri
ficamos pela inspecção ocul~r: mas, é elia legítima,
além elos limites da observação? E' impossivel aflir
ma-lo, neste momento. Entretanto, convem distinguir
dous casos: um ref re-se aos actos I'ealizados no tempo;
o outro, as propriedades ou apropria essencia dos seres.
.A. causa de um acto reside no ser que o produziu:
mas a causa deste ser lho é superior) ou acha-se na
essencia superior que o contém. Um ser não é causa
de si mesmo, de sua propria essencia; porque a essen
cia não está contida no ser, mas é adequada ao ser.
Procurando a causa, pl'OCUTamOs o todo, e queremos
conhecer o todo, porque os seres finitos, partes da
realidade, não nos satisfazem. Mas, o todo, o infinito,
não tem causa, poisque não está contido noutra cousa.

A. propria causa tem causa, pOl'que é uma proprie
dade particular, e a causa da causa é) sem dúvida al
guma, Deus. .A. causa não está acima do ser infinito,
mas baseada nelie. Serve-nos, certamente, de instru-
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mento para elevarmo-nos até a noção de Deus, mas não
de argumento logico para o estabelecimento da exis
tencia de Deus. A idea de causa não contém a idea
de Deus, está contida naquella, e tem nella a sua jus
tificação. Emquanto a existencia de Deus não for certu,
::L categoria de causalidade, como as outras, é apenas
uma hypothese; esta hypothese, é exacto, é conforme
com a constituição do espirito humano, mas necessita
de verificação. -Assim, o princípio de causa é para
nós unicamente um meio que faculta-nos o desenvol
vimento do pensamento de Deus, e não uma premissa
que decida da existencia deUe. Vê-se agora que o
esquecimento da l'elaçãO destas duas ideas faz com que
as provas da existencia de Deus sejam circulos: dão
á idea de causa um valor universal, quando este valor
deve derivar, como consequencia, da propria existencia
de Deus.

Appliquemos esta idea aos conhecimentos humanos.
Em primeiro logar, os nossos conhecimentos teem uma
causa, porque são uma propriedade particular do e.u
C'onsidel'aelo nas suas relações com um objecto. Si os
conhecimentos são immanentes, a causa está em nós;
pOl'ém, si o conhecimento é transcendente, a causa não
está unicamente em nós, °nem unicamente fóra de nós.
O eu poele bem ser o causa ele seus pensamentos e ele
sua elireoção, mas não elo objecto delles. O não-eu
pode ser a causa do objecto elos nossos pensamentos,
mas, não dos proprios pensamentos. Além disso, a
união entro o eu e o não-eu, que constitue o conheci
mento transcendente, ultrapassa, ao mesmo tempo, a
esphera elo eu e do não-eu. O eu não é causa de
suas relações com uma cousa extranha, nem o não-eu
oom o nosso pensamento. Devemos, pois, proolU'ar a
causa elo oonhecimento transcendente acima do eu c
do não-eu, numa essencia superior que contenha· a
ambos, e que lhes explique a união. Esta essencia
superior que envolve o eu e o não-cu, que é a razão
dos nossos pensamentos e seus objectos, é o principio



da essencia. Assim a sciencia reduz-se á unidade.
O princípio da realidade é identico ao do conheci
mento.

O princípio, contendo tudo, e explicando est~ con
teudo determinado, é um, infinito, absoluto. Mas a
noção transceooente do infinito não pode emanar sinão
de um ser i.:nfinito, que é e contém, ao mesmo tempo, o
eu e o não-eu. Este ser chama-se Deus. Oom isto
não affirmamos ainda a existencia de Deus; dizemos
unicamente que somos impelliclos a concebe-lo, pela
justa applicação da idea da causa, que é uma lei do
nosso pensamento, e que o concebemos necessariam nte,
como o Ser um, infi.nito, absoluto. Esta é a verdade
da prova ontologica, e esta verdade quer dizer que, si
a lei de causalidade é legítima nas suas relações com
os conhecimentos transcendentes, a ic1ea de Deus, in
finita como seu objecto, não pode estar cm nós, sem
ser dada por Deus, ou que Deus só pode ser causa da
noção que temos de Deus.

Mas, como lhe falta plenitude, esta noção é vaga o
obscura. Para esclarece-la e desenvolve-la, co.nsidere
mos os conhecimentos humanos quanto aos seus objec
tos. Os conhecimentos tcem por objecto pl'opriedades
e substáncias, e nestas, o eu e o nao-eu, e no não-eu,
espiútos, corpos e seres de união, que reunimos suc
cessivamente no pensamento de um mundo espiritual,
de um mundo physico e de humanidade.

Na infancia, a observação apenas revela a existencia
de um pequeno número de corpos. Porém, á proporção
que o espiTito desenvolve-se em forças, a experiencia
extende-se, e reconhecemos, pouco a pouco, as especies
tão variadas que povoam a terra. A propria terra
apparece-nos então, como um corpo unico, como um
astro que percorre o espaço, e faz parte, com outros
planetas, de um mesmo systema solar. A este vem
unir-se depois outros systemas, mais extensos, e che
gamos, finalmente, a conceber a natum~a inteira ou o
mundo physico, como um todo infinito no seu genero,
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abrangendo uma infinidade de COl'P0S, esparsos no es
paço infinito.

O pensamento do mundo espirit'ual desenvolve-se pa
ralielamente ao do mundo corporeo. No princípi.o, es
tamos em contacto apenas com alguns espiritos; porém,
á proporção que as relações sociaes multiplicam-se, com
m1micamo-nos, pela linguagem e pela escriptura, com
1ml número progressivamente mais consideravel de es
píritos que unidos a COTpOS habitam ou habitaram a
terra, e acabamos por presumÍT que o mundo e pÍTitual
é infinito no seu genero, como a natmeza, sua anti
these e companheiTa.

Mas, pela observação verifica-se que os espiritos
estão intimamente unidos a corpos, e fOTmam, assim,
seTes complexos, de entTe os quaes destinguimos os
homens. A noção de humanidade, para a criança, é,
ao princípio, a noção de famílias; mais tarde es
tende-se a um grupo de família, e torna-se a cidade
ou a tribu. Muitos povos selvagens não vão além
desta fórma elementar da humanidade; porém os povos
ciYilizados constituem-se em corpos de nações, de con
formidade com as affinidades da raça. -E' o limite da
noção de humanidade para os antigos, que reputavam-se
autochthones, oriundos de uma clivindade nacional e
separados das raças extrangeiras, qualificadas barbaras,
despojadas dos attributos do homem, e destinadas á
escravidão. Mas, graças ao christianismo, preparado
pela doutrina stoica, o pensamento de humanidade di
latou-se ainda, e comprehende agora todos os povos da
terra sem clistincção de raças, de sexos e posição
social. Esta grande noçào de humanidade, inaugmada
pelo Christo na terra, e applicada pela Egreja á so
ciedade religiosa, devia, egualmente, no percmso dos
seculos, transformar a sociedade civil. Elia é a origem
da civilização moderna. Com tudo, esta noção não é
o termo final da progressão. Concebida a humanidade
terrestre, podemos e devemos ainua conceber a huma
nidade universal, espalhada na natureza inteÍJ:a e po-



voando os globos habitaveis, persemeados no espaço
infinito. .

Os objectos de nossos conhecimentos são, pois, a
natureza, o espirito, a humanidade; e estes objectos
reunidos formam o mttndo ou o universo. Conhecemos
mais alguma cousa? Sim: aqueUas tres noções, ainda
que pareçam infinitas, cada uma no proprio genero,
são, entretanto, cousas determinadas, oppostas umas
ás outras; são partes da realidade,. não a realidade
inteira. Ora, a parte não nos basta; a parte suppõe
o todo, e a noção do todo é a unica que pode satis
fazer a razão. Dahi o quarto objecto do pensamento,
e este objecto é Deus. Mas este quarto objecto não
é a somma ou a coUecção dos tres primeiros, erro do
pantheismo, repellido pela ic1ea de causa.

Da premissa que anteriormente estabelecemos, parece
decorrer que o mundo não tem causa, porque o suppo
mos infinito, e o infinito não tem causa. Esta solução,
porém, é rejeitada por um exame mais attento. O
mundo, em si mesmo, é um todo coliectivo, que carece
de unidade, como termo superior á multiplicidade; é
o complexo das cousas finitas, espiritos, corpos e homens,
reunida/) no pensamento de -natureza, de espirito uni
versal e de humanidade. Oada um destes I generos
pode ser infinito, mas é um genero, isto é, uma parte;
Ó um infinito 1'elativo, uma cousa infinita em si mesma,
mas não infinita sob todas as relações. Os infinitos
deste genero podem coexistir, 'porque cada um l'estrin
ge-se na sua esphera, como acontece com as noções de
natlU'eza, de espirito e de humanidade. Estas tres
noções são, pois, cousas determinadas, com limitação o
opposiÇãO recíprocas) e affectadas de negação. Ora, o
princípio de causalidade tem applicação a tudo que ó
finito ou determinado, a tudo que faz parte de outra
cousa. :Por conseguinte applica-se tambem ás cousas que
são infinitas de um modo relativo, isto é, ás diversas
partes do universo.

O mundo, portanto, tem uma causa; e como esta
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causa não pode ser o proprio mundo, ou qualquer
de suas partes cumpre procura-la acima do mundo.
Elia residiJ.'á, conforme a lei de causalidade, num ser
ou essencia superior que contenha, ao mesmo tempo,
o espirito e a natureza, que lhes sITva de ba e com
mum, e determine asslln a sua união na humanidade.
E', na essencia deste ser superior, que se ha de desco
brir a razão da constituição do mundo. Assim, si se
disser que, entre Deus e o mundo, ha intermecliario,
cousa que não pode' ser provada pela experiencia, este
intermediario é a causa proxima elo mundo, não a úl
tima, sera uma causa determinada que, pela definição,
tera tambem sua causa. Deste modo remont::unos de
causa em causa até a causa final, que não em causa,
e que chamamos Deus.

O proces o cosmologico, pois, conduz-nos á presença
de Deus. E' impossivel, na plena luz da con ciencia,
não admittirmo que o mundo tenha uma causa, e que
esta causa seja differente do mlmdo. Esta causa deve
ser completamente infinita para explicar a infinidacle
de cousas concebidas em cada genero; a causa unica
su:fficiente do mundo é, pois, o ser absolutamente in
finito, que é Deus.

A noção precisa de Deus, desenvolvida no seu con
teudo, é o pensamento do Ser um, infinito, absoluto
que é, e contém na sua essencia a natureza, o espil'ito,
a humanidade, e todos os seres finitos. «ln Deo sumus,
vivllnuS et movemur. Ex ipso et· per ipsum et in
ipso sunt Olnnia.» E' o pensamento mais completo
que possuimos, ou antes é o pensamento unico que
comprehende tudo, sendo os outros pensamentos apenas
os reflexos 'deste, que lhes serve de pensamento, sem
exceptuar a intuição eu e a idea de causa. Não ha
noção alguma alheia á noção de Deus; porque em
todas as 0I eraçôes da intelligéncia, affil'mando alguma
cousa, afumamos o ser ou uma determinação do ser.

A fórmula que convem ao pensamento ele Deus não
é, pois, uma fórmula negativa ou restrictiva. Deus
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não é isto ou aquillo, Deus é tudo, é a unidade abso
luta da essencia. O unico nome que lhe convem é o
nome ser. Deus é o Ser; é Aquelle que é.

Eis a primeira parte do processo analytico pelo qual
o espirito eleva-se progressivament-e do poncto de par
tida ao princípio. Obtivemos uma intuição clara e
precisa de Deus. Reconhecemos, conformando-nos com
as leis da nossa organização espiritual, ql1e os conhe
cimentos, considerados em si e nos seus objectos, teem
necessariamente uma causa, e que esta causa, que
contém tudo aquillo que concebemos, como finito ou
infinito, é necessariamente superior ao mundo. Com
prehenc1emos a Deus, e não podemos deixar de com
prehende-lo, uma vez que as nossas disposições intel
lectuaes estejam suflicientemente desenvolvidas, como
o Ser 11m, iri.finito, absoluto, que é tudo e que é a causa
de todas as partes da realidade. Como tal, Deus não
é um ser determinado, mais elevado que os outros, é
o Ser inteiro, objecto necessario do pensamento. A
noção de Deus é absolutamente completa e positiva;
é a noção unica que comprehende todas as outras e
não deriva de nenhuma dellas. Porisso, esta noção
deve surgir immediatamente ao espirito do homem,
após conveniente prepamção. Deus não sendo dedu
zido, nãà pode ser ligado a um prinCípio superior, por
via de raciocínio e de demonstração. Sendo só e unico,
Deus não se exprime sob a fórma de conclusão ou dA
proposiçãO, mas sob a fórma de noção. Deus é objecto
de uma intuição intellectua1. Devemos vê-lo pela razão,
como vemos que o todo é maior que a parte e que o
phcnomeno tem causa. Tal é a noção que devemos
patentear, e amadurecer, antes de podermos, com co
nhecimento de causa, prommciar-nos sobre a existencia
de Deus. Yejamos agora a applicação.

A noção de Deus, assim desenvolvida, tem valor
objectivo, ou é apenas um pl'oducto phantastico da
imaginação do homem? Deus existe realmente, e temos
certeza de sua existencia? Aquelle que comprehende
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a questão resolve-Ia-á sem custo; aquelIe que ainda
não comprehender, deve abster-se, até que o pensa
mento de Deus lhe illumine o espirita. A certeza é
cousa i:ndividual; exige certa cultura dn, consciencin"
proporcionada á grandeza do objecto' a razão inculta
não tem consciencia das cousas racionaes. Para que
tuna cousa torne-se certa ou evidente, é necessario e
su:fficiente que elIa seja clara e precisa. Ora, aquelIc
que vê n, Deus claramente, deve ver, ao mesmo tempo~

que Deus existe. Com effeito, concebemos a Deus
como o ser que é tudo; ora o que é tudo é tambem
a existencia. A existencia é algumn, cousa: é uma
propriedade positivn,; ora, aquelIe que é tudo, não pode
carecer de alguma eousa de positivo. Aquillo que
existe é mais do que aquillo que não existe; ora, o
Ser de toda a realidade não pode ser menos do que
uma outra cousn,. Por outros termos) conhecer a Deus,
é ver a essencia de Deus ou o que Deus ó. Ora a
essencia é inseparavel da exi tencia. Quem affirma a
essencia, am'ma a existencia de qualquer modo, no
pensamento ou na realidade; quem am'ma a essencia
infinita, affirma a existencia infinita. No ser absoluta
mente infinito, a essencia envolve a existencia, como
disse Spinosa: é o pensamento mais profundo emittido
a respeito de Deus, e, cousa digna de notar-se, o auetor
desta proposição passou e ainda pas a por atheu.

As cousas finitas, na verdade, possuem unicamente uma
existencia limitada e contingente; existem ou não fóra
de nós. Mas é contradictorio que uma cousa infinita não
exista, e não tenha a existencia inteira; em ambos os
caso , elIa cessaria ele ser infinita, poisque deixaria de
ser tudo. AquilIo que existe no pensamento c na rea
lidade, é mais elo que aquillo que existe só no pen a
menta; um tem existencia real e completa, outro, ima
ginária e parcial. Ora, o que ha mais completo, mais
real, mais positivo que o ser dos seres? Oonceber a
Deus, é, pois, conceber que Deus existe. Não podemos
soffrer contradicção no nosso espirita; ora, estariamos
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em contradicção comnosco mesmo, si, de um lado, pen
sassemos em Deus como Ser da realidade inteira, e si,
de outro lado, pensassemos que Deus não exi to; por
que a segtmda propo ição é negação da primeira. In
sistir em similliante aberração, é abdicar a razão. Re
pitamos, pois, com uma oonvicção bem reflectida: é
imposl1ivel pensar no Ser infinito, sem ser como exi. tente;
OTa, nós pensamos no Ser infinito; logo devomo ad
mittir a existencia delle.

Isto, porém, não é uma demonstração da existencia
de Deus. Pelo contrário, o que demon tramo foi que
tanto a existencia, como a não-existencia de Deus, são
egualmente indemonstraveis, e que, entretanto, somos
impellidos, em virtude da nossa natUl'eza espiritual, a
acceitar uma, e a rejeitar a outra. Deus mostra-se ou'
revela-so directamente á razão esclarecida; mas não
demonstra-se, porque não tem causa, porque é o prin
cípio de todas as cousas, por conseguinte tambem o
princípio da demonstração.. Para que a demonstração
seja possivel, e não se prolongue ao infinito, é neces
sario que haja uma cousa que não possa ser demons
trada, e esta cousa é precisamente Deus. Mas, porisso
mesmo, é evidente que Deus não tem neces idade de
demonstração, poisque é objecto de uma intuição im
mediata, e que o ensaio de demonstração de Deus é a
negação de Deus, como Ser infinito como causa pri
meira e última. Mas, tambem a não-existencia de Deus
não se d monstra; porque o princípio desta demons
tração deveria achar-se, m definitivo, na propria na
tureza da causa primária, que é Deus. Si Deus não
se demonstra, não se pode tambem demonstrar com
pletamente cousa alguma sem Deus. Deus é, pois, o
princípio absoluto da certeza, e a origem de toda
certeza de ordem metaphysica. E' justamente o que
affirma Sancto Agostinho nestas .palavras memoraveis:
Deus in quo et a quo et per quem ve1'a sunt) qum vera
sunt orrmia.

Concluamos, pois, affirmando contra os sceptioos, e
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qualquer homem que não ignore os termos pode a:ffir
mar comnosco, que Deus existe. Â sciencia é, pois,
passiveI; porque tem um poncto de partida e um prin
cípio certo. .Â sciencia existe, desde o momento que
reconhecemos a Deus. Desde então, tambem o homem
entra no goso da razão, da dignidade, da independen
cia. Tem em si mesmo a auctoridade que os outros
procuram no exterior. Está em relação directa com
Deus, e dispensa qualquer intermediario para a rea
lização de seu destino. E' o proprio ministro da ver
dade. Ao criterium subjectivo da consciencia: tão cm-to
como e~t existo, o homem pode accrescentar o criterium
absoluto, que completa o primeiro: tão certo como Dezts
existe.
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